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U rantia-kirja on julkitulonsa vuo-
den 1955 jälkeen hakeutunut 

moniin eri muotoihin sisällön pysy-
essä silti muuttumattomana. Kirjasta 
on tehty lukuisia kielikäännöksiä, on 
painettu monen näköisiä versioita (1- 
tai 2-palstainen, kova- ja pehmeäkan-
tinen, pientä ja isoa kirjakokoa jne.), 
on ilmestynyt sähköisiä dokumentte-
ja (CD-versiot ja internet) sekä ladat-
tavia e-kirjoja, jossa tekstiä luetaan 
älypuhelimilla tai erillisillä lukija-
laitteilla, ja vielä on äänikirjatkin, joi-
ta voi kuunnella tietokoneella, puhe-
limella tai MP3-soittimella. Ja mitä-
hän vielä onkaan tulossa? 

1990-luvulla Urantia-säätiö toi 
markkinoille CD:n, jossa kirjan teksti 
oli englannin-, suomen- ja ranskan 
kielillä, sisältäen myös Folio Bound 
Views -sanahakuohjelman. Tätä saa 
säätiöltä edelleen, ja se on monilla 
vieläkin käytössä. Varsinkin ilman in-
ternetyhteyttä oleville se on kätevä 
apu. Nyt tekniikan kehittyessä on il-
mennyt, että tuo CD ei toimi enää 
uusissa ”64-bittisissä” tietokoneissa. 
Tietokoneen Windows-versiolla si-
nänsä (esim. -98, -2000, -XP tai 
Win7) ei ole merkitystä, vaan tieto-
koneen sisäisen tietoväylän leveydel-
lä. Mainittakoon, että Windows7 on 

saatavilla sekä 32- että 64-bittisenä ver-
siona. Neuvoksi niille monille 64-bittisen 
koneen ostajille, jotka tähän CD:n 
yhteensopivuusongelmaan ovat tör-
männeet, voin sanoa, että CD:tä ei 
liene mahdollista saada toimimaan. 
Mutta sen sijaan Urantia-säätiön internet-
sivulta (http://www.urantia.org/fi/
urantia-kirja/lataa-urantia-kirjan-
teksti) voi ladata suomenkielisenkin 
kirjan monessa eri muodossa pysy-
västi omalle koneelleen, off-line:ssa 
käytettäväksi. Tällä hetkellä se on 
saatavilla: html-, pdf-, odt-muodossa 
sekä e-kirjana iPhone-, iPod touch- 
ja iPad-sovelluksina. Urantia-säätiön 
mukaan keväällä 2011 oli maailman-
laajuisessa kirjajakelussa varsin mer-
kittävä käännekohta: sähköisesti la-
dattuna kirjaa meni ensimmäistä ker-
taa enemmän kuin fyysistä paperista 
kirjaa. 

Suomenkielinen äänikirjaprojekti 
etenee suunnitellusti. Koko kirja saa-
tiin luetuksi ammattilaisten voimin 
elokuun 2011 alussa. Lukemisurakka 
kesti noin neljä kuukautta. Tällä het-
kellä työ etenee ”siivouksella” eli ää-
nitystä editoidaan (suomeksi: korja-
taan tai rakennetaan). Esimerkiksi 
tietyistä sanoista on tehty monta eri 
ääntämistapaa, ja niistä valikoidaan 

 
 

          Puheenjohtajan kynästä 
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systemaattisesti se haluttu kautta lin-
jan. Tietyt kohdat on luettu useam-
paan kertaan esimerkiksi taustalla ol-
leen häiriön vuoksi (liikenne, yskimi-
nen tms.). Samoin esimerkkinä mai-
niten lukutilan valaistuskupu toi 
lämmetessään taustalle naksumisään-
tä, eikä vikaa heti löydetty. Kaikki 
tällaiset tekniset epäkohdat siivotaan 
ja korjataan. Työn tämän vaiheen on 
arvioitu kestävän toiset neljä kuu-
kautta, minkä jälkeen tuote voidaan 
ns. purkittaa ja saattaa markkinoille. 
Tuottajan mukaan äänikirjan infor-
maatiota on siivouksen jälkeen jäljel-
lä pakkaamattomana 95 gigatavua, 
eli ”olemme tekemässä suomalaista 
historiaa ylivoimaisesti suurimman 
äänikirjan tuottamisessa”. MP3-
pakatussa muodossa informaation 
määrä putoaa noin 10 %:iin alkupe-
räisestä, josta voi arvioida lopullisen 
tuotteen datan määrän ja siihen tar-
vittavan median koon. 

 
Nyt kun Urantia-kirjan leviäminen 
on hyvässä vauhdissa ja suomenkie-
linen äänikirjakin valmisteilla, mihin 
niin monet ovat antaneet oman pa-
noksensa, lienee sopiva hetki julkais-
ta alla oleva Urantia-veljeskunnan 
yleisneuvoston muutamien jäsenten 
laatima ja 4.4.1955 julkaistu teksti 
”Urantia-kirjan ajoitus”, jota yleisesti 
kutsutaan myös nimellä ”Julkaisu-
valtuutus”. Teksti oli kohdistettu 
Urantia-veljeskunnan toimeenpane-
van komitean arkistoihin. Alla oleva 

teksti on vahvistettu jäljennös 
(kääntäjä Seppo Kanerva, 2010). 
 

* * * 
 
Lienee sopivaa tuoda toimeenpane-
van komitean tietoon toistamiseen 
tietyt viisaat kommentit ja neuvot, 
jotka on kerätty monien vuosien ku-
luessa ja jotka koskevat tulevia Uran-
tia-kirjaan liittyviä ongelmia. Nämä 
neuvot voitaneen esittää seuraavan 
yleisotsikon alla: 
 
URANTIA-KIRJAN AJOITUS 
(Kutsutaan yleisesti ”Julkaisu-
valtuutukseksi”) 
 
”Pidämme Urantia-kirjaa yhtenä ih-
misyhteiskunnan etenevän evoluuti-
on piirteenä. Se ei liity minkään mul-
listavan vallankumouksen dramaatti-
siin tapahtumiin, vaikka se näyttäisi-
kin ajoitetun ilmestyväksi erään täl-
laisen ihmisyhteiskunnassa tapahtu-
neen vallankumouksen vanavedessä. 
Kirja kuuluu aikakaudelle, joka seu-
raa välittömästi nykyisen ideologisen 
taistelun päättymistä. Silloin on koit-
tava aika, jolloin ihmiset mielihalus-
taan etsivät totuutta ja vanhurskaut-
ta. Nykyisen sekasorron ja kaaoksen 
ollessa ohitse tulee olemaan entistä 
otollisemmin mahdollista luoda ti-
lanne, joka merkitsee ihmissuhteiden 
uutta ja ehompaa aikakautta. Ja tätä 
parempaa maailman asiaintilaa var-
ten kirja on saatettu valmiiksi. 

”Mutta kirjan julkaisemista ei ole 
siirretty edellä kuvattuun (mahdol-
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lisesti) kaukaiseenkin ajankohtaan. 
On huolehdittu siitä, että kirja jul-
kaistaan varhaisessa vaiheessa, jotta 
se olisi käsillä johtajien ja opettajien 
kouluttamiseksi. Sen esilläoloa tar-
vitaan myös, jotta se tuotaisiin nii-
den varakkaiden henkilöiden tie-
toon, jotka mahdollisesti näin tun-
tevat tarvetta rahoittaa kirjan kään-
tämistä muille kielille. 

”Te, jotka omistatte elämänne 
kirjan ja veljeskunnan palvelukseen, 
voitte tuskin tiedostaa tekojenne 
tärkeyttä. Tulette epäilemättä elä-
mään ja kuolemaan täysin sitä ym-
märtämättä, että osallistutte uuden 
uskonnollisen aikakauden syntymi-
seen tässä maailmassa. 

”Tulevaisuus ei ole kuin avoin 
kirja ihmisen käsityskyvyllenne, 
mutta teette hyvin, jos opiskelette 
tarkkaavaisesti, missä järjestyksessä, 
mitä suunnitelmaa noudattaen ja 
millä menetelmin eteneminen to-
teutui Mikaelin maisessa elämässä, 
kun Sana tehtiin lihaksi. Teistä tu-
lee näyttelijöitä kohta alkavassa 
episodissa, kun Sana tehdään kir-
jaksi. Suuri on näiden uskonnollis-
ten antimien välinen ero, mutta 
monet ovat ne läksyt, jotka ovat 
opittavissa menneiden aikojen tut-
kimisesta. 

”Teidän tulee taas kertaalleen 
tutkia aikoja, jolloin Jeesus oli 
maan päällä. Teidän tulee ottaa 
huolellinen selko siitä, miten tai-
vaan valtakunta saatettiin alkuun 
tässä maailmassa. Kehkeytyikö se 

hitaasti ja aukeniko se luonnollises-
ti? Vai ilmestyikö se yhtäkkisin val-
tasuuruuden näytöksin näyttävine 
voimanosoituksineen? Oliko se 
evolutionaarista, vai oliko se revo-
lutionaarista? 

”Teidän tulee oppia hallitse-
maan sieluanne kärsivällisyydessä. 
Olette tekemisissä totuudenilmoi-
tuksen kanssa, joka kuuluu osana 
tämän maailman luonnolliseen us-
konnon kehitykseen. Liian nopea 
kasvu olisi itsetuhoista. Kirja anne-
taan niille, jotka ovat sille valmii-
ta, kauan ennen kuin se alkaa vai-
kuttaa maailmanlaajuisesti. On 
muodostettava tuhansittain opinto-
ryhmiä ja kirja täytyy kääntää mo-
nille kielille. Niin menetellen kirja 
sattuu otolliseen aikaan sitten, kun 
taistelu ihmisen vapahduksesta on 
lopullisesti voitettu ja maailmasta 
on taas kerran tehty turvallinen 
paikka Jeesuksen evankeliumille ja 
ihmiskunnan vapaudelle.” (10.5) 
 

Tapio Talvitie 
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S uomen Urantia-seuran vuotui-
nen kesätapahtuma, vuosiko-

kous ja kaksipäiväinen lukijatapah-
tuma, olivat keränneet n. 50 henki-
lön osallistujajoukon kauniiseen ja 
helteiseen Kiljavanrannan kurssi-
keskukseen Nurmijärvellä kauniin 
ja kirkkaan Sääksjärven rannalle. 
Tällä kertaa saimme lisäksi vieraat 
sekä Unkarista että USA:sta. Unka-
rilainen Eva Papp tuli tutustumaan 
suomalaisiin lukijoihin ja hakemaan 
vaikutteita opintopiiritoiminnasta. 
Hänen hyvä suomenkielentaitonsa 
on auttanut lukijakontaktien solmi-
misessa. Hän on avustanut unkarin-
kielisen Urantia-käännöksen toimi-
tuksessa ja toimii suomalaisen kir-
jallisuuden kääntäjänä suomesta 
unkariksi, mm. Puhdistus  Sofi Ok-
sasen tuotannosta on hänen kään-
tämänsä.  

