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V irolaiset vel-
jemme saivat 

viimeinkin vironkie-
lisen Urantia raamat 
-kirjansa valmiiksi. 
Lokakuun alusta saakka 
sitä on ollut saatavana 
Viron kirjakaupoissa. 
Käännösprosessi alkoi 
vuonna 1995 ja Suo-

men Urantia-seura on siitä lähtien ollut 
tukemassa tätä työtä vähintään 50 %:n 
osuudella tähän päivään s aakka. Vielä 
kerran suuret kiitokset sille laajalle luki-
jakunnallemme, joka on vuosien varrella 
tätä työtä tukenut.  

Viron Urantia-seura järjesti 31.10.2010 
Tallinnassa kirjan julkistamis- ja juhlistamisti-
laisuuden. Sinne oli kutsuttu myös joukko 
suomalaisia kirjan lukijoita heidän itsensä li-
säksi. Meiltä lähtikin sinne peräti 10 henkilöä. 
Virolaisia oli siellä meihin nähden lähes tuplas-
ti. Tilaisuuden ns. virallisessa, noin kolmen 
tunnin osuudessa pidettiin  puheet ja vaihdet-
tiin kuulumiset. Suomalaisten puolesta ja seu-
ramme puheenjohtajana pidin siellä lyhyeh-
kön, noin viiden minuutin puheen, jonka 
jälkeen ojensimme kukkakimpun ja lahjoitim-
me heille Urantia-pöytäviirin. Myös Seppo 
Kanerva piti puheen. Onhan hän Urantia-
kirjojen käännöksistä vastaava ja tämänkin 
kirjan käännöstyössä mukana ollut sekä Uran-
tia-säätiön ex-puheenjohtaja ja nykyisin sääti-
ön kunniajäsen. Tämäkin käännöstyö on ollut 
lähellä hänen sydäntään, voisi sanoa. Tilaisuu-
den jälkeen menimme yhdessä syömään, 

jonka jälkeen jatkoimmekin matkaa Suomen 
laivalle. Tapahtuma kaikkineen oli juhlallinen 
ja lämminhenkinen. 

Suurin osa tilaisuuden ajasta kului virolais-
ten puheisiin, josta lähes kaikki käännettiin 
suomen kielelle. Samoin suomalaisten puheet 
käännettiin viroksi. Yksi merkittävimmistä 
puhujista olikin Peep Sõber, jota voisi kutsua 
koko käännöstyön isäksi. Peep kertoi tämän 
projektin pitkää historiaa jopa seikkaperäisesti-
kin. Hän mm. mainitsi, miten ensimmäinen 
englanninkielinen Urantia-kirja aikanaan saa-
pui Viroon. Elettiin 1970-luvun alkua, maa oli 
neuvostovallan alla ja hyvin suljettu. Urantia-
kirjan tyyppiset teokset olivat ehdottoman 
kiellettyjä, ja sellaisia ei rajan yli voinut tuoda. 
Ilmapiiri uskonnolle oli hyvin kieltävä ja ran-
kaiseva. Mutta eräänä iltana Edward Nurjan 
ovikello soi, ja siellä oli ”kaksi tuntematonta 
suomalaista miestä”. He oj ensivat hänelle 
englanninkielisen Urantia-kirjan ja lähtivät 
pois. Vielä tänäkään päivänä kukaan ei tiedä, 
keitä he olivat, mistä tulivat ja miten olivat 
saaneet tuotua kirjan Viroon kenenkään sitä 
estämättä. Pian Edwardin seuraan liittyi Ur-
mas Lipand, joka alkoi kerätä kokoon ja 
organisoida pientä lukuryhmää. Kohtapuoliin 
mukaan tuli myös Peep, joka kiinnostui kirjas-
ta syvästi. Peepin mielessä alkoi elää unelma 
kirjan kääntämisestä, ja sitä sarkaa onkin kyn-
netty pitkään. Kääntämistä on tehty tai aloitet-
tu noin 14 kertaa, ja mukana on ollut yli 30 
henkilöä eli liian monta tässä yhteydessä mai-
nittavaksi. Tänään oli Peepin ja monen muun-
kin unelman täyttymisen hetki. Peep kertoi 
myös esimerkkejä matkan varrelta itse kään-

 
 

          Puheenjohtajan kynästä 
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nöstyön vaikeuksista. Yksi niistä oli termi 
”Universaalinen Isä”. Virossa sana universaali 
on erittäin voimakkaasti assosioitu tiettyyn 
pesupulveriin, josta syystä käännös tuntui 
ironiselta. Lopulta keksittiin termi 
”Kaikkeuden Isä”. 

Urantia raamat noudattaa uutta painatus-
formaattia, jossa sivujako elää tarpeen mu-

kaan eikä enää ole ennalta määrätty kuten 
tähän asti painetuissa kirjoissa. Sen vuoksi 
tekstiviittauksetkin ovat nykyään muotoa 
123:4.5 (luku:jakso.kappale), entisen sivu: 
kappale-muodon sijaan. Näin ollen kirjan 
sivumääräkin oli typistynyt 1965:een entisen 
2097:n sijaan. Urantia raamat -kirjan hinta oli 
499 Viron kruunua tai noin 32 euroa. 

 

 * * * 

Mainittava ja meille merkittävä uutinen on myös se, että lähestul-
koon samanaikaisesti vironkielisen kirjan kanssa ilmestyi myös 
ruotsinkielinen Urantia-boken Ruotsin kirjakauppoihin. Suomessa 
sitä voi tilata e simerkiksi Akateemisesta kirjakaupasta. Hinta on 
noin 35 euroa tai Ruotsissa 259 kruunua. 

 

Tapio Talvitie 

Kuvassa keskellä istumassa Peep Sõber ja hänen takanaan kääntäjä Meeli Kuura. 
Vasemmalla reunassa on seuran puheenjohtaja Karmo Kalda. 
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S yksyn rajatietotapahtuma Hen-
gen ja Tiedon messut pi dettiin 

9.–10.10.2010 Suomalaisella Yhteis-
koululla Helsingissä. Messuja on 
pidetty jo vuodes ta 1983 lähtien  
joka vuosi. Suomen Ur antia-seura 
on ollut mukan a myös u sean vuo-
den ajan pienellä osastolla ja es itel-
lyt Urantia-kirjaa ja sen sisältämää 
viidettä käänteentekevää ilmoitusta. 
Messuesiintymiseemme liittyi myös  
eräässä luokkahuoneessa pidetty 
tunnin mittainen tietoiskutilaisuus 
otsikolla ”Urantia-kirja j a elämää 
kosmoksessa”, jota vetivät yhdis-
tyksemme puheenjohtaja Tapio 
Talvitie, Raimo Ala-Hynnilä ja 
Martti Vanninen. Hyvän esityksen 
olisi toivonut vetävän enemmänkin 
väkeä kuin mitä oli paikalla. Samaan 
aikaan oli myös muita vastaavia ta-
pahtumia ja suuressa juhlasalissa 
myös aiheeltaan kiinnostava Gnos-
tisen seuran esitys otsikoituna 
”Kuka olen, mistä tulen  ja mihin 
olen matkalla”. Kiinnostavia aiheita 
oli siis muillakin ja kilpailu yleis ön 
huomiosta oli kovaa,  minkä joutui-
vat huomaamaan muide nkin osas-
tojen esittelijät. Eräs messuvieras 
toivoikin meiltä näkyvämpää esillä-
oloa! Tällainen toivomus herättää 

ajatuksen, että olemmeko liian 
”näkymättömiä” esiintymisessäm-
me, mitä voisimme pohtia kesä- ja  
talvipäivillä kuin myös seuran halli-
tuksen kokouksissa ja miettiä, olisi-
ko syytä tai halua nostaa näkyvyyttä 
alan tapahtumissa. Tämä on tietysti 
mitä suurimmassa määri n henkilö-
kysymys. Profiilin no sto aiheuttaisi 
julkisuuden taholta kohdis tuvaa 
huomiota ja edellyttäisi hyvää esiin-
tymisvalmiutta sekä paineensietoky-
kyä kestää myös kovaakin arvoste-
lua. 

Kirja ja esitetarjonnan  lisäksi 
voisi olla h yväksi myös Urantia-
kirjan neljästä pääkappaleesta kerto-
va tiivis musiikilla höystetty suo-
men- ja ruotsinkielinen vi deoesitys, 
jottei joka messuille tarvitsisi välttä-
mättä valmistaa uutta aineistoa. 
Urantia-kirjan audioversio eli ääni-
kirja täydentäisi tarjontaa ja helpot-
taisi lukemishäiriöstä kärsiviä ja nä-
kövammaisia pääsemään ilmoituk-
sen pariin. 

Näytteilleasettajia oli lu ettelon 
mukaan 167. Paitsi esoteerisen kir-
jallisuuden tarjoajia paikalla oli lu-
kuisia erilaisia selvännäkijöitä, hen-
kiparantajia, astrologeja ja korujen 
ja kristallien myyjiä kuin myös alan 

Päätoimittajalta 

Messuilla  
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lehtien kustantajat. Samalla messu-
jen yleisilme on muuttunut yhä kau-
pallisempaan suuntaan, ja sen ovat 
huomanneet selvästi alan yrittäjät. 
Tänä päivänä kiireiset ihmiset etsi-
vät kyllä yhteyttä omaan henkiseen 
korkeampaan minäänsä rauhoittu-
akseen ja eheytyäkseen, kun työelä-
mä vie lähes kaiken käytettävissä 
olevan ajan. Halu löytää pikaratkai-
suja ei kuit enkaan toimi pitkän 
päälle vaan edellyttää hiljentymistä 
ja itsen kuuntelemista. 
 
Kirkko myrskynsilmässä 
 
Olemme saaneet seurata TV2:n 
syksyisen kohukeskustelun jälkeen  
massiivista jäsenkatoa evankelis-
luterilaisen kirkkomme helmas ta. 
Sanoiko Päivi Räsänen jotain sel-
laista, mitä h än ei olisi sa nonut ai-
kaisemminkin? Ei mielestäni, mutta 
joku pato k yllä murtui, ja  seurauk-
sen ovat saaneet kantaa seurakun-
nat, jotka ovat jakaantuneet van-
hoillisiin ja uudis tusmielisiin, mutta 
varovaisiin tasapainoilijoihin. Jouk-
kopako etelän suurista seurakunnis-
ta tulee a iheuttamaan taloudellisia 
seuraamuksia, jotka ehkä panevat 
kirkon johdon arvioimaa n toimin-
taansa uudelta pohjalta. Onko kan-
sankirkkomme muuttumassa use-
ammiksi eri tavoin  Raamattua nou-
dattaviksi seurakunniksi? Se on  
mahdollista, jos muutosta haluavat 
ryhmät ajavat johdonmukaisesti 
omaa asiaansa, ja kirkolliskokous 
ottaa myönteisen kannan uudistuk-

siin ja niiden käytännön  toteutuk-
siin seurakunnissa. 

Toisin kuin Raamattu Urantia-
kirja ei erottele ihmisiä sukupuolen 
suuntautumisen mukaan. Tosin 
mainitaan, että h enkilökohtainen 
kiintymys on hengellinen side, joka 
voi vallita myös  kahden s amaa su-
kupuolta olevan henkilön välillä 
(1775:5). Myös mies ja na inen ovat 
samanarvoisia kaikissa barbariasta 
päässeissä yhteiskunnissa. Kuiten-
kin miehen ja naisen yhdessä ylläpi-
tämä perhe- ja  koti-instituutio on 
ihmiskulttuurin suurin saavutus ja 
sen ylläpitäjä. Se on evoluution ke-
hittämä järjestys, joka varmistaa 
ihmiskunnan jatkuvuuden myös 
tulevaisuudessa. 
 

Pertti Leinonen 10.11.2010 
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M otto: – – edistyvän evoluu tion 
tosiasia osoittaa Korkeimman 

Mielen herruutta. [647:2] 
 
– – Seitsenkertainen Jumala toiminnalli-
sesti koordinoi finiittisen evoluution – –. 
Korkein Olento on suuruniversumievoluu-
tion jumaluuskulminaatio – evoluution 
kattaessa fyysisen evoluution henkeä  ole-
van ytimen ympärillä ja lopulta koittavan 
hengen herruuden fyysiseen evoluutioon 
kuuluvien, keskusta ympäröivien ja pyö-
rivien maailmojen suhteen. [1164:4] 
 
Tarkoituksena on esittää suppea  
katsaus joihinkin evoluuti ota käsit-
televiin teoksiin ja s amalla myös 
pohtia näissä teoksissa esitettyjen 
ajatusten vastaavuutta Urantia-
kirjasta valikoituihin otteisiin. 
 
Pohdintaa moraalista ja evoluu-
tiosta 
 
Pierre Lecomte du Noüyn teok-
sen Ihmisen tulevaisuus hänen mennei-
syytensä valossa (englanninkielinen 
alkuteos Human Destiny on julkaistu 
v. 1947) historiallisena taustana 
ovat toisen maailmansodan kauhut 
ja teollisen vallankumouksen ja ma-
terialismin leviämisen aiheuttama 

hämmennys. Kirjoittaja nimittää 
materialismia ”järjen sairaudeksi”. 
Hän sanoo: 

”Kun kielletään tahdonvapaus ja 
moraalinen vastuunalaisuus, kun 
yksilö katsotaan vain fysikaalis-
kemialliseksi yksiköksi, elävän ai-
neen osaseksi, joka tus kin ensin-
kään eroaa muista eläimistä, on 
välttämättömänä seurauksena mo-
raalisen ihmisen kuolema, kaiken 
henkisyyden ja toi von tuhoutumi-
nen, täydellisen turhuuden pelotta-
va ja lamaava tunne.” 
 
Patricia Smith Churchland kirjas-
saan Neurofysiologia (v. 20 02) pohtii 
tieteellisen agnostisesti kysymystä 
”Jos Jumalaa ei ol e, miten käy mo-
raalin?” muun muas sa seuraavasti: 
”Moraali ja moraalikäsitykset eivät 
luultavasti edellytä Jumalan olemas-
saoloa.” 