Toinen vieraamme Jay Peregri-
ne on Urantia-säätiön toimeenpa-
neva johtaja Chicagosta, ja hän tuli 
Suomeen tutustumaan suomalaisiin 
lukijoihin ja erityisesti muistamaan 
seuramme pitkäaikaisen vaikuttajan 
Joel Rehnströmin ainutlaatuista 
panosta koko Suomen Urantia-
liikkeen historiassa. Ilman Joelin ja 

puolisonsa Eeva Rehnströmin alulle-
panemaa käännöstoimintaa meillä tuskin 
olisi vieläkään suomen-, saati ruotsin-
kielistä käännöstä Urantia-kirjasta, 
jonka kääntämisessä heillä oli mer-
kittävä rooli, ja jonka ensimmäinen 
painos saatiin myyntiin tämän vuo-
den aikana. 

Päivien teemat – joita oli useam-
pia – liittyivät tulevaisuuden yhteis-
kuntaan (Antti Roine), johtajuu-
teen (Pertti Leinonen) ja käsittee-
seen ”Jeesus kautta aikojen” (Maarit 
Huhti, Seppo Kanerva ja Kalevi 
Eklöf). Lauantain luennoista jäi 
ilmaan ikään kuin suureksi kysy-
mysmerkiksi, mihin maailmamme ja 
yhteiskunnallinen kehitys ovat me-
nossa. Urantia-kirja esittää lukuisia 
selkeitä periaatteita, joihin yhteis-
kunnallinen päätöksenteko ja edis-
tyneempi hallinto voisivat perustua. 
Nämä ovat jo tämän päivän yhteis-
kunnallisten vaikuttajien ulottuvilla. 
Kysymys on siitä, että ne tulevat 
tunnetuksi ja niitä arvostetaan. Il-
man Jumalan todellisuuden tunnus-
tamista mikään yhteiskunta ei pi-
dempään pysy pystyssä. Tiede, filo-
sofia ja uskonto muodostavat kol-
miyhteyden eivätkä sulje toisiaan 

Päätoimittajalta 

Urantia-seuran lukijapäivät 10.–12.6.2011 
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pois eritasoisina todellisuuden il-
mentäjinä. Tosiasia, merkitys ja ar-
vo heijastavat tätä kolmiyhteyttä. 

Lauantain iltapäivänä jalkau-
duimme opiston puistoon opettele-
maan Tapani Vainion ja Raimo 
Kujalan johdolla perhe-elämän 
perustotuuksia otsikolla ”Näkö-
kulmia avioliittoon, lastenkasvatuk-
seen ja perhe-elämään”. Mielenkiin-
toinen ryhmätyö luonnon helmassa 
asetti kunkin ryhmän tuomaan nä-
kemyksensä muiden tarkasteltavak-
si ja perustelemaan oman kantansa. 
Perhekäsitykset ja lastenkasva-
tusasiat tulivat yllättävän saman-
suuntaisina esille ryhmien loppu-
päätelmissä. Esimerkiksi nuorten 
parien avioliittokoulun merkitystä 
korostettiin, mikä on tämän päivän 
maailmassa vielä outo ajatus, mutta 
jolle olisi kyllä sosiaalinen tilaus. 

Iltapäivän lopuksi Jay Peregrine va-
lotti Chicagossa toimivan Urantia-
säätiön organisaatiota, työtehtäviä 
ja henkilökuntaa. Henkilökohtaisen 
ja koskettavan puheenvuoron käyt-
tivät Ensio Pasanen ja uusi jä-
senemme Risto Mäntynen. Koska 
tilaisuudessa oli useita uusia kasvo-
ja, Martti Vanninen esitteli meille 
kuolevaisille tehtyä Urantia-kirjan 
universaalista ylösnoususuunnitel-
maa mansiomaailmoista tekemänsä 
kartan avulla.    

”Jeesus kristinuskossa” oli toi-
sen päivän ensimmäinen luento, 

jossa Maarit Huhti esitteli raama-
tuntutkimuksen avulla luotua käsi-
tystä historiallisesta Jeesus-kuvasta. 
Tutkimukseen perustuva käsitys on 
monessa suhteessa samansuuntai-
nen kuin Urantia-kirjan antama tark-
ka Jeesuksen elämään ja häneen 
opetuksiinsa perustuva Jeesus-kuva. 
Historiallinen todistus liittyy pääasi-
assa neljän evankeliumin antamaan 
ja  histor ioits i ja  Josefuksen 
(Josephus, room. nimi Titus Flavius 
Iosephus  37–100 jaa.) aineistoon. 

Jeesuksesta puhutaan myös Ko-
raanissa ja nämä viittaukset oli Sep-
po Kanerva liittänyt kokonaisuu-
deksi, joka oli varmasti monelle 
kuulijalle täysin uusi ja outo koke-
mus. Tästä aineistosta on vaikea 
tunnistaa, että puhutaan yhdestä ja 
samasta henkilöstä, niin erilaiseksi 
Koraanin antama kuva muodostuu. 
Kehitysuskontojen kuvaus kilpaili-
joista on harvoin mairittelevaa luet-
tavaa. 

Päivän viimeinen luento käsitteli 
Jeesuksen roolia perheensä parissa 
ennen hänen julkista toimintaansa. 
Kalevi Eklöf oli löytänyt kiinnosta-
via ja merkittäviä tapahtumia Jee-
suksen perhepiiristä ja hänen sekä 
lähiyhteisön Nasaretin väestön vä-
liltä. Mieleen jäänyt yksityiskohta 
oli kuvaus nuoren Jeesuksen kou-
lunkäynnistä, missä pojat koettele-
vat toisiensa voimia. Vanhemmat 
pojat yrittivät joskus käydä Jeesuk-
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seen käsiksi, koska hän ei halunnut 
puolustaa itseään, mutta naapurin 
kivenhakkaajan vuotta vanhempi 
poika Jaakob toimi uskollisena puo-
lustajana ja antoi nopeasti ja var-
masti rangaistuksen kaikille yrittäjil-
le! 

Päivät päättyivät seuran puheen-
johtajan Tapio Talvitien päätössa-
noihin, joissa hän lausui kiitoksensa 
esiintyjille, tilaisuuden järjestäjille, 
konferenssikomitealle ja sen pu-
heenjohtajalle Eija Seppänen-
Bolotinskille. 

Päivien ehdottomana kohokoh-
tana oli lauantain iltatilaisuus, jonka 
Irmeli-Ivalo Sjölie oli järjestänyt ja 
kustantanut. Se oli järjestetty Joel 
Rehnströmin pitkän ja uhrautuvan 
toiminnan ja käännöstyön johdosta. 
Voimme kaikki olla kiitollisia hänen 
45 vuotta jatkuneesta toiminnas-
taan Urantia-ilmoituksen hyväksi. 

Ilta jatkui iloisen keskustelun 
merkeissä ja paikallisen orkesterin 
tahdittaessa tanssijoita aina puo-
leenyöhön asti. 

 
Pertti Leinonen 

Kuva: Martti Vanninen, ryhmätyön tuloksia  
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Lyhyt taustoitus 
 

I slam (alistuminen) perustuu Ko-
raaniin. Kuten tiedämme, Koraani, 

yhtä vähän kuin Raamattu, ei ole 
jumalallinen ilmoitus. Koraanin luoja 
on Muhammad (n. 570–632), joka 
oli luku- ja kirjoitustaidoton. Hän 
oli kauppias, ja karavaanimatkoil-
laan Lähi-idän maihin hän oli kuul-
lut sekä juutalaisten että kristittyjen 
uskonnollisia kertomuksia, jotka 
olivat tehneet häneen syvän vaiku-
tuksen. Mitä hän kuuli ja oppi, oli 
jo sellaisenaan puutteellista ja vää-
ristynyttä, mutta hänen mielensä 
vääristi näitä tarinoita edelleen. Hä-
nen mielessään näistä kertomuksis-
ta muodostui varsin omalaatuinen 
ja henkilökohtainen uskonkäsitys, 
jota hän alkoi sanella ympärillään 
vaikuttaville ihmisille. Hänen uskol-
liset seuraajansa kirjoittivat niitä 
katkelmallisesti muistiin. Ne koot-
tiin ensimmäisen kalifin, Abu Bak-
rin, määräyksestä yhdeksi teokseksi 
Muhammadin kuoleman jälkeen 
600-luvun puolivälissä, ja samalla 
julistettiin, että ne ovat kopio Juma-

lan hallussa ja hänen luonaan ole-
vasta alkuperäisestä Koraanista. 

Koraanin jumalakäsitys on lähellä 
raamatullista jumalakäsitystä. Sen 
mukaan Jumala on julma Hirviö, 
joka loi ihmisen häntä kiusatakseen 
ja hänet alistaakseen ja lopulta, ellei 
hän alistu, piinatakseen häntä ikui-
set ajat helvetin tulessa. Koraanin 
mukaan ihmisen tulee lakia noudat-
tamalla ja rangaistuksen pelossa 
alistua ja nöyrtyä Jumalan tahtoon. 

Tiedämme, ettei oikea Jumala 
koskaan pakota eikä alista; hän an-
taa ihmiselle mahdollisuuden va-
paaehtoisesti ja omasta halustaan 
tehdä iloisesti ja mielihyvällä Juma-
lan tahto. 

Islamilaisen käsityksen mukaan 
Koraaniin huipentuu sarja jumalalli-
sia viestejä. Sarja alkoi muslimi-
profeetta Aatamille ilmoitetuista 
viesteistä; se jatkui muslimiprofeet-
ta Abrahamin kirjakääröillä, musli-
miprofeetta Mooseksen lailla eli 
Tooralla, muslimiprofeetta Daavidin 
Psalmeilla sekä muslimiprofeetta ja 
muslimisanansaattaja Jeesuksen 
evankeliumilla. 

Jeesus islamissa 
 

Seppo Kanerva 
Esitelmä kesäpäivillä 2011 
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Jos Jeesuksesta kertovat Koraanin 
kohdat ja uskonoppineiden tulkin-
nat kerätään yhteen ja kirjoitetaan 
uudelleen Uuden testamentin evan-
keliumien tapaan, voidaan laatia 
seuraavankaltainen islamilainen 
evankeliumi. 

 
 

Evankeliumi islamin mukaan 
 

1. Maria 
 

1. Oli Sana, ja Sana oli Jumalan ty-
könä, ja Sana tuli Marialle. 

 
2. Imraanille syntyi tytär, Maria, 
joka säilytti puhtautensa ja jonka 
Jumala täytti hengellään. Kun hän 
oli synnyttänyt, hän sanoi: ”Herra, 
katso olen synnyttänyt tyttölapsen.” 
Ja Jumalahan tiesi parhaiten, minkä 
hän oli synnyttänyt, sillä miespuoli-
nen ei ole sama kuin naispuolinen 
lapsi. ”Olen antanut hänelle nimen 
Maria ja minä asetan hänet ja hänen 
jälkeläisensä Sinun suojelukseesi, 
varjele heitä kirotulta Saatanalta.” 
Maria uskoi Herran ja Hänen py-
hän kirjansa sanoihin, sillä hän kuu-
lui nöyrien joukkoon. (Koraani, 
66:12, 3:35) 

 

3. Kirjoituspuikoillaan he heittivät 
arpaa siitä, kuka saisi huolehditta-
vakseen Marian. (3:43) 
 
4. Niin vastaanotti hänen Herransa 
Marian suosiollisesti ja antoi hänen 
kasvaa ihanasti ja uskoi hänet Saka-
riaan huostaan. Ja joka kerta kun 
Sakarias astui Marian luokse pyhäk-
köön, havaitsi hän ruokaa hänen 
edessään, ja Sakarias sanoi: ”Mistä 
tämä tulee sinulle?” Maria vastasi: 
”Se tulee Jumalalta; Jumala huoleh-
tii kenestä tahtoo, määrää asetta-
matta.” (3:36) 
 
5. Kun Maria oli temppelissä rukoi-
lemassa, enkelit sanoivat: ”Maria, 
Jumala on totisesti valinnut, puh-
distanut ja pyhittänyt sinut; Hän on 
korottanut sinut koko luomakun-
nan naisten yli. Maria, ole Herrasi 
palvelija, heittäydy maahan ja ku-
marra niiden kanssa, jotka Häntä 
kumartavat.” (3:41–42) 
 
6. Ja enkelit sanoivat: ”Maria, Juma-
la ilmoittaa sinulle hyvän sanoman, 
että hänen Sanansa tulee sinulle. 
Hänen nimensä on oleva Messias, 
Jeesus, Marian poika. Hän on kuu-
luisa tässä ja tulevassa elämässä, 
yksi niistä, jotka korotetaan Juma-
lan läheisyyteen. Hän on puhuva 
ihmisille kehdostaan samoin kuin 
täysi-ikäisenä ja on oleva yksi van-
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hurskaista.” ”Hän on sanova heille: 
’Olen tullut luoksenne tuoden tun-
nusmerkkejä Herraltanne. Katso, 
minä muovailen savesta teille lin-
nun muotoisen ja puhallan siihen, 
ja siitä tulee Jumalan sallimuksesta 
elävä lintu; minä olen Jumalan tah-
dosta parantava sokeana syntyneen 
ja spitaalisen ja olen herättävä kuol-
leet eloon. Ja minä sanon teille, mi-
tä te tulette syömään ja mitä pane-
maan tallelle taloissanne. Tässä on 
totisesti tunnusmerkki teille, jos 
olette uskovaisia.’ Myös on hän 
sanova: ’Tulen vahvistamaan to-
deksi sen, mikä on ollut ennen mi-
nua kirjoitettuna Laissa, ja salli-
maan teille osan siitä, mikä tähän 
asti on ollut teiltä kiellettyä, niin, 
minä tulen luoksenne tuoden tun-
nusmerkit Herraltanne. Pelätkää siis 
Jumalaa ja totelkaa minua! Jumala 
on totisesti minun Herrani ja teidän 
Herranne, palvelkaa siis Häntä. Tä-
mä on oikea tie.’” (3:45–46, 49–51) 
 
7. Maria sanoi: ”Herra, kuinka minä 
voin saada lapsen, kun yksikään 
mies ei ole minuun koskenut enkä 
ole siveetön?” Enkeli vastasi: 
”Jumala luo, mitä tahtoo; kun hän 
päättää jotakin, hän sanoo vain: 
’tapahtukoon’, ja niin tapahtuu. 
(3:46; 19:20) 
 

8. Silloin Maria otti vastaan Hänen 
lupauksensa ja siirtyi kauas syrjäi-
seen paikkaan. Maria lähti perheen-
sä luota yksinäiseen paikkaan idäs-
sä. (19:16; 19:22) Ja hän otti hun-
nun, joka verhosi hänet heidän kat-
seiltaan. Sen jälkeen Jumala lähetti 
henkensä hänen luokseen, ja se il-
mestyi hänelle aivan kuin ihmis-
olento. (19:17) 
 
9. Sitten synnytystuskat pakottivat 
hänet nojautumaan taatelipalmun 
runkoon. Hän lausui: ”Voi, kun 
olisin kuollut ennen tätä ja minut 
olisi kokonaan unohdettu.” Silloin 
ääni hänen altaan kutsui häntä ja 
sanoi: ”Älä murehdi, totisesti Her-
rasi on asettanut lähteen jalkojesi 
juureen. Ravista palmun runkoa, 
niin sinulle putoilee kypsiä taatelei-
ta. Syö ja juo ja kirkastukoon silmä-
si. Ja jos näet jonkun ihmisen, niin 
sano hänelle: ’Totisesti, minä olen 
Laupeimmalle luvannut paastota 
enkä siis voi puhua tänään kenen-
kään ihmisolennon kanssa.’” (19:23
–26) 
 
10. Neljänkymmenen päivän kulut-
tua hän palasi kansansa luokse kan-
taen lastaan. He huudahtivat: ”Oi 
Maria, totisesti sinä olet tehnyt san-
gen pahasti. Oi Aaronin sisar, sinun 
isäsi ei ollut kelvoton mies eikä äiti-
si huono nainen.” He levittivät kau-
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heaa parjausta Mariasta. Mutta hän 
vain osoitti lastaan. He sanoivat: 
”Kuinka voisimme puhua sellaisel-
le, joka on vielä kehdossa oleva lap-
si?” (19:27–28; 4:146) 

 
11. Marian poika Jeesus vastasi 
kehdossaan: ”Totisesti, minä olen 
Jumalan palvelija. Hän on antanut 
minulle Kirjan ja Hän on tehnyt 
minut profeetaksi. Hän antaa mi-
nulle siunauksensa missä tahansa 
olenkin, ja Hän on määrännyt mi-
nun tehtäväkseni rukoilemisen ja 
almut niin kauan kuin elän. Hän on 
luonut minut hyväksi äitiäni koh-
taan eikä Hän ole tehnyt minua ka-
pinalliseksi, onnettomaksi. Rauha 
on ylläni sinä päivänä, jolloin syn-
nyin, sinä päivänä, jolloin kuolen 
sekä sinä päivänä, jolloin minut he-
rätetään kuolleista.” (19:29–33) 
 
12. Tällainen on Jeesus, Marian 
poika. Tämä on tosi sanoma, josta 
he kuitenkin kiistelevät. (19:34) 
 
2. Marian poika Jeesus, Messias 
 
1. Sakariaalle, Marian holhoojalle, 
joka oli vaimonsa tavoin jo iäkäs, 
syntyi Jumalan lupauksen mukaan 
poika, jolle Herra määräsi annetta-
vaksi nimen Johannes. Johannes oli 
vanhurskas ja tottelevainen, ja hä-
nelle annettiin Herran sana. Hän oli 

Jumalan tahtoon alistunut muslimi, 
yksi Israelin heimon profeetoista. 
(Teol.) 
 
2. Herra on totisesti antanut Moo-
sekselle pyhän kirjan ja lähettänyt 
profeetat hänen jälkeensä. Hän on 
antanut Jeesukselle, Marian pojalle, 
selvät todistukset ja tukenut häntä 
Pyhällä Hengellä. Mutta joka kerta, 
kun profeetta on tullut luoksenne ja 
tuonut mukanaan sellaista, mikä ei 
teitä miellytä, olette käyneet röyh-
keiksi ja pitäneet toisia heistä valeh-
telijoina, toisia surmanneetkin. 
(2:87) 
 
3. Näistä lähettiläistä Jumala on 
antanut toisille korkeamman ase-
man kuin toisille. Ylennettyjen jou-
kossa oli niitä, joiden kanssa Jumala 
on puhunut, ja toisia, jotka Hän on 
korkealle korottanut. Herra on an-
tanut Jeesukselle, Marian pojalle, 
selvät todistukset ja tukenut häntä 
Pyhyyden Hengellä. Jos Jumala olisi 
tahtonut, niin ne, jotka seurasivat 
heitä, eivät olisi taistelleet toisiaan 
vastaan, sen jälkeen kun selvät to-
distukset olivat tulleet heidän osak-
seen. Mutta he olivat eripuraisia; 
heidän keskuudessaan oli uskovai-
sia ja uskottomia. Jos Jumala olisi 
tahtonut, eivät he olisi taistelleet 
toisiaan vastaan, mutta Jumala te-
kee, mitä haluaa. (2:253) 
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4. Jumala lähetti profeettain jälkeen 
Jeesuksen, Marian pojan, vahvista-
maan sen, mikä ennen häntä oli 
sanottu Toorassa. Jeesukselle Juma-
la antoi evankeliumin, joka sisälsi 
johdatuksen ja valkeuden ja var-
mensi sen, mikä edellä oli sanottu 
Toorassa. (5:46) 
 
5. Jumala lähetti sanansaattajia seu-
raamaan Nooan, Abrahamin ja 
Mooseksen jälkiä. Myöhemmin hän 
lähetti Jeesuksen, Marian pojan, ja 
antoi hänelle evankeliumin. Jumala 
istutti myös rakkauden ja armeliai-
suuden niiden sydämiin, jotka seu-
raavat häntä. (57:27) 
 
6. Messias, Marian poika, on vain 
Jumalan lähettiläs; lähettiläät ennen 
häntä elivät vain aikansa. Jeesuksen 
äiti oli todellinen nainen; hehän sitä 
paitsi molemmat söivät maallista 
ravintoa. Katso, miten Jumala tekee 
heille selviksi sanomamme. Huo-
maa, miten he kääntyvät pois to-
tuudesta. (5:75) 
 
7. Sakarias, Johannes, Jeesus, Elia – 
he kaikki olivat vanhurskaita. (6:85) 
 
8. Jumala sanoo: ”Oi, Jeesus, Mari-
an poika. Muistatko minun suo-
siotani sinua ja äitiäsi kohtaan, kun 
vahvistin sinua pyhällä ilmestyksel-
lä, niin että sinä puhuit ihmisille 

sekä kehdossa että sen jälkeen; kun 
opetin sinulle Kirjoitukset ja viisau-
den, joka on Toorassa ja evanke-
liumissa, ja kun sinä paransit sokei-
ta ja spitaalisia minun luvallani, ja 
kun minä hillitsin Israelin lapset 
sinun tullessasi heidän luokseen 
selvin todistein, jolloin epäuskoiset 
sanoivat: ’Eihän tämä ole muuta 
kuin silkkaa noituutta.’” (5:110) 
 
9. Jumala teki Jeesuksen, Marian 
pojan, ihmemerkiksi kansoille. 
(21:91) Jumala asetti myös Marian 
pojan ja hänen äitinsä tunnusmer-
kiksi ja antoi heille suojaa eräällä 
ylängöllä, jossa oli sopiva lepopaik-
ka ja kirkas lähde. (23:50) Kun Ma-
rian poika asetettiin esikuvaksi, 
nosti kansa siitä metelin. (43:57) 
 
10. Jeesus on Jumalan edessä sa-
mankaltainen kuin Aadam. Hän loi 
Aadamin maan tomusta, sitten Hän 
sanoi hänelle: ”Ole”, ja hän oli. 
 