Urantia-kirjassa luvun ”Uskon-
non varhaiskehitys” kappaleessa 
”Aavehenkiympäristö” kerrotaan 
moraalin kehittymisestä seuraavaa: 

Oikean ja v äärän käsitteet olivat 
lopultakin kehkeytyneet. Ja tämä kaikki 
tapahtui jo kauan ennen kuin maailmal-
le oli esitetty yhtäkään ilm oitusta. 
[956:2] 

Nojatuolimatka evoluutioon 
osa 2 

Eija Seppänen-Bolotinski 
Esitelmä kesäpäivillä 2010 
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Eli Urantia-kirja ei perustele moraa-
lin ja moraalikäsitysten olemassa-
oloa pelkästään Jumalan olemassa-
olon kautta va an itse uskonnon il-
miön varhaiskehityksen kautta. To-
sin palvonnanhenki eli kuudes mie-
lenauttaja on hengellinen vaikuttaja 
(osa paikallisuniversumin Äiti-
Hengen toimintaa siten, että se on 
eräs Jumalallisen Hoivaajan tietoisuuden 
taso [402:1]). Eli Urantia-kirjan mu-
kaan moraalin perusta evolutionaa-
risessa maailmassa on ositta in läh-
töisin luonnosta. Patricia Church-
land on teoksessaan huolissaan 
myöskin Jumalan ”täsmällisistä” 
laeista. (Hän on sitä  mieltä, että 
niistä on vaike aa päästä selville ja 
kertomukset kyseisten lakien suh-
teen ovat ristiriitaisia.) 
 
Urantia-kirjan mukaan Jumalan täs-
mällisin laki, Jumalan tahto, on ih-
misen sisimmässä, ihmisen mielen 
osana elävän Ajatuksensuuntaajan 
muodossa ja että Jumalan laki ko-
konaisuutta koskien toteu tuu Para-
tiisin-Kolminaisuuden oikeuden-
käytön kautta. 

Ihminen joutuu ensin tek emään 
moraalisen päätöksen ja vasta sitten 
saa Ajatuksensuuntaajan. Vain per-
soonallisuuden Jumalalta lahjaksi 
saanut olento voi julistaa kuten Pat-
ricia Churchland: 

”Meillä ei tarvits e olla kos mista 
merkitystä ollaksemme merkittä-
viä.” 

Tunne olemisesta ”aidosti merkittä-
vä” on t avallaan aivan itsestäänsel-
vyys persoonalliselle olennolle. 

Sille [so. persoonallisuudelle] on 
luonteenomaista moraalisuus – tietoisuus 
sen ja muiden persoonien välisen suhteen 
vuorovaikutuksellisuudesta. [1225:11] 

Se, että ihmisellä o n persoonallisuus, 
yksilöi hänet hengelliseksi olennoksi, sillä 
minuuden ykseys ja  persoonallisuuden 
minätietoisuus ovat avuja, jotka edusta-
vat aineellisuuden ylittävää maailmaa. Jo 
se seikka, että kuolevainen materialisti 
voi kiistää aineellisen yläpuolella olevien 
realiteettien olemassaolon, osoittaa sinän-
sä ja itsessään todeksi sen, että hänen 
ihmismielessään on lä snä ja siellä toimii 
henkisynteesi ja kosminen tietoisuus. 
[1228:4] 
 
Onko maailmankaikkeus sattu-
maa 
 
Lecomte du Noüy pohtii kirjassaan 
sattumaa. Onko siis niin, että maail-
mankaikkeuden alulle voi olla v ain 
kaksi mahdollista selitysmallia: sat-
tuma vaiko niin, että maailmankaik-
keus on jonkun suuren äl yn tahdol-
lisesti aikaansaama seuraus eli J u-
malan luomistyö? Mikä voisi olla 
kolmas vaihtoehto? Lecomte du 
Noüy kirjoittaa: ”Teoria, jonka mu-
kaan elämän kehitys riippuu yksin 
sattumasta, on ny kyisin kestämä-
tön.” Biologisesta kehityksestä 
poikkeavaa on omantun non äkilli-
nen ilmaantuminen ihmisen tajun-
taan. 
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”On toinenkin ilmeinen ristiriita, 
josta materialistit ja s piritualistit 
ovat paljon väitelle et, nimittäin se, 
joka sisältyy vapauden ongelmaan. 
On täysin selvää, että tahdonvapau-
den todellisuus on ehdottoman 
välttämätön kaikille uskonnollis-
mielisille, kaikille niille, jotka eivät 
pidä ihmistä vain eläimenä, vastuut-
tomana rattaana valtavan suuressa 
tarkoituksettomassa koneistossa, 
kaikille niille, jotka uskovat ihmisen 
kykenevän muovaamaan omaa 
kohtaloaan.” 
 
Urantia-kirjan esiintuoman ilmoi-
tuksellisen tietoaineiston valossa 
sitten, kun Ura ntialle kehittyy ta h-
dollinen olento, evoluu tion kul-
kuun ei enää puututa elollisten 
olentojen osalta. 

Planeettakohtaiseen ryhmään kuulu-
ville Elämänkantajille annetaan tietty 
aikajakso, jonka kuluessa he juurrutta-
vat elämän uuteen maailmaan. Tämä 
määräaika on kyseisen planeetan ajan-
laskun mukaan osapuilleen puoli miljoo-
naa vuotta. Kun tä mä aika on pä ätty-
mässä, mistä ovat osoituksena tietyt p la-
neetan elollisuuden evolutionaariset tulok-
set, Elämänkantajat lopettavat juurru-
tusponnistuksensa, eivätkä he enää sen 
jälkeen saa lis ätä mitään uutta tai täy-
dentävää tämän planeetan elämään. 

Elämän vakiinnuttamisen ja moraa-
lisen statuksen omaavien ihmisolentojen 
ilmaantumisen välisinä aikakausina 
Elämänkantajilla on lupa p uuttua ym-
päristöön, jossa elämä kehittyy, ja muu-

toinkin ohjailla biologista kehitystä suo-
tuisaan suuntaan. Ja näin he pitkien 
ajanjaksojen kuluessa tekevätkin. 

Kunhan uudessa maailmassa toimivat 
Elämänkantajat ovat onnistuneet ai-
kaansaamaan olennon, jolla on tahto, 
moraalinen päätöksentekokyky ja hengel-
linen valintakyky, silloin ja siinä paikas-
sa päättyy heidän työnsä – he ovat tehtä-
vänsä tehneet; he eivät enää saa puuttua 
kehittyvään elämään. Tuosta hetkestä  
eteenpäin kaikkien elollisten kehityksen 
pitää kulkea sen luontaisesta olemukses-
ta ja synnynnäisistä taipumuksista koos-
tuvan saaman mukaisesti, joka jo on  
sisällytetty ja kytketty p lanetaarisen elä-
män kaavoihin ja ko odeihin. Elämän-
kantajilla ei ole lupaa tehdä tahtoon koh-
distuvia kokeita eikä puuttua tahtoon – 
–. [400:1–3] 
 
On siis olemassa kolme toisistaan erottu-
vaa elämän aikaansaamisen ja evoluution 
tasoa: 
 

1. Fyysis-energiaalinen kenttä – mieli-
kapasiteetin aikaansaaminen. 

2. Mieleen kohdistuva auttajahenkien 
hoiva – joka vaikuttaa hengellisyyden 
kapasiteettiin. 

3. Kuolevaisen mielen varustaminen hengellä 
– joka huipentuu Ajatuksensuuntaajan 
lahjoittamiseen.  [730:2–5] 

 
Juuri tämä yhden kokonaisuuden muo-
dostava Elämänkantajien, fyysisten val-
vojien ja auttajahenkien toiminta määrää 
asutuissa maailmoissa orgaanisen evoluu-
tion kulun. J a juuri siksi ev oluutio on, 
Urantialla ja muualla, aina päämääräis-
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tä, se ei ole koska an sattumanvaraista. 
[730:7] 

– – kun ko rkeimpiin organismeihin 
on ilmaantunut tyypiltään ihmiselle omi-
nainen vapaa tahto, Elämänkantajien – 
– on sitouduttava pid ättymään kaikista 
enemmistä pyrkimyksistä vaikuttaa or-
gaanisen evoluution kulkuun. [731:3] 
Ihmisen evolutionaarinen kohtalo riippuu 
yleisesti ottaen hänestä itsestään, ja tie-
teellisen älyperäisyyden on pakko, ennem-
min tai myöhemmin, astua umpimäh-
kään vaikuttavien, hallits emattomien 
luonnollisen valinnan ja sattumanvarai-
sen eloonjäämisen tilalle. [734:3] 
 
Charles Darwin kirjassaan Lajien 
synty (ilmestyi v. 1859, suomennettu 
v. 2009) määrittelee: 

”Kutsun tätä hyödyllisten muun-
nosten säilymistä ja haitallisten kar-
siutumista luonnonvalinnaksi. – –  
luonnonvalinta – – hylkä ä huonot 
ja säilyttää ja kartuttaa hyviä; hiljai-
sen väsymättä se aina tilaisuuden 
tullen parantaa kutakin eliötä sen 
suhteissa elämän orgaanisiin ja epä-
orgaanisiin olosuhteisiin.” 

Ihmisten elämän monet yksityiskoh-
dat tarjoavat yllin kylli n todisteita siitä, 
että kuolevaisten olemassaolona nähtävä 
ilmiö suunniteltiin älyperäisesti, että or-
gaaninen evoluutio ei ole p elkkä kosmi-
nen sattuma. [735:2] 

 
Pohdintaa elämän alusta 
 
Du Noüy kirjoittaa: 

”Nykyisin on mahdotonta kuvi-
tella, kuinka kehitys on alkanut. 
Oliko olemassa alkusolu? Vai edel-
sikö – tä mä näyttää otaksuttavam-
malta – ens immäisiä soluja amorfi-
nen [ei-kiteinen] elävä aine? Emme 
tiedä.” 
Urantia-kirjassa kerrotaan: 

Aineellisen elämän biologinen yksik-
kö on alkulimaa oleva solu: kemiallisten, 
sähköisten ja muiden perusenergioiden 
kommunaalinen yhdistymä. – – Elä-
mänkantajat ovat aina ne  elävät kata-
lysoijat, jotka panevat alulle aineellisen 
elämän alkureaktiot. [560:1] 

Ihmisen kehityksen sää ntönä on evo-
luutio, mutta itse p rosessi vaihtelee suu-
resti eri maailmoissa. – – Ilmakehällisis-
sä maailmoissa sen alkukotina on taval-
lisesti meri, mutta ei aina – –. [560:3] 

Planetaarisen elämän kehittymisessä 
sen kasveina ilmenevä muoto edeltää aina 
eläinten muodossa tapahtuvaa ilmenemis-
tä – –. Kaikki eläintyypit  kehittyvät 
edeltävistä, kasvimaailmaa edustavista 
elollisuuden perusmuotoumista. Niitä ei 
organisoida erikseen. [560:4] 

– – Urantialle me emme mitään elä-
mää tuoneet. Urantian elämä on ainut-
laatuista, peräisin tältä planeetalta. – –  
organisoimme ja panimme alulle tämän 
maailman elollisuuden alkuperäiset pe-
ruskaavat ja is tutimme ne – – v esiin. 
[667:5–6] 

 
Du Noüy kirjoittaa: 

”– – kehitystä  on ta rkasteltava 
palautumatta edistyvänä kokonaisil-
miönä, joka on tuloksena sellaisten 
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alkeismekanismien kuin sopeutumi-
sen (Lamarck), luonnollis en valin-
nan (Darwin) ja äkillisten mutaati-
oiden (Naudin – de Vries) yhteis-
vaikutuksesta. – – k ehitys tulee kä-
sitettäväksi ainoastaan siinä tapauk-
sessa, että myönnämme s itä vallit-
sevan tarkoitusperän, selvän, etäi-
sen päämäärän.” 

”Kehityksen lait ovat teleologisia 
[eli tarkoitusperää tavoittelevia], 
kun taas ne, jotka koskevat eri laji-
en muuntumista, pyrkivät ilmaise-
maan tasapainotilaa suhteessa ym-
päristöön. – – sopeutumisen kritee-
rinä on hyödyllis yys, se rajoittuu 
ehdottomasti lajin etuihin . – – Ke-
hityksen kriteerinä on vapaus.” 

Du Noüy jatkaa: 
”– – parhaiten sopeutu neiden 

ympäristössä tapahtuu muutos tai 
ne joutuvat maaperän mullistuessa 
tai ilmaston vaihtuessa olosuhtei-
siin, joissa aikaisemmat voitokkaat 
ominaisuudet tulevat hyödyttömik-
si, haitallisiksi tai suorastaan vaaral-
lisiksi. Sopeutuminen pyr kii silloin 
neutralisoimaan omia ai kaisempia 
ponnistuksiansa, ja l uonnollinen 
valinta taipuu eliminoimaan ne, joi-
ta se on ennen suojellut.” 

”Jos telefinalismi, joka olettaa 
idean, tahdon, ylemmän intelligens-
sin väliintuloa, luo hiu kan valoa 
niihin toisiinsa liittyviin muuntu-
miin, jotka johtav at katkeamatto-
massa linjassa ihmiseen, näyttää 
mahdottomalta ajatella, että yksi-
tyisetkään, lajiin rajoittuvat muu-
tokset ja muuntumiset oli sivat vain 

fysikaalis-kemiallisten voimien ja 
sattuman leikkiä.” 

Tiedämme, että Urantia-kirjassa 
hyväksytään yhtäkkisten muutosten 
mahdollisuudet evoluution kulussa, 
samoin hyväksytään ajatus ympäris-
töön sopeutumisesta. 
 
Urantia-kirjan mukaan it se elämä 
eroaa kaikista energian ilmenemis-
muodoista esim. siten, et tei elämä 
reagoi gravitaatioon ja ettei aineelli-
nen elämä luonnostaan kätkeydy 
aineeseen (s. 403). 