11. Kun Jeesus tuli selvin todistuk-
sin, hän sanoi: ”Olen tullut luok-
senne ja tuonut teille viisauden sel-
vittääkseni teille osan siitä, mistä 
olette eri mieltä. Pitäkää siis huoli 
velvollisuudestanne Jumalaa koh-
taan ja totelkaa minua. (43:63) 
 
12. Pikkupoikana Jeesus muovasi 
savesta linnun kuvan, ja Jumalan 
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sallimuksesta hän puhalsi siihen 
hengen, niin että siitä tuli elävä lin-
tu. (3:36; 5:110) 

 
13. Jeesuksella oli 72 muslimiope-
tuslasta, jotka uskoivat hänen sano-
maansa ja alistuivat Jumalan tah-
toon. (Teol.) 
 
14. Jeesus, Marian poika, sanoi ope-
tuslapsilleen: ”Ketkä tahtovat olla 
auttajiani Jumalan asiassa?” Ope-
tuslapset vastasivat: ”Me olemme 
Jumalan auttajia.” Ja osa Israelin 
lapsista uskoi, mutta osa ei usko-
nut. Silloin Jumala auttoi uskovia 
heidän vihollisiaan vastaan, niin 
että he pääsivät voitolle. (3:52–53) 
 
15. Ja kun Jumala antoi opetuslap-
sille ilmestyksensä sanoen: ”Usko-
kaa minuun ja Lähettilääseeni!” he 
vastasivat: ”Me uskomme ja tun-
nustamme, että me alistumme Ju-
malan tahtoon.” (5:112) 
 
16. Opetuslapset sanoivat: ”Jeesus, 
Marian poika, eikö Herrasi suostu 
lähettämän meille katettua pöytää 
taivaasta?” Jeesus, Marian poika, 
sanoi: ”Pitäkää vaari velvollisuudes-
tanne Jumalaa kohtaan, jos olette 
uskovaisia.” (5:112) Opetuslapset 
sanoivat: ”Me haluamme ravita it-
semme sen ruoalla, jotta meidän 
sydämemme saisi rauhan, jotta me 

uskoisimme sinun puhuneen meille 
totta ja jotta me voisimme sitä edel-
leen todistaa.” (5:113) Jeesus, Mari-
an poika, sanoi: ”Jumala, meidän 
Herramme. Lähetä meille pöytä 
taivaasta alati uudistuvaksi tyydy-
tykseksemme. Lähetä meille tun-
nusmerkki itsestäsi ja suo meille 
elatus. Sillä Sinä olet paras huolta-
ja.” (5:114) Jumala sanoi: ”Toden 
totta lähetän minä sen teille, mutta 
kuka ikinä teistä sen jälkeen horjuu 
uskossaan, häntä minä kuritan toti-
sesti sellaisella rangaistuksella, jolla 
en ole ainoatakaan muuta kansaa 
kurittanut.” 
 
17. Israelin lasten keskuudessa sekä 
Daavid että Jeesus, Marian poika, 
manasivat niitä, jotka olivat epäus-
kossa; näin tapahtui, sillä he eivät 
totelleet ja menivät liiallisuuksiin. 
(5:78) 
 
18. Israelin lapset ja roomalaiset 
sanoivat: ”Olemme totisesti sur-
manneet Messiaan, Jeesuksen, Ma-
rian pojan, Jumalan lähettilään. 
Mutta he eivät olleet surmanneet 
eivätkä ristiinnaulinneet häntä, vaan 
siltä vain näytti heistä. Ne, jotka 
siitä kiistelevät, ovat itsekin epätie-
toisia; heillä ei ollut varmaa tietoa, 
vaan he kehittelivät pelkkiä oletta-
muksia. Todellisuudessa he eivät 
ole surmanneet häntä. (4:157) 
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19. Ja kun Jumala sanoo: ”Oi Jee-
sus, Marian poika. Oletko sanonut 
ihmisille: ’Ottakaa minut ja minun 
äitini kahdeksi jumalaksenne Juma-
lan ohella’”, Jeesus vastaa: ”Ylistys 
olkoon Sinulle, en voinut sanoa 
sellaista, johon minulla ei ollut oi-
keutta; jos olisin niin sanonut, Sinä 
olisit varmasti sen tiennyt; Sinä tie-
dät, mitä on minun mielessäni, 
mutta minä en tiedä, mitkä ovat 
Sinun aivoituksesi: totisesti olet Si-
nä suuri näkymättömien asioiden 
tuntija. En minä sanonut heille 
muuta, kuin minkä Sinä minulle 
uskoit: ’Palvelkaa Jumalaa, minun 
Herraani ja teidän Herraanne’, ja 
minä pidin vaarin heistä, niin kauan 
kuin olin heidän keskuudessaan, 
mutta kun Sinä annoit minun kuol-
la, Sinusta tuli heidän kaitsijansa, ja 
Sinä olet kaiken tapahtuvan todista-
ja.” (5:116–117) 

 
20. Te, joille on annettu Pyhä kirja, 
älkää menkö liiallisuuksiin uskon-
nossanne älkääkä sanoko Jumalasta 
muuta kuin totta. Messias, Jeesus, 
Marian poika, on ainoastaan Juma-
lan profeetta ja Hänen Marialle lä-
hettämänsä Sana sekä Hänestä hä-
nen päällensä tullut Henki; uskokaa 
siis Jumalaan ja Hänen lähetti-
läisiinsä älkääkä sanoko: ”Kolmi-
naisuus”. Ei, lopettakaa omaksi 
hyödyksenne Kolminaisuudesta 

puhuminen. Jumala on yksi ainoa 
Jumala. Luoksepääsemätön on Hä-
nen majesteettiutensa, jotta Hänellä 
soveltuisi olemaan poika. Hänelle 
kuuluu kaikki taivaassa ja maan 
päällä; Jumala yksin riittää Suojeli-
jaksi. (4:171) 
 
21. Ne ovat todella epäuskoisia, 
jotka sanovat: ”Katso, Jumala on 
Messias, Marian poika.” Herra sa-
noo heille: ”Kuka sitten voi mitään 
minua vastaan, jos tahdon hukuttaa 
vaikkapa Messiaan, Marian pojan, 
ja hänen äitinsä ja ylipäänsä jok’ai-
noan maan päällä. Minun on her-
ruus taivaassa ja maassa ja niiden 
välisessä avaruudessa. Minä luon, 
mitä tahdon, ja olen kaikkivoipa.” 
Juutalaiset ja kristityt väittävät: ”Me 
olemme Jumalan poikia ja lempi-
lapsia.” Herra kysyy: ”Miksi sitten 
kuritan teitä syntienne tähden? Ei, 
te olette vain luomiani kuolevaisia. 
Minä armahdan, kenet minä tah-
don, ja kuritan, ketä minä tahdon. 
Minulla on yliherruus taivaassa ja 
maan päällä ja niiden välillä, minä 
olen määränpää.” (5:17–18) 
 
22. Totisesti ne ovat harhauskossa, 
jotka sanovat: ”Jumala on Messias, 
Marian poika”; mutta Messias sa-
noi: ”Oi, Israelin lapset, palvelkaa 
Jumalaa, minun Herraani ja teidän 
Herraanne.” Totisesti, kuka ikinä 
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rinnastaa muita Jumalaan, häneltä 
Jumala kieltää pääsyn autuuden 
puutarhaan, ja hänen asuinsijansa 
on Helvetti; siellä ei ole auttajia 
väärintekijöille. Totisesti ne ovat 
harhauskossa, jotka sanovat: 
”Jumala on kolmas kolmesta.” Ei-
hän ole muuta Jumalaa kuin ainoa 
Jumala, ja elleivät he lakkaa niin 
sanomasta, lankeaa tuskallinen kuri-
tus niiden ylitse heidän keskuudes-
saan, jotka ovat väärässä uskossa. 
Eivätkö he aio kääntyä Jumalan 
puoleen ja anoa Häneltä anteek-
siantoa? Onhan Jumala armahtavai-
nen, laupias. (5:72–74) 
 
23. Paitsi Jumalaa ovat he ottaneet 
herroikseen kirjanoppineensa ja 
munkkinsa, samaten Messiaan, Ma-
rian pojan, vaikka heidän tuli pal-
vella vain yhtä ainoata Jumalaa. Ei 
ole muuta Jumalaa kuin Hän. Ylis-
tettäköön Häntä, ja olkoon Hän 
kaukana siitä, minkä he asettavat 
Hänen rinnalleen. (9:31) Luostari-
laitoksen he ovat itse keksineet. 
Jumala ei ole antanut heille muuta 
määräystä kuin, että he etsisivät 
Jumalan mielisuosiota, mutta he 
eivät noudattaneet sitä niin kuin 
olisi pitänyt. Silloin Jumala antoi 
palkkansa niille heistä, jotka uskoi-
vat, mutta useimmat heistä ovat 
lainrikkojia. (57:27) 
 
 

3. Evankeliumi 
 
1. Kun Jeesus, Marian poika, sanoi: 
”Israelin lapset, totisesti olen sa-
nanjulistaja, jonka Jumala on lähet-
tänyt teille vahvistamaan Toorasta 
sen, mikä annettiin ennen minua, ja 
ilmoittamaan evankeliumin sanan-
julistajasta, joka on tuleva minun 
jälkeeni ja jonka nimi on oleva Ah-
mad eli Muhammad.” Mutta kun 
Muhammad tuli heidän luokseen 
selvin todistein, he sanoivat: ”Tämä 
on silkkaa noituutta.” (61:6) 
 
4. Tulevaisuus ja Jeesuksen toi-
nen tuleminen 
 
1. Jumala on ottanut hänet ruumiil-
lisessa hahmossa luokseen, sillä Ju-
mala on mahtava ja viisas. (4:158) 
Jumala sanoi: ”Jeesus, katso, minä 
otan sinut, sitten olen ylentävä si-
nut luokseni ja vapauttava sinut 
niistä, jotka ovat uskottomia, sekä 
asettava ne, jotka sinua seuraavat, 
uskottomien yläpuolelle aina ylös-
nousemuksen päivään saakka. Aika-
naan on teidän kaikkien palattava 
minun luokseni, ja minä olen rat-
kaiseva sen, mistä te keskenänne 
kiistelitte. (3:54) 
 
2. Jeesus, Marian poika, palaa het-
kenä, jolloin maailman loppu lähes-
tyy. Jeesus on totisesti merkki tuo-
miopäivän saapumishetkestä; älkää 
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siis epäilkö sitä hetkeä, vaan seurat-
kaa minua. Tämä on oikea tie. 
(43:61) Hän saapuu keskelle sotia, 
joita Mahdi, oikein opastettu ja isla-
min lunastaja, käy Antikristusta ja 
hänelle uskollisia vastaan. Jeesus 
laskeutuu Jumalan luota valkoisen 
kaaren korkeimmalla kohdalla Da-
maskoksen itäpuolelle. Hänen yl-
lään on keltainen vaate, ja hänen 
hiuksensa ovat voidellut. Hän liittyy 
Antikristusta vastaan käytyyn so-
taan. Kun Mahdi kuolee, Jeesus 
johtaa sotaa ja hän lyö ja hävittää 
Antikristuksen. Silloin kaikki kirjan 
kansat uskovat häneen. Näin syntyy 
yksi ja yhtenäinen yhteisö, islamin 
yhteisö. Aikanaan Jeesus kuolee ja 
hänet haudataan Medinaan Mu-
hammadin ja kahden ensimmäisen 
kalifin, Abu Bakrin ja Umarin, vie-
reen. (Teol.) 
  
Muutama selvennys ja kom-
mentti Muhammadin islamilai-
seen evankeliumiin 
 
Islamilaisessa evankeliumissa sano-
taan Jeesuksen vahvistaneen Van-
han testamentin ja tuoneen kansoil-
le uuden evankeliumin. Mikä Jee-
suksen uusi evankeliumi sitten on, 
se ei käy selville. Se ei käy selville 
ehkä siksi, ettei se käy selville 
myöskään Uudesta testamentista, ja 
Muhammadin uskonkäsitysten 

taustana oli kuitenkin Raamattu. 
Islamilainen evankeliumi on oivalli-
nen esimerkki siitä, miten islamissa 
lähes kaikki tosiasiat ovat vääristy-
neet ja muuttuneet jopa tunnista-
mattomiksi. 

Se, että Jeesuksen jumalallisuus 
kiistetään moneen kertaan samaa 
jankuttamalla, ja että hänestä käyte-
tään lähes yksinomaan ilmaisua 
”Marian poika”, johtuu Muhamma-
din varsin rajoittuneesta yksijuma-
laisuuden käsityksestä ja käsitteestä. 
Hän ei ymmärtänyt, että Jumala on 
myös Jumaluus, ja että Jumala ilme-
nee kolmena persoonana: Isä, Poi-
ka ja Henki. 

Kymmenvuotiaana Jeesus ja 
naapurin poika Jaakob kävivät 
usein savenvalaja Naatanin pajassa, 
jossa he saivat muovailla savesta 
mm. eläinhahmoja. Sellaisen tiedon 
on kenties joku kertonut Muham-
madille, ja siitä hän rakensi mieles-
sään ihmeen elottoman saven 
muuttumisesta eläväksi linnuksi. 

Jeesuksen kuoleman osalta isla-
milaisessa evankeliumissa esiintyy 
omalaatuinen ristiriita. Suurassa 5 
Jumala antaa Jeesuksen, Marian 
pojan, kuolla, mutta muualla, suu-
rissa 4 ja 43, sanotaan Jumalan otta-
neen hänet ruumiillisessa hahmossa 
luokseen taivaaseen; hän kuolee 
vasta toisen tulemisensa jälkeen, ja 
hänet haudataan Medinaan. Tässä 
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yhteydessä on ehkä paikallaan 
muistaa, että suurat eivät ole aika- 
eivätkä asiajärjestyksessä. Ensim-
mäistä eli avaussuuraa lukuun otta-
matta suurat esiintyvät Koraanissa 
niiden pituusjärjestyksessä; pisim-
mät ensin, lyhimmät lopuksi. 

Se, että islamilaisessa evanke-
liumissa Jeesuksen toinen tulemi-
nen liittyy vahvasti tuomiopäivän 
lähestymiseen, ja että tuomiopäivä 
käsitetään maailman lopuksi, on 
kristinuskolta lainattu käsitys. Jee-
suksen opetukset, jotka hän lausui 
yhdelletoista apostolilleen vähän 
ennen kuolemantuomiotaan ja ris-
tiinnaulitsemistaan, menivät apos-
toleiden mielessä ja muistissa pa-
hasti sekaisin. Ja tämä sekaisinmeno 
näkyy siis myös islamissa. 

Mielenkiintoinen on myös käsi-
tys siitä, että Jeesus olisi ollut Ah-
mad-Muhammadin edeltäjä ja pro-
fetoinut hänen tulemisensa. Tämän 
taustana on se seikka, että puhues-
saan Totuuden Hengestä Jeesus 
käytti muutamaan kertaan sanaa 
Auttaja, jonka apostoli Johannes on 
sanellut nimeään kantavaan evanke-
liumiin. ’Auttaja’ on kreikaksi para-
kletos. Ahmad tarkoittaa ’ylistettävä’ 
ja samasta kolmikonsonanttisesta 
juuresta johdettu partisiipin perfekti 
Muhammad merkitsee ’ylistetty’. 
Kreikaksi ’ylistettävä’ olisi periklutos 
ja muslimiteologit väittävät, että 

kristityt ovat tahallaan muuttaneet 
periklutoksen parakletokseksi. 
 
Miten Jeesus näkyy käytännön 
arkielämässä 
 
Miljoonat ja taas miljoonat musli-
mit osaavat Koraanin ulkoa, ja 
vaikkeivät he osaisikaan sitä ulkoa, 
Koraania kuitenkin luetaan ahkeras-
ti. Näin ollen miljoonat muslimit 
tietävät Jeesuksesta. Mutta kun isla-
milaisen evankeliumin Jeesuksella ja 
todellisella Jeesuksella ei ole mitään 
muuta yhteistä kuin nimi, islamilai-
nen tieto Jeesuksesta on arvotonta. 

Islamilaiset uskonoppineet käy-
vät Jeesuksesta jossakin määrin kes-
kustelua ja esittävät tietyistä häneen 
liittyvistä piirteistä erilaisia teorioita. 

Mutta on myös miljoonia ja taas 
miljoonia muslimeita, jotka eivät 
lue Koraania. Heille islam on vain 
rituaali, joten heille Jeesus on lähes 
tuntematon, sillä käytännön islam 
keskittyy vain Jumalaan ja Muham-
madiin. Jeesus on täysin marginaali-
nen hahmo, joka ei näy arkielämäs-
sä millään tavoin. 

Urantia-kirja toteaa kohdassa 
195:10.18: Kristinusko sisältää sen 
verran Jeesuksen opetuksia, että ne riittä-
vät tekemään siitä kuolemattoman. Is-
lam ei sisällä minkään vertaa Jee-
suksen opetuksia. 
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T ämän alustuksen aineisto on 
koottu syksyn 2010 Gospel 

School -aineistoista. Gospel School 
on englanninkielinen Urantia-kirjan 
lukijoille tarkoitettu Jeesuksen 
evankeliumia käsittelevä foorumi, 
joka on toiminut vuodesta 2001 
alkaen internetissä. 
 
Rakkaus ja ikuinen elämä 
 
Urantia-kirjassa ja Raamatussa esite-
tään seuraava merkillinen huomio: 

– – keskinäisen rakkautenne avulla 
teidän on määrä saada maailma vakuut-
tumaan siitä, että olette päässeet orjuu-
desta vapauteen, kuolemasta ikuiseen 
elämään. [1609:4] 

”Me rakastamme veljiämme, ja 
siitä me tiedämme siirtyneemme 
kuolemasta elämään.” (1. Joh. 3:14) 

Jeesus puhui nämä sanat aposto-
leille eräässä iltakokouksessa vasta-
uksena apostoli Andreaksen kysy-
mykseen siitä, miten Jeesuksen 
opetus eroaa Johannes Kastajan 
opetuksesta. Apostoli Andreas oli 
aikaisemmin yksi Johanneksen ope-
tuslapsista (Urantia-kirjan s. 1526). 

Kun tätä kirjan lainausta pohdittiin, 
esille nousi seuraavia merkityksiä ja 
arvoja: toivottiin, että hyvänlaatui-
nen rakkauden virus ja veljeyden 
totuus saisivat vähitellen koko pla-
neetan hallintaansa. 

Jospa vain jokaisesta kuolevaisesta 
voisi tulla dynaamisen kiintymyksen kes-
kus, niin tämä hyvänlaatuinen rakkau-
den virus ottaisi kohta kokonaan val-
taansa ihmiskunnan tunnekylläisten 
emootioiden virran sellaisessa laajuudessa, 
että rakkaus sulkisi sisäänsä koko sivili-
saation, ja se merkitsisi, että ihmisten 
veljeys on toteutunut. [1098:3] 

Voiko oma rakkautemme muita 
ihmisiä kohtaan osoittaa jollakin 
tavalla myös sen, että olemme pääs-
seet ”orjuudesta vapauteen ja kuo-
lemasta ikuiseen elämään”? 

Rakkaus on halu tehdä hyvää toisille. 
[648:5] 

Rakkaus voisi tältä pohjalta 
myös ohjata kohti ikuista elämää. 

”Niin paljon kuin meissä on 
lempeä, niin paljon on meissä iäistä, 
niin paljon meistä myös jäljelle jää, 
kun päättyvät päivämme nää…”, 
kirjoitti Eino Leino. 