Kun fyysiset olosuhteet ova t kypsät, 
voi tapahtua yhtäkkistä mielen kehitystä; 
kun mielen tila on suotuisa, voi tapahtua 
yhtäkkisiä hengellisiä muutoksia – –. 
[740:2] 

Paikoilleen juuttuminen on evolu-
tionaarisessa maailmassa merkki rapis-
tumisesta. Vain ne i nstituutiot säilyvät, 
jotka kehityksen virran myötä kulkevat 
eteenpäin. [804:1] 

Ihmisen evolutionaarinen kohtalo 
riippuu yleisesti otta en hänestä itsestään, 
ja tieteellisen älyperäisyyden on pakko, 
ennemmin tai myöhemmin, astua umpi-
mähkään vaikuttavien, hallitsemattomien 
luonnollisen valinnan ja sattumanvarai-
sen eloonjäämisen tilalle. [734:3] 

Huomatkaa sivulla 736 käsite 
”eteenpäin marssiva ke hitys” ja 
profetia ”ihmisrodun kehitys lopul-
ta johtaa riemuvoittoon”. 
 
Huomatkaa, mitä Urantia-kirjassa 
sanotaan sopeutumisesta: 

Jokaisessa elävässä kasvi- tai eläin-
solussa, jokaisessa elävässä organismissa 
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– aineellisessa tai hengellisessä – on t yy-
dyttämätön kaipuu päästä yhä suurem-
paan täydellisyyteen ympäristöönsopeutu-
misessa, organismin mukautumisessa, ja 
yhä laajempaan elämän tarkoituksen 
toteutumiseen. – – niissä on myötäsyntyi-
nen pyrkimys täydellisyyteen. [737:2] 

Eli kehitys menee eteenpäin elä-
män tarkoituksen toteutumiseen, 
täydellisyyteen, ja mekanismi, millä 
tätä toteutetaan, on sopeutuminen. 

– – b iologiset mukautumiset ovat 
jatkuvia – – Evoluutiop rosessi jatkuu 
tällä planeetalla yhä aktiivisena ja mu-
kautumiseen pyrkivänä. [737:5] 

Eläinten kyky sopeutua elämään 
ilmassa, vedessä ja maalla – – on fyysi-
sen tason yläpuolella oleva sopeutumisil-
miö. [737:6] 

Huomatkaa, että mieli muuttuu 
yhä sopeuttavammaksi, luovem-
maksi, koordinoivammaksi ja hallit-
sevammaksi. 

Ja: mieli tuo k yvyn järjestellä ja 
muokata ympäristöä itseään (s. 
738). 

Älyllinen, sosiaalinen, moraalinen ja 
hengellinen kehitys [engl. evolution] on 
riippuvaista seitsemän auttajahengen ja 
näiden fyysisen ta son yläpuolella olevien 
kumppanien mielihoivannasta. [738:3] 

Mutta tämä ei tarkoita sitä, että hen-
gellinen kehitys [engl. spiritual evolu-
tion] olisi riip puvaista koulutuksesta, 
kulttuurista tai viisaudesta. [739:8] 

– – heng ellinen edistyminen [engl, 
spiritual progress] on riippuvaista mie-
len laajentumisesta – –. [739:8] 

Sielu saattaa kehittyä mielen luomas-
ta kulttuurista riippumatta, mutta ei 

silloin kun puuttuvat mielen kapasiteetti 
ja halu – vali nta eloonjäämisen hyväksi 
ja päätös päästä yhä suurempaan täydel-
lisyyteen – noud attaa taivaassa olevan 
Isän tahtoa. [739:8] 

Eli ”Tulkaa täydellisiksi niin 
kuin taivaassa oleva Isänne on täy-
dellinen” on hengellisen evoluution 
taisteluhuuto! 
 
Ryhmien evoluutiosta kerrotaan 
seuraavaa: 

Edistyvä sivilisaatio omaksuu edis-
tyksellisen idean ja säilyy, aika ja olosuh-
teet lopulta valikoivat soveliaamman ryh-
män jäämään eloon. [768:0] 

Kehitykselle on alkuaan [eli huom! 
tässä tarkoitetaan ”early evolution” 
eli evoluution varhais vaiheita] luon-
teenomaista biologisesti elinkelpoisten 
yksilöiden eloonjääminen, mutta myöhem-
piä sivilisaatioita [eli huom! myös 
meidän sivilisaatiotamme] edistävät 
paremminkin järkevä yhteistyö, ymmär-
täväinen veljellisyys ja hengelli nen veljeys. 
[805:3] 
 
Du Noüy pohtii kirjassaan Ihmisen 
tulevaisuus hänen menneisyytensä valossa 
seuraavalla tavalla: 

”Juuri tätä perinnöllis yyttä, tätä 
valtavaa muistojen kasautumaa vas-
taan, jolla ei ole enää mitään merki-
tystä ja joka on peräisin ammoisten 
aikojen takaisilta kausilta, ihmisten 
täytyy taistella valmistaakseen tietä 
henkiselle olennolle, joksi hänen 
tulee muuttua.” 

”Tästä herruudesta, joka perus-
tuu siihen, että on vap aus valita 
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joko himojen tyydytys tai pyrkimys 
kohti henkisyyttä, syntyy ihmisar-
vo.” 

”– – psyykkinen ja mor aalinen 
edistyminen – – voi tap ahtua, sa-
moin kuin menneisyydessä, ainoas-
taan taistelun, kilpailun ja  valinnan 
varassa.” 

”– – jokainen  ihminen joutuu 
saman pulman et een, ratkaisemaan 
saman ristiriidan, ja että hän pääsee 
voitolle vain tukahduttam alla omat 
animaaliset virikkeensä ja pyhittäy-
tymällä taistelemaan hengen puo-
lesta. Siten h än täyttää tehtävänsä 
ihmisenä ja on mukana jumalallises-
sa suunnitelmassa, jonka tarkoituk-
sena on luoda henkisess ä katsan-
nossa täydellinen olento.” 

”Ihmisen edistyminen e i niin 
ollen enää riipu yks in Jumalasta, 
vaan myös jokaisen ihmis en henki-
lökohtaisista ponnistuksista. Anta-
malla ihmiselle vapauden ja oman-
tunnon Jumala luovutti osan kaikki-
valtaansa luomukselleen. Se on Ju-
malan kipinä ihmisessä. [’Jumala on 
teissä.’] Vapaus on todell inen, sillä 
Jumala ei tahtonut sitä kahlehtia. Se 
on välttämätön, koska i hminen ei 
voi sen puutteessa edistyä, ei voi  
kehittyä.” 

”– – me olemme nyt vastuus sa 
kehityksen jatkumisesta. Meillä on 
vapaus tuhota itsemme – –.” 

Onko todella n äin? Kyllä, näin 
on Urantia-kirjankin mukaan. Uran-
tia-kirjan mukaan me voimme tuho-
ta vain itsemme henki lökohtaisesti, 
tarkemmin sanottuna ikuisen hen-

gellisen potentiaalimme, emme ke-
tään muuta ihmis tä hengellisessä 
mielessä. Sen lisäksi Urantia-kirjan 
mukaan planetaarinenkin tuho on 
mahdollinen, joskin siinäkin tapa-
uksessa evoluutio tulee j atkumaan 
(vaikka sitten toisella planeetalla!). 

Ihmispersoonallisuus voi to dellakin 
hävittää luodun statukseen kuuluvan 
yksilöllisyyden – –. [1283:6] (Huom! 
Hän ei s iis voi hävittää arvoja eikä 
persoonallisuutta, vain y ksilöllisyy-
tensä ja yksilöllisen omistusoikeu-
tensa näihin.) 

Sen jälkeen kun ihmisrodun evoluutio 
on kerran jossakin avaruuden maailmas-
sa pantu alulle, sen on j atkuttava tuon 
planeetan fyysisestä säilymisestä koko-
naan riippumatta – –. [582:3] (Huom! 
Jos planeetta tuhoutuu, olemassa-
olon jatkumista varten o n valmis-
tettu uusi maailma.) 
 
Du Noüy kirjoittaa: 

”Ihmisarvo perustuu uuteen me-
kanismiin, joka on synty nyt oman-
tunnon ohella j a ohjaa kehitystä 
henkiseen suuntaan. Tä mä meka-
nismi on vapaa tahto. E mme voi 
ajatella ihmisarvoa, johon ei liity  
vastuullisuutta ja ihminen on todel-
la vastuussa paljosta. Hänen käsis-
sään on sekä hän en oma kohtalon-
sa että kehityksen kohtalo. Hän voi 
valita joka hetki joko e distymisen 
tai taantumisen.” 

Urantia-kirjassa korostetaan 
myöskin ihmisen vastuuta omasta 
kohtalostaan sekä vapaan tahdon 
merkitystä. Sen sijaan ”kehityksen 
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kohtalo” on kokonaisuudessaan 
Korkeimman ohjauksessa eikä pel-
kästään ihmisen varassa. 

Mikä tahansa fin iittisyyden persoo-
nallisten osien yksittä inen toimenpide on 
Korkeimman Kokonaisuuden lopulta 
tapahtuvan ilmaantumisen kannalta 
jokseenkin merkityksetön, mutta koko-
naisuus on silti riippuvaine n sen moni-
naisten osien toimien kaikkeudesta. Yk-
sittäisen kuolevaisen persoonallisuus on 
Korkeimmuuden kaikkeuden kannalta 
merkityksetön, mutta finiittisyydessä 
kunkin ihmisen persoonallisuus edustaa 
korvaamatonta merkitysarvoa; kun pe r-
soonallisuus kerran on julki tuotu, se ei  
enää koskaan tule julki samanlaisena, 
paitsi tuon elävän persoonallisuuden ole-
massaolon jatkumisessa. [1284:1] 
 
Du Noüy kirjoittaa: 

”Siinä kehitysvaiheessa, jossa me 
elämme, on olemassaolotaistelun 
sijaan tullut tais telu moraalin ja 
henkisyyden puolesta.” 

Urantia-kirjassa esitetään: 
Alussa elämä oli olem assaolotaiste-

lua; nyt se on elinta sotaistelua; seuraa-
vaksi se tulee olem aan kamppailua ajat-
telun laadusta eli siitä, mikä on inhimil-
lisen olemassaolon seuraava mainen tavoi-
te. [910:1] 

Tätä du Noüy  pohtii ih misryh-
miin jaon kannalta. Hän pohtii, että 
”älyllisin, tunteenomaisin ja h enki-
sin keinoin” tulee pyrkiä kolmea  
yksilöryhmää vähentämään: 1) ani-
maalisuuteen taantuneita, hormoni-
en määräämiin toimint amuotoihin 
taantuneita, 2) niitä, jotka käyttäyty-

vät ihmisten tavalla vain rangaistuk-
sen pelosta, ja 3)  niitä, jotka ovat 
kehittyneitä, arvokkaasti käyttäyty-
viä luonnostaan, taustalla olevaa  
vaikutinta käyttäytymiselleen he 
pitävät pragmaattisena, mutta nämä 
henkilöt eivät enää edistä kehitystä. 

Du Noüyn miel estä ”henkiset 
keinot tehoavat vain va lioyksilöi-
hin”. Hänen miel estään äly yksi-
nään on vaarallinen, ellei sitä aliste-
ta intuitiivisesti tai rati onaalisesti 
oivallettujen moraalisten arvojen 
alle. Hänellä on seuraava  evolutio-
naarinen visio: 

”Ruumiimme on olennaisena 
osana valtavassa kehityksen virras-
sa, joka on vähitellen k aventunut 
niin, että s iihen nykyisin kuuluu 
ainoastaan ihmisen linja, mutta mo-
raalisten ja uskonnollisten aat-
teidemme välityksellä olemme suh-
teessa täydelliseen olentoon, jota 
kohti kehitys on alusta alkaen suun-
tautunut. Toisaalta olemme kaikki-
en niiden olentoj en sukua, jotka 
ovat edeltäjiämme, ja meitä rasittaa 
tämän sukuperinnön taak ka kaikis-
sa muodoissaan. Toisaalta olemme 
itse sellaisen uuden rodun es ivan-
hempia, joka on kehitty nyt meitä 
verrattomasti korkeammalle ja pyr-
kii vapautumaan – – ahtaasta vanki-
lastansa. Olemme menneis yyden 
orjia toisaalta, toisaalta tulevaisuu-
den lupaus – –.” 

”Telefinalistisen hypoteesin mu-
kaan ihmisen täytyy jatkuvasti ke-
hittyä henkiseen suuntaa n. Hänen 
täytyy vapautua animaalisten vaisto-
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jensa herruudesta ja esivanhemmil-
taan perimistään alkeellisista käsi-
tyksistä, kehittymättömän oman-
tunnon ja nurjan luonno n ensim-
mäisten ristiriitojen jättämistä jäljis-
tä – –.” 
 
Huomatkaa, että esimerkiksi vali-
tessanne henkilökohtaista uskonto-
anne tai yrittäessänne vaikuttaa tu-
levaisuuteen ja tulevaisuuden maail-
manuskontoon, tulisi huolellisesti 
analysoida sitä, mikä on  edistystä. 
Urantia-kirja haastaa meitä erityises-
ti tähän, esim. luvussa 92 pohditaan 
”uskonnon evolutionaarista luon-
netta” ja todetaan: 

Ihmisperäistä uskontoa voidaan puo-
lustaa vain evolutionaarisen sivilisaation 
valossa. Ellei ihminen olisi el äinevoluuti-
on ylöspäin johtavan kehityksen tuote, ei 
tällainen uskonnollisen kehityksen kulku 
olisi puolustettavissa. [1006:4] 

Ilmoituksen tehtävänä on panna jär-
jestykseen ja tarkistaa toinen toistaan 
seuraavat kehitysuskonnot. – – Ilm oi-
tuksella on siksi a ina oltava ja sillä on 
aina kosketus evoluutioon. [1007:1] 

Du Noüy kirjoittaa: 
”Sopeutuminen, joka on erikois-

mekanismi, vastustaa toisinaan ke-
hitystä, mutta ei voi yleensä vaaran-
taa kehitystä, jossa ilmenee yleisem-
pi laki.” 