Jeesuksen ikuisen elämän evankeliumi 
 

Eija Seppänen-Bolotinski 

Esitelmä 7.5.2011 
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Urantia-kirjan lainaus tuo mieleeni 
myös 1. Korinttilaiskirjeessä olevan 
apostoli Paavalin esittämän ajatuk-
sen: 

”Vihollisista viimeisenä kukiste-
taan kuolema.” (1. Kor. 15:26) 

Jos analysoidaan kyseistä Urantia-
kirjan lainausta ja siinä lausetta: or-
juudesta vapauteen, kuolemasta ikuiseen 
elämään, ”orjuus” voidaan rinnastaa 
sanaan ”kuolema” ja ”vapaus” tar-
koittaa silloin ”ikuista elämää”. 
Mutta vain uskonnollinen ihminen 
voi ajatella, että ”ikuinen elämä” on 
vapautta ja haluaa osoittaa tämän 
toisille ihmisille. Joskus jopa päin-
vastoin, jos ihmiset ovat hyvin kat-
keria ”elämälle”, ajatus ikuisesta 
elämästä voitaisiin ennemminkin 
nähdä orjuutena ja kuolema vapau-
tuksena. 

Lisäksi sanalla ”kuolema” voi 
olla tässä kaksi merkitystä: portti, 
jonka läpi me saavumme ja kuljem-
me ikuiseen elämään ja samalla, 
päinvastoin, kuolema voi olla kai-
ken loppu (jos meillä ei ole uskoa). 

Ja kuitenkin: ”Taivaan portille 
saavutaan aina yksin”, kuten oop-
peran Viimeiset kiusaukset tekstissä 
todetaan. Ja samalla, jos en ole kat-
kera ”elämälle” enkä ”maailmalle”, 
en tavoittele kuolemaa paetakseni 
”maailmaa”. 

Kuinka voisin vakuuttaa ”maail-
man” sen suhteen, että elämä on 
suurenmoista ja ikuinen elämä vielä 

suurenmoisempaa: vapautta Juma-
lan kanssa, ei Jumalan orjuutta, hä-
nen orjanaan olemista? 

Tässä lauseessa korostetaan sitä, 
että ”keskinäisen” rakkauden avulla 
todistamme maailmalle sen tosiasi-
an, että olemme siirtyneet kuole-
masta ikuiseen elämään. Jos ym-
märrän tämän oikein, tämä saattaa 
joko tarkoittaa yhden ainoan henki-
lön rakkautta toisia kohtaan tai sit-
ten kysymys on Urantia-kirjan mai-
nitsemasta ”sosiaalisesta ongelmas-
ta”, missä kolme tai useampi henki-
lö saavuttaa keskinäisen rakkauden 
tason, joka on niin vakuuttava, että 
”maailma” ymmärtää, että nuo hen-
kilöt ovat siirtyneet ”orjuudesta 
vapauteen”. Mielestäni rakkaus, 
joka olisi siinä määrin vakuuttavaa, 
ei voi olla ”vain” inhimillistä rakka-
utta, vaan voimallista Jumalan rak-
kautta näissä ihmisissä. Ja ehkäpä, 
jopa Jumalan antama rakkauden 
lahja, kun hän on valinnut minua 
tai ryhmääni varten jonkun tai jopa 
”maailman”, jota minun tulisi va-
kuuttaa tämän erityisen rakkauden 
avulla ikuisen elämän ihmeestä… 
ehkäpä Jumala antaa rakkauden 
lahjan niin kuin hän antaa myös 
uskon lahjan… Jumalan erityisen 
vakuuttamaan kykenevän rakkau-
den lahjan. 

Kun tunnistamme toisen ihmi-
sen sisäisen persoonallisuuden, ru-
mat ja epätäydellisyyttä osoittavat 
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aspektit tuossa ihmisessä jäävät 
mielessämme taka-alalle. Ankku-
roidumme toisessa ihmisessä ikui-
seen hänessä. 

Tällaisen hengellisluontoisen 
rakkauden kaksi eri puolta ovat: 

1) Rakkauden ajatuksen ”itu” eli 
halu tehdä hyvää toisille; hyvänlaa-
tuisen rakkauden ”virus”; koke-
muksemme siitä, että yritämme il-
maista hengellistä parhaimpamme 
mukaan. 

2) Rakkaus koko sen todellisuus-
kirjossa (lähimmäisten motiivien ja 
tunnetilojen ymmärtäminen; rakka-
us jumalallisen ja sisäisen elämän 
intention todellistumisessa). Rakka-
us perustuneena sille, että ymmär-
retään toista, sitä jalontaa pyrkimys 
epäitsekkääseen lähimmäisten pal-
veluun, ja viisaus täydellistää rakka-
utta. 

Raamatun Galatalaiskirjeessä lue-
tellaan erilaisia hengen hedelmiä: 

”Hengen hedelmää taas ovat 
rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, 
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 
lempeys ja itsehillintä.” (Gal. 5:22–
23) 

Ja apostoli Paavali sanoi: 
”Hedelmistään te heidät tunnette.” 

Urantia-kirjassa ”hengen hedel-
mät” löytyvät kolmesta eri kohdas-
ta: 

– – ”sillä hengen hedelmät ovat rak-
kaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, lempeys, 

hyvyys, usko, sävyisyys ja itsehillintä”. 
[381:7] 

– – jumalallisuuden hedelmiä: älyllis-
tä rauhaa, sosiaalista edistystä, moraalis-
ta tyydytystä, hengellistä iloa ja kosmista 
viisautta. [648:4] 

– – jumalallisen hengen hedelmät ovat 
rakastava palveleminen, epäitsekäs an-
taumus, peloton lojaalisuus, vilpitön re-
hellisyys, valistunut vilpittömyys, kuole-
maton toivo, epäilemätön luottamus, ar-
melias huolenpito, pettämätön hyvyys, 
anteeksiantava pitkämielisyys ja pysyvä 
rauha. [2054:3] 
 
Ikuisen pelastuksen teema Jee-
suksen evankeliumin korkeam-
pana ja hengellisempänä vaihee-
na 
 
– – julistettiin – – uuden, valtakunnasta 
kertovan evankeliumin korkeampia ja 
hengellisempiä osakysymyksiä: Jumalan 
pojan asemaa, hengellistä vapautta ja 
ikuista pelastusta. [1704:5] 

Ikuinen pelastus on luomisen 
ydin- ja keskeinen skeema. Kuole-
vaisen edistymistä on Urantia-
kirjassa luonnehdittu seuraavasti: 

Kuolevaisten etenemissuunnitelman 
eteenpäinvieminen näyttää olevan eräs 
nykyisen organisoidun maailmankaik-
keuden päätehtävistä – –. [558:1] 

Onko ikuinen pelastus tärkein 
tieto, mitä evankeliumin ilosanoma 
pitää sisällään? Kyllä, niin se on! 
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Urantia-kirjassa on myös seuraavan-
lainen rakkauden määritelmä: 

Kokonaan tajuttuina ja täydelleen 
ymmärrettyinä Kolminaisuuden vanhurs-
kas oikeudenmukaisuus ja Universaali-
sen Isän armelias rakkaus ovat yh-
teneväisiä. [115:2] 

Ikuinen pelastus sisältää nämä 
kummatkin rakkauden komponen-
tit täydellisinä. 

On erittäin vaikuttavaa, että Jee-
suksen usko osoitti ja osoittaa edel-
leenkin tietä ihmisen seitsenkertai-
sen pelastuksen lopullisuuteen: 

Jeesuksen usko osoitti tien ihmisen 
pelastuksen lopullisuuteen, siihen, mitä 
kuolevainen voi universumissa perimmäl-
tään saavuttaa, sillä se tarjosi: 

1. Pelastuksen aineen kahleista, kun 
ihminen omakohtaisesti tajuaa olevansa 
Jumalan poika, Jumalan, joka on henki.  

2. Pelastuksen järjen orjuudesta: ih-
misen on määrä tietää totuus, ja totuus 
on hänet vapauttava. 

3. Pelastuksen hengellisestä sokeudes-
ta; sen, että ihminen tajuaa kuolevaisten 
olevan veljiä, ja että hän on morontiatie-
toinen universumin kaikkien olentojen 
veljeydestä; hengellisen todellisuuden löyty-
misen palvelun avulla ja henkiarvojen 
hyvyyden paljastumisen hoivaamisen 
kautta. 

4. Pelastuksen minuuden epätäydelli-
syydestä universumin henkitasojen saa-
vuttamisen kautta ja lopulta tapahtuval-
la havonalaisen harmonian ja paratiisilli-
sen täydellisyyden tiedostamisella. 

5. Pelastuksen minuudesta, vapah-
duksen itsensä tajuamisen rajoittunei-
suuksista Korkeimman mielen kosmisten 
tasojen saavuttamisen kautta ja kaikki-
en muiden itsetajuisten olentojen saavu-
tuksiin koordinoitumalla. 

6. Pelastuksen ajallisuudesta, ikuisen 
elämän saavuttamisen, mihin kuuluu 
päättymätön edistyminen Jumalan tunte-
misessa ja Jumalan palvelemisessa. 

7. Pelastuksen finiittisyydestä, täydel-
listyneen ykseyden Jumaluuden kanssa 
Korkeimmassa ja Korkeimman kautta, 
minkä avulla luotu absoniittisuuteen 
kuuluvilla, finaliitin tasoa seuraavilla 
tasoilla yrittää Perimmäisen transsenden-
taalista löytämistä. [1112:4–1113:4] 

Jeesuksen evankeliumin kor-
keimpana ja hengellisimpänä vai-
heena ikuinen pelastus koskettaa 
ikuisuuden mahdollisuutta eli fuu-
siota Ajatuksensuuntaajan kanssa ja 
ihmissielunkin hengellisempiä vai-
heita. Tästä ikuisen elämän ilosano-
masta kerrottaessa ihmisille, jotka 
”eivät ole temppelissä”, kannattaisi 
ehkä kertoa muiden kuin Urantia-
kirjan mahdollisesti joskus häm-
mennystäkin herättävien käsitteiden 
avulla. 

Joskus kohtaamme ihmisiä tilan-
teissa, joissa he eivät suinkaan 
suunnittele ikuista elämää, vaan 
jopa tämänhetkisen lyhyen elämän 
lyhentämistä eli itsemurhaa. Joskus 
ihmiset ovat suisidaalisia jopa sanan 
kosmisessa merkityksessä. Jotkut 
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modernit ihmiset ikuisen pelastuk-
sen ajatus jättää täysin kylmiksi, se 
ei tunnu kiinnostavan heitä lain-
kaan. Urantia-kirjassahan ei ole vah-
vistusta ”helvetin” kaltaisesta ikui-
sesta kadotuksesta. (Vaikka mieles-
täni morontiamaailmat saattaisivat 
olla alkuvaiheessa ”kiirastulen” kal-
taisia…) Urantia-kirja opettaa joko 
pelastusta tai annihilaatiota eli täy-
dellistä hävittämistä. Annihilaatio ei 
siis tarkoita jonkinlaista ikuista le-
potilaa vaan peruuttamatonta ei-
olemista. Eli kun ihmiset tekevät 
päätöksiä koskien ikuista kohtalo-
aan, päätökset koskevat ikuista ole-
massaoloa tai lopullista peruutta-
matonta ei-olemista. 

Urantia-kirjassa opetetaan: 
He kaipasivat – – lupauksia pelas-

tuksesta sekä sellaista persoonallista Ju-
malaa, joka kuulisi heidän rukouksensa. 
[1079:7] (Tässä puhutaan antiikin 
Kreikan ihmisistä.) 

– – halusivat kuulla lupauksen sano-
ja, kuulla Saalemin yksinkertaista evan-
keliumia siitä, että usko Jumalaan ta-
kaisi jumalallisen suosion ja ikuisen 
eloonjäämisen. [1040:4] (Tässä puhu-
taan ”isoavista kansanjoukoista” 
Aasiassa.) 
Planeetalla tapahtuvan kuoleman tai 
taivaaseenoton ja mansiomaailmaan ta-
pahtuvan kuolleistaheräämisen välisenä 
aikana kuolevainen ihminen ei saavuta 
kerrassaan mitään muuta kuin koke-
muksen eloonjäämisen tosiasiasta. Aloi-

tat siellä täsmälleen siitä, mihin täällä 
lopetat. [533:5] 

Eli Urantia-kirjan käsitys ei tue 
sitä, että kuoleman jälkeen koittaisi 
suoraan jonkinlainen täydellisyyden 
tila tai suorastaan Paratiisi. 

Jeesus opetti, että valtakunnan 
evankeliumissa ei ole kysymys siitä, 
että ”kuolleet ylösnousevat” (Urantia-
kirjan s. 2054). 
 
Rohkeudesta julistaa Jeesuksen 
ikuisen elämän evankeliumia 
 
Totuuden Henki tuo läsnäolollaan 
esille tarvittavan rakkauden. Ym-
märrettyämme sen, että Jumala on 
kaikkien ihmisten Isä, rohkeutem-
me julistaa lisääntyy. 

Samoin kuin Isäni on antanut minul-
le henkeään niin olen minäkin antava 
teille henkeäni. Ja tämä Totuuden Hen-
ki, jonka vuodatan teille, opastaa ja loh-
duttaa teitä ja lopulta se johdattaa teidät 
kaikkeen totuuteen. [1948:3] 

Rohkeus itsessään saattaa olla se 
ominaisuus, jota vaaditaan, että 
evankelioimisen korkeammat tasot 
kuten ikuisen elämän evankeliumin 
julistamisen tasot saavutetaan. Vain 
”rohkeat” uskaltautuvat korkeille 
hengellisille tasoille: jumalallisen 
poikauden, hengellisen vapauden ja 
ikuisen pelastuksen tasoille. Tämä 
on todellista ”hengellistä ponniste-
lua” (Urantia-kirjan s. 380). 

Tässä muistutuksena ”alemmat” 
evankelioimisen tasot: opettaminen 
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ja parantaminen. Nämä ovat hyvin 
tarpeellisia ”maailmalle” ja ”maail-
massa”, mutta jumalallinen poikaus, 
hengellinen vapaus ja ikuinen pelas-
tus saattavat olla jopa ”hulluutta” 
tämän ”maailman” silmissä. Kuten 
apostoli Paavali sanoo Roomalais-
kirjeessä: 

”Minä en häpeä evankeliumia, 
sillä se on Jumalan voima ja se tuo 
pelastuksen kaikille, jotka sen usko-
vat – –.” (Room. 1:16) 

Saattaa olla, että suurinta rohke-
utta vaativiin evankeliuminjulistus-
tilanteisiin Jumala kutsuu ja asettaa 
ihmisen. Kyseessä saattaa olla jopa 
evankeliumisanomalle vihamielinen 
ympäristö. 

Jo Vanhassa testamentissa on 
tuo mainio kirja Joonasta: 

”Joonalle – – tuli tämä Herran 
sana: ’Lähde Niniveen, tuohon suu-
reen kaupunkiin, ja julista siellä, että 
minä, Herra, olen nähnyt sen pa-
huuden ja rankaisen sitä.’” (Joona 
1:1–2) 

Mitä Joona teki? 
”Mutta Joona päätti paeta Her-

raa ja matkustaa meren taakse Tar-
sisiin. – – hän astui laivaan päästäk-
seen meren yli pois Herran ulottu-
vilta.” (Joona 1:3) 

Sitten nousi valtava myrsky me-
rellä, ja Joona joutui erittäin suuren 
kalan vatsaan, jossa hän suostui 
täyttämään lopulta velvollisuutensa. 

Joona saarnasi Ninivessä, joka 
tekikin parannuksen. Joona suuttui 
tästä Jumalalle, koska Herra veti 
pois rangaistuksen Niniven päältä. 
Herra joutui antamaan Joonalle vie-
lä ylimääräisen opetuksen (”tukka-
pöllyn”), koska hän rakasti haas-
teellista profeettaansa samoin kuin 
Niniven ihmisiä! Ei ole totisesti 
helppoa olla Jumalan kutsuma pro-
feetta! 
 
Opetukset Paratiisista ja Kolmi-
naisuudesta ikuisen elämän 
evankeliumin julistuksessa 
 
Jeesus ei ilmeisesti opettanut Kol-
minaisuutta julkisesti, mutta apos-
toleilleen hän opetti Paratiisin Kol-
minaisuudesta. 

Urantia-kirjassa kerrotaan: 
Jeesus opetti apostoleilleen totuuden 

Paratiisin-Kolminaisuuden persoonista, 
mutta nämä luulivat hänen puhuvan 
kuvaannollisesti ja symbolisesti. – – al-
kukristityt perivät heprealaisen ennakko-
luulon kolminaisuuskäsitettä kohtaan. 
[1144:7] 

Urantia-kirjassa kerrotaan myös 
sivulla 1598, että Jeesus käytti Ju-
malasta nimeä Elohim, ja kun hän 
puhui Jumalan tuntemisen koke-
muksesta, hän käytti sanaa ”Isä”. 

Elohim tarkoittaa Urantia-kirjan 
mukaan ”Kolminaisuus-konseptia, 
jossa kolme Jumalaa on yksi”. 
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Urantia-kirjassa apostoli Natanael 
vakuutti Rodanille (mahdollisesti, 
koska Jeesus oli aikaisemmin opet-
tanut Natanaelille Elohimista), että 
Jumala on persoonallinen, ja yksi 
Natanaelin argumenteista oli Kol-
minaisuus: 

Kolminaisuusoppi huomioon ottaen 
kreikkalaisen [Rodanin] oli pakko 
myöntää Universaalisen Isän persoonalli-
suus mahdolliseksi. (Juuri näiden kes-
kustelujen myöhemmin tapahtunut tar-
kastelu johti siihen, että kolminaisuus-
käsite avartui kahdentoista apostolin 
ajatusmaailmassa. Yleisesti tietenkin 
uskottiin, että Jeesus oli Iankaikkinen 
Poika.) [1784:3] 

Olihan hän [Jeesus] toki myös Elo-
him-Jumalan Poika, mutta kuolevaisen 
olennon lihallisessa hahmossa ja Jumalan 
kuolevaisille pojille esiintyessään hän piti 
parempana rajoittaa elämänsä aikana 
suorittamaansa ilmoitusta niin, että se 
loisi kuvan hänen Isänsä luonteesta – –. 
[1857:0] 

Jeesus opetti myös ”Paratiisin 
ikuisten laidunniittyjen” saavutta-
mista saarnatessaan Hyvästä Paime-
nesta (Urantia-kirjan s. 1819). 
 
Persoonallisuuden identiteetin 
säilyminen kuoleman jälkeen 
 
– – ilmoitususkonnoille on aina ominais-
ta usko johonkin lopullista arvoa edusta-
vaan Jumaluuteen ja johonkin käsityk-

seen persoonallisuuden identiteetin säily-
misestä kuoleman jälkeen. [1007:2] 

Intian sekasorron ja äärimmäisyyksi-
en leimaamien kulttitapojen keskelle 
Gautaman tervejärkisemmät ja maltilli-
semmat opetukset tulivat virkistävänä 
huojennuksena. Hän luki ankaria tuo-
mioita jumalia, pappeja ja näiden suorit-
tamia uhreja vastaan, mutta häneltäkin 
jäi oivaltamatta, että Ainoa Universaali-
nen on persoonallinen. Kun Gautama ei 
uskonut ihmisen yksilökohtaisen sielun 
olemassaoloon, hän luonnollisestikin kävi 
uljaaseen taistoon ikivanhaa sielunvael-
lususkomusta vastaan. Hän ponnisti 
voimansa ylevään yritykseen vapauttaa 
ihmiset pelosta, saada heidät tuntemaan 
olonsa huolettomaksi ja kotoisaksi suu-
ressa universumissa, mutta hän jätti 
osoittamatta heille tien, joka johtaa tuo-
hon ylösnousemuskuolevaisten todelliseen 
ja ylimaalliseen kotiin – Paratiisiin – ja 
ikuiseen olemassaoloon kuuluvaan, yhä 
laajempaan palvelemiseen. [1035:3] 

Usko on perusedellytys ikuiselle 
elämälle eli – – usko, Jumalan lahja, 
on hinta, joka on maksettava pääsystä 
taivaan valtakuntaan. [1537:4] 

Jeesus painotti opetuksessaan 
aina sitä, että pelastus saavutetaan 
vain uskon kautta. Tässä kohden 
on lohduttavaa, että jopa pieninkin 
uskon häivähdys riittää, kuten 
Urantia-kirjassa kerrotaan: 

Nähdessään itseään kohti kääntyneet 
Jeesuksen kasvot pahantekijä keräsi roh-
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keutensa, lietsoi uskonsa lepattavaa liek-
kiä ja sanoi: ”Herra, muista minua, kun 
tulet valtakuntaasi.” Ja silloin Jeesus 
sanoi: ”Totisesti, totisesti minä sanon 
sinulle tänä päivänä, että tulet joskus 
olemaan kanssani Paratiisissa.” [2009:0] 

Kaipaukset jumalallisen täydelli-
syyden saavuttamiseksi voivat olla 
vain alkukantaisen ymmärryksen 
ensimmäisiä heikkoja häivähdyksiä 
siitä todellisesta valosta, joka valai-
see jokaisen maailmaan tulevan ih-
misen, ihmissielussa, ja se takaa 
eloonjäämisen (Urantia-kirjan s. 
447)! 