Ja edelleen du Noüyn ajatus: 
”Kaikki on siis tapahtunut ikään 

kuin alkusolun syntymästä lähtien 
olisi ollut tarkoituksena luoda ihmi-
nen ei korkealle kehitystasolle pääs-
seeksi eläimeksi, joka kykenee pu-

humaan ja k äyttämään käsiänsä, 
vaan aivojen, omantunnon ja älyn 
elimen, ihmisarvon perustan ja tule-
van kehityksen välineen omistajak-
si. Ihminen nykyisine aivoineen ei 
merkitse kehityksen loppua, vaan 
väliastetta eläimellisen sukuperin-
nön raskaasti rasittaman  mennei-
syyden ja lupauks ista rikkaan tule-
vaisuuden välillä.” 
 
Du Noün tekemiä johtopäätöksiä 
siitä, mihin tällainen hänen hah-
mottelemansa kehitys ja käsitys ke-
hityksestä johtaa: 

 

1. Filosofiset johtopäätökset: Us-
kontojen täytyy puhdista a pal-
vontamenonsa taikauskosta, 
koska se vieroittaa monia rehel-
lisiä ihmisiä uskonnosta; r uumis 
sopeutuu, ei kehity; kehit ys ta-
pahtuu ihmishengessä. 

2. Yleisinhimilliset ja s osiaaliset 
johtopäätökset: jokaisen ihmi-
sen täytyy kykyj ensä rajoissa 
osallistua korkeimman inhimilli-
sen ihanteen saavuttamiseen 
valmistelemalla kehityksen lu-
paaman ylemmän ihmissuvun 
tuloa. Kirjoittaja perää tässä 
suhteessa jopa ”s yvän univer-
saalisen yhteisvastuullisuuden 
luomista” siten, että yksilöllinen 
päämäärä olisi sama kuin ylei-
nen päämäärä etenkin moraali-
sella ja henkis ellä tasolla. Kir-
joittaja korostaa, että tä llaisen 
päämäärän saavuttamiseksi on 
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välttämätöntä ehdottomasti täy-
dellinen vapaus. 

3. Käytännön ja moraalin alaan 
kuuluvia johtopäätöksiä: 
− Uskonnon uudistuminen si-

ten, että palataan kristinuskon 
perusteisiin. 

− Suvaitsemattomuutta, kiihko-
mielisyyttä, kopeutta, vi haa, 
tekopyhyyttä, säälimättömyyt-
tä ei tule sallia. 

Du Noüy korostaa, että 
”jokaisen täytyy taistella oma taiste-
lunsa, edistyminen on muuten 
mahdotonta. Ei ole totuuteen joh-
tavaa oikopolkua”. Hänen mukaan-
sa ”tulee aika, jolloin kehitys johtaa 
siihen, että pienessä vähemmistössä 
piilevä moraalinen täydellisyys puh-
keaa kukkaan monissa, samoin kuin 
Kristuksesta säteilevä yhteisymmär-
rys ja rakkaus. Tuon ajan tulemista 
voidaan toistaiseksi jouduttaa aino-
astaan siten, että ihminen parantaa 
itsensä – –. – – suoritettuun velvol-
lisuuteen liittyy eräänlainen täydelli-
nen tyydytys, joka yksin takaa to-
dellisen mielenrauhan”. 
 
Seuraavaksi tarkastelen Pierre 
Teilhard de Chardinin teosta Ta-
paus ihminen. Professori Anto Lei-
kolan esipuheesta seuraava ote: 

”Tässä suurenmoisessa klassik-
koteoksessa evoluution tosiasiaa 
tarkastellaan hengellisessä valossa ja 
hengellisistä lähtökohdista alkaen. 
Tämä teos on julkaistu v. 1955, jo-
ka myös oli kirjoittajan kuolinvuosi. 
Katolinen kirkko ei a ntanut tämän 

jesuiittapapin kirjoille julkaisulupaa, 
mutta kuolemansa jälkeen hän 
muuttui miltei legendaariseksi. Hän 
oli syntynyt v. 1881  Ranskassa ja 
aloitti 10-vuotiaana opiskelun jesu-
iittakoulussa; hänestä tuli myöhem-
min jesuiittaveljeskunnan jäsen. 
Uskonnon ohella geologia ja pale-
ontologia olivat hänen in tohimon-
sa. Kirjassaan Teilhard asettaa kos-
miset puitteet ihmisen ke hitykselle. 
Otammepa ihmisen ko ko maail-
mankaikkeuden dynaamiseksi kes-
kukseksi tai pidämmepä häntä so-
kean ja päämäärättömän evoluution 
tuotteena, hänen a inutlaatuisuut-
taan ja biologista ylemmyyttään em-
me voi k ieltää kieltämättä samalla 
omaa ajatuskykyämme. – – Persoo-
nallisin Teilhardin ajatuksista on 
Omega-piste, maailmankaikkeuden 
loppupiste, jossa yksilölli nen yhtyy 
kollektiiviseen ja molemmat saavut-
tavat suurimman henkisen intensi-
teettinsä.” 
 
Tästä suurenmoisesta kirjasta halu-
aisin ottaa tarkasteltavaksi Teilhar-
din vision ”ma apallon lopputilas-
ta”. Omega-piste on Telhardin kat-
santokannassa ylipersoonallinen 
kokoava maailmankaikkeuden tule-
vaisuus. Mielestäni jonkin verran  
analogisesti Urantia-kirjan Korkeim-
man Olennon kaltaisesti. 

”Omegassa kerääntyy ja yhtyy, 
sen määritelmän mukaan noo-
geneesin (huom! T eilhardin ajatte-
lussa noosfääri on y htä kuin 
’ajatteleva kerros’) maapallolla vähi-
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tellen vapauttaman tietoisuuden 
määrä kaikessa täyteläisyydessään. – 
– Mikä on elämän yleisen edun 
kannalta suurempi ihmisen töistä 
kuin se, että kukin perustaa itseensä 
ehdottoman alkuperäisen keskuk-
sen, josta maailmankaikkeus heijas-
tuu ainutlaatuisella jäljittelemättö-
mällä tavalla: minämme, persoonal-
lisuutemme.” 

”Jotta oma minäni voisi saada 
muihin yhteyden, tulee sen antautu-
misessaankin säilyttää olemuksensa, 
muuten sen anti  kuivuu, tyrehtyy. 
Tästä seuraa väistämättömänä joh-
topäätöksenä, että tietoisen maail-
mankaikkeuden tiivistyminen ei 
olisi ajateltavissa, ellei se samalla 
kokoaisi itseensä kaiken tietoisuu-
den lisäksi kaikkien yks ilöiden tie-
toisuuksia. Niin jää kukin yks ilö 
tapahtumasarjan päässä tietoiseksi 
itsestään – oikeas taan jokaisesta 
tulee sitä suuremmassa määrin oma 
itsensä, ja s iis muista eroava, mitä 
lähemmäksi Omega-pistettä hän 
pääsee. – – Millä tahansa alueella – 
olkoon kysymys ruumiin soluista tai 
yhteisön jäsenistä tai  henkisen syn-
teesin aineksista – yhtyminen eri-
laistaa. Osat saavuttavat täydellisyy-
den ja päämäärän kussakin järjesty-
neessä kokonaisuudessa. Koska 
tämä universaalinen sääntö jätettiin 
vaille huomiota, harhautuivat niin 
monet panteistiset opit   Suuren 
Kaikkeuden palvontaan, jonka puit-
teissa yksilöt ovat määrätyt vesi-
pisaroina tai s uolarakeina liukene-
maan mereen.” 

Tätä vesipisara–meri-vertaus-
kuvaa käytetään myös Urantia-
kirjassa hyvin samantapaisessa yh-
teydessä: 

Ihminen ei pääse liittoon Jum alan 
kanssa samalla tavalla kuin vesipisara 
saattaa päästä ykseyteen valtameren 
kanssa. Ihminen saavuttaa jumalallisen 
liiton yhä laajemmalla vastavuoroisella 
hengellisellä yhteydenpidolla; sillä, että 
persoonallisuus seurustelee p ersoonallisen 
Jumalan kanssa; si llä, että s e saavuttaa 
yhä enemmän jumalallisuutta varaukset-
tomalla ja älyperäisellä mukautumisella 
jumalalliseen tahtoon. [31:2] 

Ja sama vertaus hieman e ri kon-
tekstissa: 

Ihmispersoonallisuus voi to dellakin 
hävittää luodun statukseen kuuluvan 
yksilöllisyyden, ja vaikka kaikki se sä i-
lyykin, joka tällaisen kosmisen itsemur-
han tekijän elämässä oli s äilyttämisen 
arvoista, eivät nämä laatusuureet kui-
tenkaan säily yksilöllisen luodun 
muodossa. Korkein toki p ääsee univer-
sumin luoduissa taas julki, muttei kos-
kaan enää tuon nimenomaisen persoonan 
hahmossa; taivaaseen nousemattoman 
henkilön ainutlaatuinen persoonallisuus 
palaa Korkeimpaan niin kuin vesipisara 
palaa mereen. [1283:6] 

Huomatkaa tässä siis käsitteiden 
persoona ja persoonallisuus ero. Eli 
persoona on yksilöllinen luotu; per-
soonallisuus taas on ainu tlaatuinen 
jumalallinen ominaisuus, joka etsii 
ilmituloa tuon yks ilöllisen luodun 
kautta. 

Teistä tulee pal vomanne kaltai-
sia loppujen lopuksi. 
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”Maapallon lopputilan” pohdinnan 
kannalta Teilhardin pohdinta egois-
mista on ratkaisevan tärkeää ja erit-
täin ajankohtaista. 

”Egoismilla – niin  yksilön kuin 
rodunkin – on  täysi syy haltioitua 
ajatuksesta, miten yksilö elämälle 
uskollisena kohoaa oman ainutlaa-
tuisuutensa ja vain s ille avautuvan 
itseytensä äärimmäisille rajoille. 
Tässä sen tunne on siis oi kea. Mut-
ta sen ainoa erehdys johtaa sen täy-
dellisesti harhaan: s e nimittäin s e-
koittaa yksilöllisyyden ja persoonal-
lisuuden käsitteet. Elementin yrittä-
essä erota muis ta mahdollisimman 
suuressa määrin se tosin yksilöllis-
tyy; mutta samalla se put oaa takai-
sin alaspäin ja pyrkii vetä mään mu-
kanaan alas moninaisuuteen, aineel-
lisuuteen koko maailman . Näin s e 
itse asiassa kutistuu ja menehtyy. 
Ollaksemme täysin oma itsemme 
meidän tulee edetä päinvastaiseen 
suuntaan, kaikkien muiden kanssa 
samansuuntaisesti, kohti muita. Mi-
nämme perimmäinen ulottuvuus, 
ainutlaatuisuutemme huipentuma ei 
ole yksilöllisyydessämme, vaan per-
soonallisuudessamme. – – Todelli-
nen ego kasvaa kääntäen verrannol-
lisessa suhteessa egoismiin. – – 
Näin me olemme aiv an itsestään 
joutuneet rakkauden ongelman 
eteen.” 

Teilhard on sitä  mieltä, että 
”universaalinen rakkaus ei ole aino-
astaan psykologisesti mahdollinen, 
vaan se on rakastamiskykymme 
ainoa täydellinen ja lopullinen laji”. 

Sitten siirrymme tarkastelemaan 
Teilhardin varovaisia arveluja siitä, 
että evoluution kehitystä ei voida 
jättää ihmisen varaan eikä se ole 
yksin ihmisen varassa: 

”Vastataksemme toimintamme 
korkeimpia vaatimuksia Omegan 
tulee olla riippumaton evoluution 
voimien mahdollisesta sortumises-
ta.” 

Sitten lähestyessään ”maailman 
lopputilaa” Teilhard tuo esille poh-
dintansa siitä, mitä lääketieteellis iä 
ja siveellisiä tekijöitä tarvittaisiin 
korvaamaan luonnollisen valinnan 
raa’at voimat. Hän kysyy: 

”Eikö juuri ajattelun p ortaille 
noussut maailma odota, että me 
parantelisimme luonnon vaistonva-
raisia toimenpiteitä?” 

Teilhard määrittelee ”maailman 
lopun”: tasapainoinen siirtymä, joka 
irrottaa lopullisesti täyttyneen hen-
gen aineellisesta kuorestaan lepää-
mään koko painollaan  Omega-
jumalassa. Paha on maail man lop-
putilassa supistunut minimiin. Tie-
de poistaa sairaudet ja nälän, viha ja 
sisäiset taistelut ovat kadonneet 
rauhan vallitessa. Mutta on myös 
mahdollista, että paha kasvaa yh-
dessä hyvän kanssa ja saavuttaa 
huippunsa lopussa, erikoi sessa uu-
dessa muodossa. 

”Torjutaanko vai hyväksytäänkö 
Omega? Saattaa syntyä yhteenotto. 
Siinä tapauksessa noosfää ri [eli tie-
dostava kerros] juuri kokoamispro-
sessinsa ratkaisevassa vaiheessa ja-
kautuisi kahteen v yöhykkeeseen, 
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joita kumpaakin vetäis i puoleensa 
oma kiintopiste, oma palvonnan 
keskus. Ajatus ei koskaan tulisi 
maapallolla yksimieliseksi. Yleis-
maailmallinen rakkaus elävöittäisi ja 
vapauttaisi lopussa täydellisyyteen 
vain sen osan noo sfääristä, joka 
päättäisi uskaltautua hyppyyn 
omasta minästä tuohon toiseen. 
Vielä viimeisen kerran haarautuma 
[evoluution kulussa]!” 

Tapahtuisi ”maailmakaikkeuden 
sen osan vapautuminen, jonka on 
onnistunut ajan, tilan  ja pahuuden 
läpi toteuttaa synteesinsä  loppuun 
asti”. 
 
Teilhard pohtii myös kristillisyyden 
ilmiötä. Käsite ”Omega” tulee Raa-
matun Ilmestyskirjasta: 

”Minä olen A ja O [alfa ja oo-
mega], ensimmäinen ja viimeinen, 
alku ja loppu.” (Ilm. 22:13) 

Hän [Jeesus] ei epäröinyt julistaa: 
”Minä olen alfa ja oomega, alku ja lop-
pu, ensimmäinen ja viimeinen.” Myöhem-
pinä vuosina hän ei esittänyt vastalauset-
ta, kun häntä kutsuttiin Kirkkauden 
Herraksi; Universumin H allitsijaksi; 
koko luomakunnan Herraksi Jumalak-
si; Israelin Pyhäksi; kaikkien Herraksi; 
meidän Herraksemme ja Jumalaksemme; 
Jumalaksi, joka on luonamme ja jo nka 
nimi on jokaisen nimen y läpuolella ja 
kaikissa maailmoissa; universumin 
Kaikkivaltiudeksi; tämän luomuksen 
Universumimieleksi; Häneksi, johon 
kätkeytyvät kaikki viisauden ja tiedon 
aarteet; Hänen täyteydekseen, joka täyt-
tää kaiken; ikuisen Ju malan ikuiseksi 

Sanaksi; Häneksi, joka oli ennen kaik-
kea ja johon kaikkeus sisältyy; taivaitten 
ja maan Luojaksi; universumin Ylläpitä-
jäksi; koko maanpiirin Tuomariksi; 
ikuisen elämän Antajaksi; Hyväksi 
Paimeneksi; maailmojen Vapahtajaksi 
ja pelastuksemme Isännäksi. [1498:7] 

Urantia-kirjassa sanotaan, että 
Mikaelin kaikkien seitsemän lahjoittau-
tumisen loppusumma on uusi nebadoni-
lainen ilmoitus Korkeimmasta Olennosta 
[1318:4], ja täl lä hetkellä Mikael on 
jäsenenä yhdessä niistä jumalallisista 
joukkokunnista, jotka muodostavat Pe-
rimmäisen Kolminaisuuden [1318:5]. 

Teilhard on sitä  mieltä, että 
”ihmisten eläintieteellisellä ryhmäl-
lä” on lopultakin hyvä tu levaisuus. 
Teilhard katsoo, että ”jos maailman 
tietoisuuskeskukset todella lopulta 
tulevat ’yhdeksi Jumalan kanssa’, 
niin tämä ei tapahdu samaistumisen 
[=Jumala on kaikki], vaa n rakkau-
den erilaistavana ja yhdistävänä vai-
kutuksena [=Jumala kokonaan kai-
kissa], mikä onkin mitä puhdasop-
pisinta kristillisyyttä”. 

Teilhardin mukaan tämä n pro-
sessin rinnalla paha esiintyy 
”välttämättä” eikä suinkaan sattu-
masta johtuen evoluution vanave-
dessä määrältään ja vetovoimaltaan 
erittäin suurena. Kokoon kääriytyvä 
maailmankaikkeus on samalla myös 
tuskan, synnin ja kärsimy ksen maa-
ilmankaikkeus. Evoluution normaa-
liin vaikutukseen liittyy tuhoutumi-
sen ja harhaantumis en mahdolli-
suus eli Teilhardin mukaan 
”yhdenkaltaisuus ihmisen sankarita-
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run ja R istin tien kesken on ainut-
laatuinen”. 
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U rantia-kirja muuttaa jokaista 
lukijaansa – jos nimittäin kuu-

luu siihen lukijakategoriaan, jonka 
Urantia-kirjan teksti on ima issut 
mukaansa tai p aremmin sanottuna 
joka on us kaltanut antaa Urantia-
kirjan välittämän sanoman vied ä 
itsensä muassaan suureen seikkai-
luun. Monet näistä m uutoksista 
ovat hitaita e ikä niitä pysty erotta-
maan muista elämänkokemuksen 
mukanaan tuomista muutoksista – 
eikä tarvitsekaan. 

Jokainen on tä ydellinen olento 
potentiaalisesti, mutta aktuaalisesti 
kaukana täydellisyydestä. Ei ole tär-
keää, millaisia tai millä tasolla olem-
me juuri nyt, vaan tärkeää on p ää-
määrä, mihin pyrimme, ja  tuo pää-
määrähän on tulla täydelliseksi 
myös aktuaalisesti – tull a Jumalan 
kaltaiseksi kokemuksen kautta. 

Urantialla on elän yt vain kaksi 
ihmistä, Andon ja  Fonta, jotka oli-
vat ensimmäiset ihmiset, jotka to-
della saavat täysimääräisen koke-
muksen – hehän aloitti vat aivan 
pohjalta. Heidän jälkeläisensä syn-
tyivät ja tul evat syntymään johon-
kin perheeseen tai yhteisöön, jon-

kinasteisen sivilisaation piiriin. Tie 
täydellisyyteen on pitkä meille kai-
kille. 
 
Sivilisaation merkityksestä 
 
Sivilisaatio ei voi koskaan kukoistaa, 
saati vakiintua, ennen kuin i hmisellä on 
vapaata aikaa ajatella, suunnitella ja 
kuvitella mielessään uusia ja parempia 
tapoja suorittaa erilaisia tehtäviä. 
[902:4] 

Alkukantaisen ihmisen kaikki 
aika meni toimeentulon hankkimi-
seen, totta kai  sekin kehitti ihmistä 
ja myös heimoyhteisöjä, mutta vas-
ta kun oli keks itty erilaisia apuväli-
neitä helpottamaan työntekoa, oli 
erikoistuttu eri ammatteihin, jäi  
osalle ihmisistä aikaa my ös ajatte-
luun ja pohdiskeluun. Olen mieles-
säni usein ihmetellyt nykyaik aa, 
meillä on lyhyemm ät työajat ja pi-
demmät lomat kuin mill ään suku-
polvella aikaisemmin, enemmän 
tuloja käytössämme, mutta aina 
vain kaikilla tuntuu olevan kiire jon-
nekin. Tuntuu siltä, että monet ih-
miset pelkäävät sellaista vapaa-
aikaa, jolloin voisi ajatella syntyjä 

Urantia-kirjan opetuksia ja miten ne toteu-
tuvat jokapäiväisessä elämässämme 

 

Seppo Niskanen 
Esitelmä  23.10.2010 



HEIJASTE  4/2010 22 

 

syviä ja s ellaisia kysymyksiä, mihin 
Urantia-kirja vastaa. Tietysti on hy-
vä, että ihmisillä on ha rrastuksia, 
mutta kohtuus kaikessa. 

Evoluutio on hidas mutta teho-
kas. On muistetta va, että on kä yn-
nissä useammanlainen evoluutio 
samanaikaisesti. Biologinen evoluu-
tio ja kulttuurievoluutio  eivät aina 
kulje käsi kädessä. Aatamin ja Ee-
van oli tarkoitus kohentaa biologista 
evoluutiota, mutta kuten kaikki tie-
dämme, he epäonnistuiv at tuossa 
tehtävässään suureksi osaksi. Mutta 
he onnistuivat riittävän hyvin, jotta  
kulttuurievoluutio pääsi vähitellen 
vauhtiin ja levisi koko maailmaan. 

Ja tätä s ivilisaatiota on pidettävä yllä 
ja vaalittava, sillä tänä päivänä ei ole 
olemassa mitään uusia kulttuurin lähtei-
tä, ei mitään andiitteja, jotka voimistaisi-
vat sivilisaation kehityksen hidasta etene-
mistä ja antaisivat sille puhtia. [906:6] 
 
Palvonnasta 
 
Palvonta kehittyi hyvin v arhaisessa 
vaiheessa osaksi ihmisen sivilisaa-
tion muokkaamista. Kivi oli ihmi-
sen ensimmäinen palvontakohde, ja 
kivien palvontaa kuten kaikkia mui-
takin palvonnan lajeja esiintyy kaik-
kialla. Hautakivikin oli a lun perin 
palvontakivi. Myös kasveja ja puita  
on palvottu, eläimi ä on palvottu,  
samoin luonnonelementtejä (maa, 
vesi, tuli, ilma), sen jälkeen siirryttiin 
taivaankappaleiden palvontaan. 
Kaikkia palvontamuotoja ja kaiken-
laista taikauskoa esiintyy joka yhteis-

kunnassa vielä tänäkin päivänä. Kir-
jamme opetus on: Jumalaa yksin 
palvotaan! 
 
Uskonnosta 
 
Helvetti ei kuulunut alk ukantaisen 
ihmisen uskonkäsityksiin, vaan hän  
ajatteli, että kuoleman jälkeen on 
suunnilleen samanlaista kuin täällä 
eläessä. Tässä suhteessa alkukantai-
nen ihminen oli lähempänä totuutta 
kuin kirkko, joka uhkail ee ihmisiä 
perisynnillä ja kiirastulella ja helvet-
tiin joutumisella. Mutta ei esi-
isiemme elämä ollut p elosta vapaa-
ta, pelättiin aaveita ja kummittelevia 
esi-isiä ja kehitettiin erilaisia kultteja 
ja rituaaleja ja uskomuksia. Urantia-
kirjaa lukiessa vapautuu myös tällai-
sista uskontoon liittyvistä peloista. 
Universumi on ystävällinen paikka! 
 
Rukouksesta 
 
Alkuaikojen kehitysuskonnon tehtävänä 
on säilyttää ja laajentaa niitä sosiaalisia, 
moraalisia ja hengellisiä perusarvoja, jot-
ka ovat vähitellen muo toutumassa. Us-
konnon tätä tehtävää ihmiskunta ei pane 
merkille tietoisesti, va an se to teutuu pää-
asiassa rukouksen funktion avulla. 
[994:6] 

Rukous kuten k aikki muukin 
toimintamme on e voluution alai-
nen. Alkukantaisesta rukoilusta siir-
rytään vähitellen dialogiin Jumalan 
kanssa ja siitä kehityt ään persoonal-
liseen yhteyteen Isän kanssa. 
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Joka kehitysvaiheen rukoilua on 
olemassa myös tänä päi vänä – niin  
kuin kaikkea evoluution muokkaa-
maa muutakin toimintaa. Ajatelkaa-
pa vaikka buddhalaisten rukousmyl-
lyjä, shamaaneja jne. 

Rukoilun pitää olla e ettistä, ei 
sellaista, että rukouksen esittäjä ta-
voittelee itsekästä etua l ähimmäis-
tensä kustannuksella. Rukoilemista 
ei saa milloinkaan myöskään käyttää 
väärin tavalla, joka tekee siitä teko-
jen korvikkeen. Rukoilusta haetaan 
voimaa, viisautta ja ohjausta, mutta 
koskaan se ei korvaa varsinaista toi-
mintaa! 

Rukoilussakin pitää muistaa oi-
keudenmukaisuus. Jumala ei kos-
kaan osoita puolueellisuutta eikä 
rakasta ketään meistä enempää kuin 
muita. 

Jopa kokonaista kaup unkia tai ko-
konaista kansakuntaa voidaan auttaa 
tällaisin rukoushartauksin. Synnintun-
nustus, katumus ja rukous ov at johdatta-
neet yksilöitä, kaupunkeja, kansakuntia 
ja kokonaisia rotuja valt aviin uudistus-
ponnistuksiin ja urheita saavutuksia mer-
kitseviin rohkeisiin tekoihin. 

Jos todella haluat päästä tavastasi 
arvostella jotakuta ystävää, nopein ja 
varmin tie tä llaisen asennemuutoksen 
aikaansaamiseen on, että  otat tavaksesi 
rukoilla jokaisena elämäsi päivänä tä-
män henkilön puolesta. Mutta tällaisten 
rukousten sosiaaliset seurausvaikutukset 
riippuvat suurelta osin kahdesta ehdosta: 
 

1. Henkilön, jonka puolesta rukoillaan, 
tulisi tietää, että hänen p uolestaan 
rukoillaan. 

2. Henkilön, joka rukoilee, tu lisi päästä 
läheiseen sosiaaliseen kanssakäymi-
seen sen henkilön ka nssa, jonka puo-
lesta hän rukoilee. [998:5–999:1] 

 

Rukoilu, kun s e on eet tistä ja 
hyvää tarkoittavaa, kehittää meitä 
pikkuhiljaa ja loppujen lopuksi huo-
maamme, että oikeastaan ainoa asia, 
mitä itsellemme voimme rukoilla, 
on viisautta ja hengellistä voimaa eri 
toimintoihimme. Ja koska rukous  
on voiman lähde, on myös toimitta-
va ja käytävä päättäväisesti ja rohke-
asti käsiksi käsillä olevien pulmien 
kimppuun. 

Urantia-kirjan sivulla 1002 on 
esitetty luettelonomaisesti tulokselli-
sen rukoilun ehdot. 
 
Opastusta opettajille ja uskoville 
(s. 1765–1767) 
 
Kunnioittakaa aina ihmisen persoonalli-
suutta. Oikeamielistäkään asiaa ei tulisi 
koskaan ajaa v äkipakolla; hengellisiä 
voittoja voidaan saavuttaa vain hengelli-
sellä voimalla. – – Ei o le tarkoitus, että 
ihmisen mieli muserretaan jo pelkällä 
loogisuuden painokkuudella tai että se 
saadaan pelon valtaan taitavalla sanan-
käytöllä. Vaikkei tunne-elä mää voida 
ihmisen päätöksiin vaikuttavana tekijänä 
kokonaan eliminoida, niiden opetuksissa, 
jotka haluaisivat edistää valtakunnan 
asiaa, ei siihen pitäisi kuitenkaan suora-
naisesti vedota. Vedotkaa suoraan juma-
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lalliseen henkeen, joka  asuu ihmisten 
mielessä. – – 

Älkää ihmisiä valtakuntaan tuodes-
sanne kaventako tai h ävittäkö heidän 
itsekunnioitustaan. Vaikka liiallinen 
itsekunnioitus saattaakin hävittää asian-
mukaisen nöyryyden ja johtaa ylpeyteen, 
halveksuntaan ja ylimielisyyteen, itsekun-
nioituksen menettäminen toisaalta johtaa 
usein tahtotoiminnan halvaantumiseen. 
[1765:4–5] 

Vaikka meillä on Urantia-kirjan 
antama vahva tukijalka elämässäm-
me, niin meidän tulee silti kunnioit-
taa aina toisen ihmisen persoonalli-
suutta, uskoipa hän  mihin tahansa 
tai vaikka hän ei usko mihinkään. 
Kunnioitus toisen persoonallisuutta 
kohtaan on aina säilytettävä. Aikaa 
myöten opimme korostamaan toi-
sen ihmisen hyviä  puolia ja mieles-
tämme oikeita n äkemyksiä ja ol e-
maan välittämättä eroavaisuuksis-
tamme. Mielestäni Urantia-kirja 
muuttaa meitä ja käytöstapojamme 
pikku hiljaa huomaamattamme. 
 
Kolme tapaa, joilla taistella pa-
haa vastaan (s. 1770) 
 
1. Pahan maksaminen pahalla – positii-

vinen, mutta epävanhurskas tapa. 
2. Valittamatta ja vastarinnatta tapah-

tuva pahuuden sietäminen – puhtaasti 
negatiivinen tapa. 

3. Pahan maksaminen hyvällä, oman 
tahtonsa esille tuom inen, niin että 
pääsee tilanteen herra ksi, pahuuden 
voittaminen hyvällä – positiivinen ja 
vanhurskas tapa. [1770:4–6] 

Näemme pahuutta ja k oemme 
pahuutta eri muodoissa. Kristinus-
kon antama kuva Jeesuksesta on 
sellainen, että hän k äänsi toisenkin 
poskensa eikä tehnyt minkäänlaist a 
vastarintaa. Luettelon kolme eri 
tapaa taistella pahaa vastaan osoit-
tavat, että passiivisuus on puhtaasti 
negatiivinen tapa eli k aikkein huo-
noin tapa vastata pahaan,  jopa pa-
han maksaminen pahalla on parem-
pi tapa, koska se on p ositiivinen 
tapa. Tietysti pah an maksaminen 
hyvällä on paras tapa – se on sekä  
positiivinen että vanhurskas tapa – 
ja ainoa tapa, jolla voi saada pysyviä 
muutoksia ja parannuksia aikaan. 
 
Rodan Aleksandrialainen  
(s. 1772–1787) ja elämisen taito 
 
Mitä kompleksisemmaksi sivilisaatio 
muuttuu, sitä va ikeammaksi käy elämi-
sen taito. Mitä nopeampia muutokset 
sosiaalisessa käytännössä ovat, sitä mut-
kikkaammaksi käy l uonteenkehittämi-
sen tehtävä. Ihmiskunnan on, mikäli 
edistymisen on määrä jatkua, kymmenen 
sukupolven välein opittava elämisen taito 
uudelleen. Ja jos ihmisestä tulee niin kek-
seliäs, että hän lisää yhteiskunnan moni-
mutkaisuutta yhä kasvavalla vauhdilla, 
on tarpeen, että elämisen taito opiskellaan 
uudelleen entistäkin lyhyemmin välein, 
kenties joka ainoan sukupolven aikana. 
Mikäli elämisen taidon kehittyminen ei 
pysy olemassaolon teknisen puolen kehit-
tymisen tahdissa, ihmiskunta taantuu 
nopeasti alkeellisen elämänvietin tasolle – 
se ryhtyy tyydyttämään vain hetkellisiä 
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halujaan. Siinä tapauksessa ihmiskunta 
pysyy kypsymättömänä; yhteiskunta ei 
kehity täyteen kypsyyteen. [1772:4] 

En tiedä, johtuuko iästäni, mutta 
mielestäni yhteiskunta on monimut-
kaistunut viime vuosikymmeninä  
sellaista vauhtia, että elämisen ta ito 
on opittava aina uudestaa n, ei vain  
yhden kerran joka sukupolven koh-
dalla, vaan taidon kehittäminen on 
jatkuva prosessi. Nykyaikana on  
vallalla kvartaalitalous monessa suh-
teessa sekä yritysten että  yksityisten 
henkilöiden elämänohjeena eli ly-
hytaikainen hetkellisten halujen tyy-
dytys. Nykyinen taloustaantuma voi 
olla alku muutokselle tässäkin suh-
teessa ja hyvä asia pitkällä tähtäimel-
lä. 

Kypsät ihmiset tarkastelevat epäkyp-
siä ihmisiä samalla rakkaudella ja hieno-
tunteisuudella, jolla vanhemmat suhtautu-
vat lapsiinsa. 

Menestyksekäs eläminen ei ole mitään 
sen kummallisempaa kuin taitoa käyttää 
luotettavia menetelmiä jokapäiväisten 
ongelmien ratkaisemiseen. [1773:3–4] 
Eli ongelma on ensin paikannettava, 
sitten eristettävä, ja sitten ongelmaa 
on mietittävä, ja sen luonteen ja va-
kavuuden rehellinen tunnustaminen 
on välttämätöntä ratkaisun löytämi-
selle. Koska emme ole vielä aktuaa-
lisia täydellisiä, emme pys ty aina 
täydelliseen suoritukseen, mutta 
virheistä oppii. 

– – keskiv ertoihminen takertuu mie-
luummin vanhoihin, turvallisuutta tarjoa-
viin harhakuviin ja pitkä än hellittyihin, 
valheellisiin turvallisuudentunteisiin. 

Vain rohkea henkilö on halukas myöntä-
mään rehellisesti sen, m itä vilpitön ja loo-
ginen mieli paljastaa, ja katsomaan sitä 
pelottomasti silmästä silmään. [1773:4] 

Kokemuksesta voin s anoa, että 
sellaiset ongelmat, joita on vatvonut 
pitkään ja pelännytkin ratkaista, 
ovat jälkeenpäin osoittautuneet mi-
tättömiksi ongelmiksi, hankalimmat 
ongelmat tulevat yllättäen. 

Jokaisen ongelman viisas ja teh okas 
ratkaiseminen vaatii, etteivät mieltä rasita 
ennakkoasennoituminen, intohimo eivät-
kä mitkään muutkaan puhtaasti henki-
lökohtaiset ennakkoluulot, jotka saattai-
sivat häiritä niiden olemassa olevien teki-
jöiden puolueetonta tarkastelua, jotka 
yhdessä muodostavat ratkaisua kaipaa-
van ongelman. Elämän ongelmien ratkai-
seminen kysyy rohkeutta ja vilpittömyyttä. 
[1773:5] 

Ennakkoasennoituminen, intohi-
moinen suhtautuminen ja  ennakko-
luulot sumentavat arvostelukykym-
me. Tästä on yks i surullinen esi-
merkki: eroamisaalto kirkosta, jonka 
aiheutti muutaman kris tillisdemo-
kraatin lausuma mielipide televisios-
sa. Eroamalla ei muut eta mitään, 
päinvastoin se on periksi antamista.  
Jos haluaa vai kuttaa, pitää pysyä 
mukana niin kauan kuin mahdollis-
ta, ja kirkkoon voi vaikuttaa vain  
sisältä päin, ja muut os alkaa ruo-
honjuuritasolta. 

Henkilökohtaisena mielipiteenä-
ni haluan todeta, että on a ika ih-
meellistä, että kirkon ed ustaja käy 
siunaamassa ostoskeskuksia, mutta 
ei voi siunata kahden toisiaan rakas-
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tavan ihmisen liittoa. Siunauksella ei 
sinällään ole mer kitystä, koska ei 
Jumala valitse avioliitonsolmijoita-
kaan, kaikki liitot ja  suhteet ovat 
lähtöisin täältä maan päältä ja täysin 
meidän omassa harkinnassamme 
(tosin ei kaikissa kulttuureissa). 

Ihmisolentojen välinen symbolipohjai-
nen kommunikointi on tekijä, joka mää-
rää ennakolta, että ilmaantuu sosiaalisia 
ryhmiä. Perhe, ja  aivan erityisesti mo-
lemmat vanhemmat, on kaikista sosi-
aalisista ryhmistä tehokkain. Henkilö-
kohtainen kiintymys on se hengellinen 
side, joka pitää koossa nämä aineelliset 
yhteenliittymät. Tällainen tehokas kes-
kinäissuhde on mahdollinen myös kahden 
samaa sukupuolta olevan henkilön välil-
lä, kuten aitojen ystävyyssuhteiden an-
taumuksellisuus niin runsa in määrin 
osoittaa. [1775:5] 

Jeesuksesta oli mieluisaa tehdä palve-
luksia, vaikka pieniäkin, kaikenlaisille 
ihmisille. [1461:2] 

Jeesuksen antaman esimerkin 
mukaisesti opimme tekemään kai-
kenlaisia palveluksia kaikenlaisille 
ihmisille, siis sellaisia palveluksia, 
jotka tuottavat toisille iloa. 

Seuraavat kolme kertomusta 
osoittavat, miten pienellä rohkaisul-
la voi saada ihmeitä aikaan: 

 

− Nainen, joka parani voimatto-
muuden hengestä, sivu 1835 

− Matadormus, sivu 1801 
− Elämän suola, sivu 1430. 

Mekin voimme toimia vastaavalla 
tavalla elämässämme. Lisäksi, koska 
asumme rikkaassa Suomessa, me 
voimme esimerkiksi kustantaa yh-
den tai useamman kehitysmaan lap-
sen koulutuksen, se ei paljoa maksa,  
mutta antaa paljon sekä koulutetta-
valle että hänen perheelleen ja myös 
lahjan antajalle. 
 
Ystävyydestä 
 
Ystävyyden yllyke ylittää kaikki vakuut-
tuneisuudet siitä, että jokin asia on velvol-
lisuus, eikä ystävän ystäväl le tekemää 
palvelusta voi koskaan kutsua uhrauk-
seksi. Mestari on opettanut apostoleille, 
että he ovat Jumalan poikia. Hän on 
kutsunut heitä veljiksi, ja ny t hän ennen 
lähtöään kutsuu heitä  ystävikseen. 
[1945:3] 

Jeesus kutsui apostoleitaan ystä-
vikseen ennen lähtöään maan pääl-
tä. Meillekin kanssakäymisen kor-
kein mahdollisuus muiden persoo-
nien kanssa on aito ystävyys – tämä 
koskee niin kanssaihmisiämme kuin 
Jeesusta ja Jumala a. Tähän haluan 
päättää tämän pienen tarkasteluni 
Urantia-kirjan joidenkin opetusten 
tuomista muutoksista elämäämme. 
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S ukupuolineutraali avioliitto on 
herättänyt paljon kesku stelua 

viime aikoina, mutta kaksi tärkeintä 
asiaa ovat lähes unohtuneet:  
 

1) avioliitto- ja vanhempainkoulut 
sekä  

2) lasten oikeus äitiin ja isään. 
 

Kaikille on selvää, että autokouluun 
kannattaa mennä ennen kuin lähde-
tään liikenteeseen eikä vasta onnet-
tomuuden jälkeen. Jostain kumman 
syystä avioliitossa tehdään juuri 
päinvastoin, parisuhdekoulutukseen 
mennään vasta kun liitto on ajautu-
nut karille. Avioliittoko ulun tar-
peettomuutta ei voi perus tella sillä, 
että ”nuori kuitenkin s euraa järjen 
syrjäyttävän rakastumisen ääntä”, 
koska autokoulunkaan merkitys ei 
poistu, vaikka monet ajavatkin il-
man korttia. 

Yhteiskuntamme vaatii koulu-
tusta, testejä ja lupia mon iin yksin-
kertaisiin toimiin ja harras tuksiin, 
mutta kaikista haastavimpaan hank-
keeseen ja yhteis kuntamme tär-
keimmän rakennuspalikan perusta-
miseen ei vaadit a mitään koulutus-

ta, todellista osaamista, kokeita tai 
edes lupaa. 

Avioliitto, perhe ja koti o vat yh-
teiskuntamme kehittymisen ja säily-
misen perusta, joka siirtää tärkeim-
mät arvot sukupolvelta toiselle. Yh-
teiskunnan monet sosiaal iset, ope-
tukselliset ja uskonnolliset instituu-
tiot ovat välttämättömiä kulttuurin 
säilymiselle, mutta tä rkein sivistäjä 
on perhe. Suurimman  osan elä-
mämme tärkeimmistä asioista lapsi 
oppii perheeltään ja läheisiltään. 

Monet ihmiset näyttävät kuvitte-
levan, että he eivät ole mitään vel-
kaa yhteiskunnalle, vaan he ov at 
saavuttaneet kaiken omalla työllään 
ja ansioillaan. Tätä suurempaa vää-
rinkäsitystä on vaikea kek siä, koska 
olemme saaneet lähes kaiken yh-
teiskunnalta – kielestä ja kirjaimista 
lähtien. Autiolla saarell a apinoiden 
kasvattama ihmislapsi ei juuri yllä 
apinoiden kulttuuria korkeammalle. 
Tästä johtuen yhteiskunnalla on  
myös oikeus ja velvoll isuus asettaa 
vaatimuksia jäsenilleen sekä tasa-
puolistaa hyvinvointia ja  tulonja-
koa. 

Lapsi tarvitsee äidin ja isän 
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Emme voi parantaa pysyvästi 
yhteiskuntamme epäkohtia pelkäs-
tään lakeja, poliiseja ja turvajärjes -
telmiä lisäämällä, meidän tulee ke-
hittää myös perhettä , joka on yh-
teiskuntamme perusta. Perheellä on 
suunnaton vaikutus lasten ja heidän 
myötäänsä koko yhteiskuntamme 
menestykseen. Perheessä luodaan 
arvostus koulutukseen, työntekoon 
ja uskontoon. Näiden  puuttuessa 
lapset päätyvät helposti kadulle ker-
jäämään. Yhteiskuntamme rapautu-
minen ja rikollis uuden kasvu saa-
daan päättymään vasta kun nuorille 
järjestetään avioliittovalmennusta; 
siihen asti avioerot toimivat sosiaa-
lisena varaventtiilinä vieläkin mur-
heellisemmille tilanteille. 

Koulutuksen avulla nuoret ihmi-
set voidaan valmis taa kohtaamaan 
myös parisuhteen todellisuus, joka 
alkuvaiheessa helposti hä viää har-
hakuvitelmien taakse. Illuusioita ja 
unelmia tietysti tarvitaan, mutta 
pelkästään niiden pohj alle on vai-
kea rakentaa kestävää parisuhdetta, 
koska miehen ja naisen väliset hen-
kiset erot ovat paljon suurempia 
kuin ulkonäön pieni en erojen pe-
rusteella voisi kuvitella. Heidän kat-
santokantansa ja koko h eidän ta-
pansa reagoida elämään ovat olen-
naisesti erilaisia. He eivät kerta 
kaikkiaan kykene täyteen ja todelli-

seen toistensa ymmärtämiseen. Ny-
kyään tämä selviää parisuhteessa 
vähitellen vasta vuosien kuluessa. 
Paljon väärinkäsityksiä ja riitoja voi-
taisiin välttää, jos  molemmilla os a-
puolilla olisi edes jonkinlainen käsi-
tys näistä asioista jo ennen aviolii-
ton solmimista. 

Naisten ja miesten erilainen ajat-
telutapa kiehtoo heitä kumpaakin ja 
tuo rikkautta sekä uusia näkökulmia 
elämään, mutta joskus eroja voi olla 
myös liikaa. Parisuhde ei ole kestä-
vällä pohjalla, jos arvo maailman, 
elämäntavan, sukupuolisen aktiivi-
suuden ja harrastusten erot ovat 
liian suuret. Koulutuksen, seuruste-
lun ja kihlauks en tavoitteena tulis i 
olla näiden as ioiden selvittäminen 
jo ennen avioliittoa. Lis äksi tulisi 
ymmärtää, että a violiitossa ilot ja 
surut jaetaan, mutta silti avioliitto ei 
voi antaa yksinoikeutta toisen osa-
puolen persoonallisuuteen ja yks i-
löllisyyteen. Avioliitto, yhteiskunta 
tai uskonto, jossa tyran nisoidaan 
toista sukupuolta tavalla tai toisella, 
ei ole noussut  barbarian syvästä  
pimeydestä. 

Vanhempainkouluja ja perhe-
neuvotteluja tarvitaan, koska liian 
usein vanhemmat suojel evat lasta 
liikaa ajatteluttoman käyttäytymisen 
luonnollisilta seurauksilta tai eivät  
osaa asettaa rajoja, joita lapset etsi-
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vät. Näitä koulutusjaksoja tarvitaan 
sitä mukaa kun tilanteet tulevat 
ajankohtaiseksi lasten varttuessa. 
Vanhemmat tarvitsevat myös selvät 
ohjeet niistä kurinpidollisista kei-
noista, joita lasten kasvatuksessa 
voidaan käyttää. Lasten vanhempi-
aan kohtaan tuntema kunnioitus ei 
synny rahan tai käskyje n avulla, 
vaan se kasvaa luonnostaan siitä 
huolenpidosta, opetuksesta ja kiin-
tymyksestä, jonka avulla vanhem-
mat auttavat lastaan selviämään elä-
män taistelussa. 

Perhe ja kot ielämä opettaa lap-
sille, mutta myös vanhemmille, itse-
hillintää, kärsivällisyyttä, altruismia 
sekä suvaitsevaisuutta, joita tarvi-
taan myös kestävän ja oikeudenmu-
kaisen yhteiskunnan luomisessa. 
Näitä taitoja opitaan myös parisuh-
teessa, tästä johtuen kaikilla ihmisil-
lä tulee oll a oikeus parisuhteeseen 
sukupuolisesta suuntautumisesta 
riippumatta. Sen sijaan lasten hank-
kimisessa ja kasvatuksessa tarvitaan 
selviä rajoituksia, koska kaikilla lap-
silla on oikeus  rakastavaan äitiin ja  
isään. Molempia tarvitaan, jotta lap-
si saa tasapainoisen kuv an yhteis-
kunnasta. Tosin tässäkin asiassa 
kannattaa tyytyä toiseksi parhaim-
paan vaihtoehtoon, jos p aras ei ole 
saatavana. 

Avioliitto on ihmis ten luoma 
yhteiskunnallinen instituutio, jolle 
voimme pyytää Jumalan siunausta. 

Tämän siunauksen pyytämisen su-
kupuolineutraalille parisuhteelle ei 
pitäisi olla ongelm a kirkolle, koska 
Raamatussa korostetaan kaikkien 
ihmisten samanarvoisuutta. Tässä 
asiassa kirkon kannattais i kuitenkin 
antaa yksittäisten pappien toimia 
oman omantuntonsa mukaan. 
Avioliitto ei voi olla Jumalan luoma 
instituutio, koska se, minkä Jumala 
on yhdistänyt, kestää. 

Nykyisen yhteiskunnan suuri 
epäloogisuus on, että se  ylistää rak-
kautta ja ihannoi avioliittoa, mutta 
jättää näiden kummankin asian pe-
rinpohjaisen tutkimisen ja kehittä-
misen tekemättä. Suomessa valittiin 
ensimmäisenä maailmassa parla-
menttiin myös naisia vuonna 1906,  
nyt voisimme nä yttää tietä myös 
avioliiton ja yhteis kunnan kehityk-
sen saralla. 
 

Antti Roine, Ulvila 2.11.2010 
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M ies käveli kaupungin katuja 
pitkin kohti hautausmaata.  

Hautausmaan kaunis portti oli en-
nallaan. Hän oli palannut koulukau-
punkiinsa. Viisikymmentä vuotta 
sitten kesken koulupä ivän oli tullut 
määräys astua Suomen ar meijaan 
kuten kaikille samanikäisille pojille. 
Ensin lyhyt sotaväki, sitten mahdol-
linen rintamalle meno. Myöhem-
min raja s ulkeutui eikä kotiin ollut 
enää asiaa. Nyt, kun elämä oli mel-
kein ohi, oli mahdollista palata lap-
suuden maisemiin, isien ja esi-isien 
maalle. 
 
Hän avasi portin, astui si säpuolelle 
ja sulki portin jä lkeensä. Ensin hän 
näki vain p elkkää heinikkoa. Aja-
tukset kulkivat kaukana menneisyy-
dessä. Hautakivetkin näy ttivät hä-
vinneen. Hän ei nähnyt muuta kuin 
villiintyneen ja s otkuisen kasvilli-
suuden. Käytävät olivat likaiset ja 
kaikenlaisen roinan v allassa. Siellä 
täällä näkyi kaadettuja hautakiviä ja 
muutamia pystyssä. Josta in kuului 
puhetta. Hän kä äntyi katsomaan. 
Suojaisessa nurkassa kiveä vasten 
istuskeli pari mies tä ojentaen kalja-

pulloaan kuin t ervehdykseksi. He 
olivat tehneet haudalle  kiven suo-
jaan majapaikan ja olivat kuin koto-
naan. 
 
Mies kulki et eenpäin kuin unessa. 
Oliko tämä haut ausmaa? Hän kai-
voi esille Mikkelin maakunta-
arkistosta saamansa hautausmaa-
kartan, tutki sitä , mutta ei voinut 
tunnistaa yhtään käytävää eikä hau-
tariviä. Hautausmaa oli muuttunut 
käsittämättömäksi labyrintiksi. Hän 
kulki kaatuneitten hautakivien, ri-
kottujen ristien, lasinsirujen ja kai-
kenlaisen roinan keskellä kuin hoi-
tamattomalla kaatopaikalla ja yritti 
löytää jonkun kiintopisteen. Tuossa 
oli polku, joka ki emurteli vinosti 
läpi hautausmaan ja näytti johtavan 
kohti kauempana olevaa taloryh-
mää. Se osoittautui oikopoluksi 
keskustasta kaupungin lai dalle. Po-
lun varteen oli h eitetty roskia ja 
jätetty hylättyjä tavaroita, joita hau-
tausmaan uudet asukkaat näyttivät 
käyttävän hyväkseen. 
 
Mies nieli itkuns a. Se tunki tiens ä 
syvälle alas kurkusta läpi  henkitor-

Paluu hautausmaalle 
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ven ja k euhkojen ja viilsi mahaa. 
Hän käveli eteenpäin ja tuli viimein 
vapaussodan sankarihautausmaalle. 
Sen hän tunnisti ja lähti kävelemään 
takaisin kohti porttia, josta oli tullut 
sisään. Hän kahlasi roskien seassa ja 
yritti löytää kiinnekohtia kartan 
avulla. Lopulta hän näki Wegeliuk-
sen suuren hautamuistomerkin. Se 
oli tuhrittu eriväris illä spraymaaleil-
la kantaaottavin kuvin ja  kirjoituk-
sin mutta oli tunnistetta vissa. Siinä 
lähellä piti isovanhempie n haudan 
olla. Tunteja oli kulunut, ajatuks et 
vaelsivat lapsuudessa, sodassa, van-
hempien kuolemassa ja oman elä-
män järkyttävissä tapahtumissa. 
 
Hän kahlasi ruohikossa, etsi nimiä 
kivistä. Monet kivet oli kaadettu 
naamalleen tai kuljetettu pois, kos-
ka peruskiviä ja alustoja ammotti 
tyhjillään. Kiviä oli myös  särkynyt 
ja ristejä hakattu kappaleiksi. Erääs-
sä kohdassa jalka tarttui johonkin. 
Hän otti ma asta rautamöhkäleen, 
puhdisti enimmät mullat ja tarkas -
teli esinettä. Se oli s uuremman ris-
tin toinen sivuhaara, itsessään jo 
kaunis risti. Kohta jalkoi hin tuntui 
taas jotain. Maas sa oli kivi kumol-
laan. Hän tarttui s iihen ja löytä-
määnsä tukevaa ristiä apuna käyttä-

en suurin ponni stuksin sai kiven 
käännetyksi oikein päin. 
 
Siinä se oli. Oma sukunimi, joka 
erottui selvästi. Mutta muu teksti 
piti puhdistaa esiin. Tä mä se on. 
Isovanhempien hauta on tässä. 
Mies istui maahan kive n viereen, 
piteli löytämäänsä kaunista ristin 
kappaletta sylissään ja alkoi hengit-
tää syvään. Siinä h än istui. Kauan 
aikaa. 
 
Päivien perästä hän saap ui kotiin, 
istui pöydän ääreen ja kirjoitti hau-
taustestamenttinsa: 
 
 

”Ei juhlia. Ei kukkia. 
 

Ei hautaa eikä hautapaikkaa. 
 

Vain yksinkertainen puuarkku 
krematorion uuniin. 

 
Tuhkani on arvoton. 

 
Olen siirtynyt aineesta ajatto-

muuteen. 
 

Olen vapaa.” 
 

 
 
 

Saara Mustonen 
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S euran hallitus on edelleen tutki-
nut mahdollisuuksia suomen-

kielisen äänikirjan tuo ttamiseksi 
kuten edellisessä Heijasteessa oli j o 
alustavasti mainittu. T oteutusvaih-
toehtoja on kolme: 1) k oneellinen 
eli syntetisaattorin tuottama puhe,  
2) harrastajavoimin teht y luenta tai 
3) ammattilukijoiden toteuttama 
äänitys. Näistä kolmesta olemme 
päätyneet viimeksi mainittuun vaih-
toehtoon, mikäli projekti  toteutuu. 
Meille jää s ilti tehtäväksi tarkistus, 
joka on iso työ sekin. 

Ammattilukijoiden lukunäytteet 
olivat sen verran vakuuttavia, ett ä 
korkeahkosta kustannuksesta huoli-
matta tätä pidettiin ainoana järkevä-
nä tapana mahdolliselle toteutuksel-
le. Lukunäytteet ovat kuunneltavis-
sa internetissä:  
 
<http://www.urantia.fi/download/
muuta/uk_s21.mp3>   ja  
 

<http://www.urantia.fi/download/
muuta/uk_s24.mp3>.  
 

Toteutuessaan projektin kustannus 
olisi noin 35 000 €, ja vertailun 
vuoksi mainittakoon, että kilpailevan 
tarjouksen hinta oli lähes tuplasti 
kalliimpi. Kustannus on valtava ra-
hamäärä, eikä seuran kassasta tuol-
laisia summia löydy. Sam oin mah-
dollisen lahjoitustilin avaaminen 
tähän tarkoitukseen tuntuu ei-
toimivalta ratkaisulta, koska sum-
maa saatettaisiin joutua keräämään 
lähes 20 vuotta.  Lisäksi on huomi-
oitava se, että  projektia ei voi to-
teuttaa asteittain varojen karttuessa, 
toisin kuin fyysisen kirjan käännös-
projektissa. Äänikirjaprojektin to-
teutusaika olisi noin 3–6 kuukautta  
sen alkamisesta, ja koko summa 
tarvittaisiin kasaan lähes kertaluon-
teisesti. 

Tämän vuoksi seuran hallitus 
onkin päätynyt aivan uudenlaiseen 
ratkaisuun rahoituksen järjestämi-
seksi. Haluamme kerätä kohtuulli-
sen ison määrän ihmisiä, jotka olisi-
vat valmiita s ijoittamaan rahojaan 

Urantia-kirja äänikirjaksi  
-projekti etenee 
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tähän projektiin. Yhden ihmisen 
sijoitus saisi olla korkeintaan 3 500  
€, eikä alarajaa olisi. Rahat kerättäi-
siin ja projekti lähtisi liikkeelle, vain 
ja ainoastaan jos koko summa olisi 
luvassa. Puhumme sijoituksesta 
siksi, että äänikirjojen kahden en-
simmäisen vuoden myyntitulot pa-
lautettaisiin projektiin s ijoittaneille. 
Palautussumma olisi sijoitusten 
suhteessa 0–100 %. Yli 100 %:n tai 
korkoa emme voi maksaa, koska 
emme harjoita pankkitoimintaa. 
Kahden vuoden aik araja on siksi,  
että suurin myynti ta pahtuu tänä 
aikana, emmekä halua ”ikuista” vel-
kaa. Palautusvelvollisuutemme lop-
puisi tuohon kahteen  vuoteen, ja 
palauttamattomat summat jäisivät 
sijoittajien ”tappioksi” eli lahjoituk-
seksi tähän projektiin. Palautus voi-
taisiin sopia kahteen er ään, esim. 
ensimmäinen erä puolen vuoden ja 
loput kahden vuoden kuluttua 
myynnin aloittamisesta. Kaikki kah-
den vuoden jälkeiset myyntitulot 
menisivät Suomen Ur antia-seuran 
hyväksi. Eli emme voi ta ata palau-
tettavan summan suuruutta. Näin 
ollen on hyvinkin m ahdollista, että 
palautus jää alle 100 %:n, riippuen 

äänikirjan hinnasta ja myynnin 
määrästä. Esimerkkilaskelmassam-
me, jossa kirjan hinnaksi kaavailtiin 
25–50 €, tuli t arvittavaksi myynti-
määräksi noin 900–2 000  kappalet-
ta, jolla koko sijoitus maksaisi itsen-
sä takaisin. Tässä selvitettiin mm. 
alv-maksun kuvioita, arvioitiin tuk-
kurin katteita, pos tikuluja ja s uora-
myynnin määrää. 

Toivomme mahdollisten sijoitta-
jien ilmoittavan itsestään ja s um-
mastaan seuran puheenjohtajalle, 
Tapio Talvitielle (sähköposti: pu-
heenjohtaja@urantia.fi tai puh. 050 
332 2739) 21.1.2011 mennessä. Tä-
män jälkeen ilmoitamme sijoittajille, 
lähteekö projekti liikkeelle eli kerä-
täänkö rahat vai r aukeaako tämä 
projekti ja suunnitelma ainakin tois-
taiseksi. 

Projektiin mukaan läht eville si-
joittajille lahjoitamme o man ääni-
kirjan kullekin. 

 
Suomen Urantia-seuran hallitus 
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Paikka: Lautsian lomakeskus. Osoite: Lautsiankuja 20, 14700 Hauho 

Teema: Taivasten valtakunta sisäisesti meissä 
 

” – – mutta minun opetuslapseni astuvat taivaan valtakuntaan moraalisten 
päätöstensä ja henkisten voittojensa avulla. – – Ellette pyri taivaan valta-
kuntaan pikkulapsen uskoa ja luottavaista riipp uvuutta osoittaen, teillä 
ei ole mitään keinoa päästä sisälle.” [1536:4–5]. 

Perjantai 
18.00–21.00 Saapuminen, ilmoittautuminen ja majoittuminen  

Hallituksen kokous 
Iltapala ja vapaata yhdessäoloa 

Lauantai 
08.00–09.00 Aamiainen 
09.05–09.20 Aamunavaus  
09.15–10.15 Mitä Urantia-kirja sanoo taivasten valtakunnasta, 

Kalervo Juntunen 
10.15–10.30 Keskustelua edellisestä aiheesta 
10.30–10.45 Tauko 
10.45–11.15 Omakohtaisia ajatuksia ja kokemuksia päivien teemaan 

liittyen,  Joel Rehnström 
11.30–12.30 Lounas 
12.30–12.45 Omakohtaisia ajatuksia ja kokemuksia päivien teemaan 

liittyen,  Pekka Vallinheimo 
12.45–13.45 Taivaan valtakunta Jeesuksen opettamana sekä apostolien 

vaikeudet ymmärtää tämän opetuksen todellinen luonne, 
Matti Tossavainen 

13.45–14.30 Pienryhmät 
14.30–15.00 Kahvitauko 
15.00–16.30 Paneelikeskustelu 
16.30–17.30 Päivällinen 
18.00–20.00 Sauna 
20.00– Iltapala ja iltaohjelmaa, Raimo ja Tapani 

Urantia-kirjan lukijoiden talvitapaaminen 
21.-23.1.2011 
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Sunnuntai 
08.00–09.00 Aamiainen 
09.00–09.15 Aamunavaus  
09.15–10.00 Taivastie nyt, Kalevi Krekilä 
10.00–10.45 Pienryhmät 
10.45–11.15 Omakohtaisia ajatuksia ja kokemuksia päivien teemaan 

liittyen, Arvo Mäki 
11.30–12.30 Lounas 
12.30–13.00 Omakohtaisia ajatuksia ja kokemuksia päivien teemaan 

liittyen  (Avoin) 
13.00–13.30 Urantia-liikkeen kuulumiset, pj. Tapio Talvitie 
13.30–14.00 Aikaa vapaalle sanalle ym. toivomuksille 
 Lähtökahvit 
 

Ilmoittautuminen 7.1.2010 mennessä 
Kari Kippo 050 327 1045 s-posti: koulutuskomitea-pj@urantia.fi 
Tapani Vainio 040 544 9026 s-posti: tapani.vainio@pirkkala.fi 
Kun ilmoittaudut sähköpostilla, huolehdi, että saat kuittauksen. 
 

Hintavaihtoehdot: 
A  Pe–su, täysihoito: 155 € 

– 1:n hengen huoneessa: 195 € 

B  Pe–su, ilman majoitusta: 71 € 
C La–su, täysihoito: 105 € 

– 1:n hengen huoneessa: 125 € 

D La–su, ilman majoitusta:  63 € 

 

Aikaisemman tavan mukaan voit tilata Urantia-kirjoja ennakkoon ilman 
postimaksuja. Lunastat kirjat talvitapaamisessa. Kalevi Eklöf: puh. 
09-879 9474 tai 040-830 1200. Sähköposti: kalevi.eklof@kolumbus.fi  
 

Tapahtuman järjestää Suomen Urantia- seura ry. 
http://www.urantia.fi 
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Esitelmätilaisuudet  Helsingissä 
Seura järjestää esitelmätilaisuuksia Helsingin alueella, Malmilla, aivan rautatie-
aseman vieressä olevassa Malmitalossa, osoite on Ala-Malmin tori 1, 
00700 Helsinki. Esitelmät ovat lauantaisin klo 13.30–16.00.  Tilaisuuksiin 
on vapaa pääsy.  

Tervetuloa!  
11.12.2010 Riitta Tuori  
 Aihe  Miksi emme voi vaieta Urantia-kirjan välittämästä 

Jeesuksen antamasta tehtävästä? 
 

 19.3.2011 Maarit Huhti  
 Aihe  Viktor Franklin eksistenssifilosofia–mitä yhtäläisyyk-

siä/eroja Urantia-kirjan kanssa? 
 
 7.5.2011 Eija Seppänen-Bolotinski 
 Aihe  Jeesuksen ikuisen elämän evankeliumi 

Seura osallistuu vuonna 2011 
seuraaviin tilaisuuksiin: 

 
Minä-Olen messuille Espoon Dipolissa 12.–13.2.2011 

 

Hengen ja Tiedon messuille Helsingissä lokakuussa 2011 

 
Lukijatapaaminen kesällä 10.–12.6.2011 

Kiljavan opistolla, Kiljavanranta, Kotorannantie 49, 05250 KILJAVA 
Teema: Erilaisia teemoja Urantia-kirjasta 
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HALLITUS  JA  KOMITEAT 
 
Tapio Talvitie, puheenjohtaja  Makaksentie 10, 02750 ESPOO  
  Puh. 050 33 22 739   
  puheenjohtaja@urantia.fi  
 
Seppo Niskanen, varapuheenjohtaja  UUSIKAUPUNKI  
  Puh. 040 526 8283      
  varapuheenjohtaja@urantia.fi  
 
Helena Juola, sihteeri  Kalastajanmäki 10 E 70, 02230 ESPOO  
  Puh. 050 530 7785      
  sihteeri@urantia.fi  
 
Anja Vuori, rahastonhoitaja  RAUMA  
  Puh. 040 748 4289      
  rahastonhoitaja@urantia.fi  
 

Hanna Holopainen, jäsenkomitean pj. TURKU  
  Puh. 040 763 0917     
  jasenkomitea-pj@urantia.fi  
 
Pertti Leinonen, julkaisukomitean pj.  ESPOO  
  Puh. 050 041 6336    
  julkaisukomitea-pj@urantia.fi  

 
Kari Kippo, koulutuskomitean pj.  TAMPERE  
  Puh. 050 327 1045   
  koulutuskomitea-pj@urantia.fi  
 
Eija Seppänen-Bolotinski,  VANTAA 
  konferenssikomitean pj.  Puh. 041 534 8283 
   konferenssikomitea-pj@urantia.fi  

 
Tapio Pulli,  PARAINEN 
 sähköisen viestinnän komitean pj. Puh. 050 540 4582   
   internetpalvelut-pj@urantia.fi  
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Opintoryhmät tiedottavat 
 

Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviä-
mistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdys-
siteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja  
opintoryhmiin on suosite ltava ja h yväksi koettu ta pa syventää Urantia-
kirjan opetusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri 
tällaiseen opiskelumuotoon, jossa annetaan ens isijaisuus Urantia-kirjan 
väärentämättömien opetusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea opiske-
lupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka puolestaan haluavat toi-
mia seuramme kanssa yhteistyössä, erottelematta seuran jäseniä muista 
Urantia-kirjan lukijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vas-
ta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntem attomille ryhmille ja m ahdolli-
suuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi ol-
la esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijas-
teessa, luennointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, kuten koko-
ustilan kohtuullinen vuo kra. Pyynnöt tule e osoittaa koulutuskomitean 
puheenjohtajalle: koulutuskomitea-pj@urantia.fi  

Seuraavassa on luet eltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryh-
miä. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhte yttä seuran koulutus-
komiteaan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijas-
teessa. Seura julkaisee näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään roh-
kaisee lukijoita opintoryhmätoimintaan, mutta s amalla muistuttaa, että 
viime kädessä opintoryhmät kuitenkin itse vasta avat toiminnastaan, ta-
voitteistaan ja menetelmistään. 
 

Helsinki–Helsingfors 
Helsingin opintoryhmä kokoontuu 
torstaisin parittomina viikkoina klo 
17–19 Kirjasto 10:n ryhmätyöhuo-
nessa Helsingin pääpostitalossa.  
Käsittelemme Urantia-kirjan IV 
osaa. Yhteyshenkilö: Helena Juola,  
puh. 050 530 7785 
(helena.juola@fonet.fi).  
 
 
Beträffande svenskspråkig studie-
grupp, kontakta: 
(Joel o. Eeva Rehnström) 
tel. 040-845 2125  eller  09-221 3125.  
 

 
Espoo 
 

Espoon keskustan opintopiiri (ent. 
Kauklahden opintopiiri) kokoon-
tuu lauantaisin klo 10–12 Villa Ap-
teekin yläsalissa. Osoite: Pappilan-
tie 5, 02770 ESPOO. 
Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790  
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi).  
Pertti Leinonen, puh. 050 041 6336  
(tmi.leinonen@kolumbus.fi). 
Martti Vanninen, puh. 040 727 8714  
(martti.vanninen@kolumbus.fi). 
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Hyvinkää 
Tietoja toiminnasta antaa:  
Kari Haavisto, puh. (019) 461 421   
(kari.haavisto@pp.inet.fi). 
 
Jyväskylä 
Ryhmä kokoontuu joka toinen 
keskiviikko klo 18.00–19.30.  
Raimo Ala-Hynnilä, Lahjaharjuntie 
32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ,  
puh. 040 088 9732  
(gadonia@kolumbus.fi). 
 
Kotka 
Lisätietoja: Juhani Leino, 
(juhanileino6@gmail.com). 
 
Lahti 
Lisätietoja: Kalervo Juntunen, 
puh. 044 078 4155. 
 
Lammi 
Lammin ja ympäristön toiminnasta 
kiinnostuneille antaa tietoja  
Tuula Parviainen, Hämeentie 12 as. 7, 
16900 LAMMI, puh. (03) 674 3226. 
 
Lempäälä 
Ryhmä kokoontuu parittomien 
viikkojen keskiviikkoina klo 18.00–
21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä, 
Makasiinitie 4 as. 9, 37500 
LEMPÄÄLÄ,  puh. 050 595 1942  
(kalevi.krekila@elisanet.fi). 
 
 

 
Oulu 
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kostepe-
ränkatu 2 A 84,  90100 OULU, 
puh. 040 502 6604  
(reijo.hamari@luukku.com). 
 
Rauma 
Tietoja antaa Anja Vuori, RAUMA, 
puh. (02) 822 3043; 040 748 4289  
(anja.m.vuori@gmail.com). 
 

Tampere 
Ryhmä kokoontuu parillisina keski-
viikkoina Metsossa. Lisätietoja:  
Kari Kippo,  puh. (03) 265 4989, 
050 327 1045  
(kr.kippo@pp.inet.fi) 
 

Turku 
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja 
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 
KIRJALA, puh. (02) 454 4927  
(tapio.pulli@kolumbus.fi). 
 

Stockholm, Sverige 
Urantia-studiegrupp samman-
kommer på adressen:  
Studieförbundet Vuxenskolan, 
Hantverkargatan 12, Stockholm. 
Tunnelbana: Rådhuset.  Michael 
MacIsaac, tel.  +46 73 576 4364 
(mmacisaac@gmail.com). 
 

Málaga, Espanja 
Espanjan suomalainen keskustelu-
ryhmä. Tietoja antaa  Pentti Suutari-
nen, puh. +34 626 792 501. 
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Koordinaatit
WGS 84:      

WGS 84 - desimaaliin:
N 61 14.139', E 24 26.464'

N 61.23565, E 24.44106

° °

 

Lautsian lomakeskus 