Urantia-kirjassa tunnistetaan 
myös tiedostamaton Suuntaajan 
johdatuksen seuraaminen yhtenä 
muotona elää Jumalan tahdon mu-
kaisesti. 

Jeesus opetti aina, että Univer-
saalinen Isä reagoi aina heikoim-
paankin uskon häivähdykseen! 
 
Muita tarpeellisia ja riittäviä eh-
toja pelastusta varten 
 
Kun mieli uskoo Jumalaan ja sielu tuntee 
Jumalan, ja kun ne yhdessä hoivaavan 
Suuntaajan kanssa kaikki halajavat 
Jumalaa, silloin on eloonjääminen var-
mistettu. [69:8] 
Jumala tarjoaa suvereenin valinnanva-
pauden kaikille todellisille persoonalli-
suuksille. Ketään persoonallista luotua ei 
voi pakottaa iäisyysmatkalle. Ikuisuuden 
portti avautuu vain vastauksena vapaa-
tahtoisen Jumalan vapaan tahdon omaa-

vien poikien vapaasta tahdosta tekemään 
valintaan. [71:7] 

– – kaikkien tahdollisten luotujen on 
määrä kokea yksi todellinen tilaisuus 
kiistattoman, tietoisen ja lopullisen valin-
nan tekemiseen. Universumien täysival-
taiset Tuomarit eivät riistä persoonalli-
suuden statusta yhdeltäkään olennolta, 
joka ei ole ikuista valintaa lopullisesti ja 
täysimääräisesti tehnyt. [1233:5] 

Ja pelastumisen varmistaa se, 
että edeltävät riittävät ehdot eli us-
ko ja valinta täyttyvät. (Seuraavissa 
lainauksissa alleviivaukset kirjoitta-
jan.) 

Ymmärtämisen kyky on kuolevaisen 
passi Paratiisiin. [290:5] 

– – kuolemattoman sielun laadulli-
nen status on täysin riippuvainen siitä, 
minkälaisen otteen elävä usko on saanut 
siitä paratiisipotentiaalisesta fakta-
arvosta, että kuolevainen ihminen on 
ikuisen Jumalan poika. Niinpä seitse-
mäskehäläinen jatkaakin matkaansa 
mansiomaailmoihin päästäkseen entistä 
suurempaan kosmisen kasvun määrälli-
seen todellistumiseen, niin kuin tekee tois- 
tai jopa ensikehäläinenkin. [1211:3] 

”– – teidät, lapseni, ja kaikki muut, 
jotka haluaisivat tulla mukananne tähän 
valtakuntaan, pannaan kovalle koetuk-
selle. Vain usko päästää teidät sen port-
tien sisäpuolelle, mutta teidän on tuotetta-
va Isäni hengen hedelmiä, jos tahdotte 
jatkaa nousuanne – –.” [1569:1] 

Koska usko on elävää ja kasva-
vaa todellisuutta, se, mitä kulloinkin 
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vaaditaan, riippuu kunkin uskovai-
sen tilanteesta. 

Usko Jeesukseen on aina riittävä 
ja joskus myös välttämätön edelly-
tys. Käänteentekevän saarnan 
(Urantia-kirjan s. 1711) luettuaan 
voi olla varma siitä, että kuka ta-
hansa, joka uskoo Jeesukseen Ju-
malan Poikana, voi olla varma ikui-
sen elämän lahjasta. Jeesuksen ju-
malallisen luonteen julistus tuli 
avoimeksi tämän saarnan jälkeen, 
siksipä tämä saarna olikin käänteen-
tekevä. Tämä saarna oli myös avoin 
sodanjulistus koskien käsityksiä ma-
terialistisesta Messiaasta, joka olisi 
juutalainen kansallinen vapauttaja. 

Tämän saarnan jälkeen myös 
Jeesuksen ja opetuslapsien keskus-
telusta, vastakkainasettelusta ja pää-
töksenteosta koostunut jakso päät-
tyi, ja jatkossa kysymys oli enää jo-
ko lopullisesta hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä; edessä oli paljon tär-
keämpi tehtävä: kestävien hengellis-
ten käännynnäisten löytäminen ih-
misten todelliseen uskonnolliseen 
veljesyhteisöön (Urantia-kirjan s. 
1708). 

”Käänteentekevä saarna” oli 
myös hengellisen tuomion päivä, 
joka koski tuohon aikaan olemassa 
olevan kaikkein tärkeimmän uskon-
non pappeja ja johtohenkilöstöä. 
Saarna kehotti heitä kulkemaan to-
tuuden kirkkaassa valossa! Jeesus 

julisti Joosuan kirjaa (Vanhasta tes-
tamentista) lainaten: 

”Valitkaa tänä päivänä, ketä tah-
dotte palvella.” [1710:3] 

Uutena oli myös opetus ”elämän 
leivästä”, hengellisestä leivästä – Isä 
Pojassa ja Poika yhtä Isän kanssa. 
Isän Sana ja Isän Laki! Tämä saarna 
oli myös neljännen käänteenteke-
vän ilmoituksen – Nasaretin Jee-
suksen – alku! Melkisedekin ja Ab-
rahamin aikakausi oli takanapäin ja 
alkoi lahjoittautuneen Pojan aika-
kausi. 

Tällä hetkellä olemme varmaan-
kin analogisessa muutoskohdassa. 
Planeettamme on hitaasti mutta 
varmasti kehittymässä kohti yhtä 
maailmanuskontoa, ja tämän pro-
sessin myötä jokainen nyt olemassa 
oleva uskonto ja uskonnollinen 
kulttuuri kohtaa oman muutoskrii-
sinsä. 

On myös olemassa vaaratilantei-
ta, joissa ”varmuus” pelastumisesta 
voi järkkyä: 

Alemmat luodut – ja toisinaan kor-
keammatkin persoonallisuudet – huo-
maavat, ettei aina ole helppoa nähdä 
Universaalista Isää hänen Luoja-
Pojissaan. Niinpä he ennen hengellisen 
ylevöitymisensä aikaa, aikaa, jolloin ke-
hittymisen täyttymys antaa heille kyvyn 
nähdä Jumala persoonana, väsyvät eteen-
päin kulkiessaan, ruokkivat hengellisiä 
epäilyksiä, lankeavat sekasortoon ja eris-
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täytyvät näin oman aikansa ja universu-
minsa edistyvistä hengellisistä tavoitteista. 
[361:1] 

Lohduttava näitä tilanteita ajatel-
len on seuraava Urantia-kirjan totea-
mus: 

Koskaan ei tietämättömyys voi yksi-
nään estää eloonjäämistä, eivätkä sitä 
liioin voi estää hämmentyneisyydestä joh-
tuvat epäilykset eikä pelokas epävar-
muus. [1206:3] 

Jeesus on myös sanonut itseään 
koskien: 

”Sanokaa Ihmisen Pojasta mitä tah-
dotte, ja se annetaan teille anteeksi; mut-
ta anteeksiantoa tuskin saa se, joka toh-
tii pilkata Jumalaa.” [1820:5] 
 
Rakkaus ja laki 
 
Käänteentekevässä saarnassaan Jee-
sus ei käytä ollenkaan sanasymbolia 
”rakkaus”; koko hänen saarnansa 
koskee lakia. Hän sanoo: 

”Ja tämä on Hänen, joka minut lä-
hetti, lopullinen tahtonsa – –.” [1711:1] 

Saarnan jälkeen hän kysyi: 
”Mistä johtuu, että rikotte Jumalan 

käskyt perinnäislaeillanne?” [1712:3] 
Urantia-kirjassa on kerrottu lu-

vussa 2: 
Luoja-Poikien harjoittama vallankäyttö 
paikallisuniversumeissa on vallankäyttöä, 
jonka sisältönä on luominen ja hengellis-
täminen. Nämä Pojat ottavat asiakseen 
kuolevaisten asteittain etenevän ylös-

nousemusta koskevan paratiisillisen 
suunnitelman tehokkaan toteuttamisen, 
kapinallisten ja väärinajattelijoiden reha-
bilitoinnin, mutta kun kaikki tällaiset 
rakastavat ponnistukset lopullisesti ja 
iäksi torjutaan, niin lopullinen yksilön 
hävittämistä koskeva säädös pannaan 
täytäntöön Päivien Muinaisten tuomio-
vallan alaisuudessa toimivien voimien 
toimesta. [37:4] 

Jumalan Rakkaus ja Jumalan La-
ki eivät ole enää ymmärrettävissä 
toisistaan erillisinä käsitteinä, ei ai-
nakaan enää tämän käänteenteke-
vän saarnan jälkeen. 

Itse olen sitä mieltä, että Jeesuk-
seen uskominen ja lopultakin hänen 
oikean asemansa, roolinsa ymmär-
täminen on välttämätön ehto viime 
kädessä pelastumiselle Nebadonin 
universumissa. Hän on seitsenker-
taisen Jumaluuden ensimmäinen 
askel (Paratiisin Luoja-Pojat). 

Täällä Urantialla hänen eläessään 
ihmiset saattoivat nähdä hänet ja 
silti tunsivat hänet useilla eri nimil-
lä, eri ammateissa toimivana jne., 
esimerkiksi Rooman-matkalla ja 
muuallakin. Nyt kun emme voi 
nähdä häntä materiaalisilla, aineelli-
silla silmillämme, Totuuden Henki 
ilmoittaa hänestä meille siten, että 
näkisimme hänet hengellisillä sil-
millämme. 
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– – Totuuden Henki – – paljastaa 
sydämessä Luoja-Pojan ihmisille. 
[2062:10] 

Jeesuksella on edelleenkin mon-
ta tapaa olla suhteessa meihin: 

Hän on ymmärtäväinen veljemme, 
myötätuntoinen ystävämme, kokenut 
hallitsijamme ja armahtavainen isämme. 
[1405:5] 

Tällä Urantian elämän tasolla 
hänestä voisi jopa sanoa: 

Sillä, mikä nimi hänelle on annettu, 
on vain vähän merkitystä; merkitystä on 
sillä, että teidän tulisi tuntea hänet ja 
toivoa olevanne hänen kaltaisiaan. [23:3] 

Me tiedämme myös, että Ajatuk-
sensuuntaajilla on aivan erityinen 
tehtävä suhteessa Nebadonin Mika-
elin hallitusvaltaan: 

Nämä Salaperäiset Opastajat ovat 
jatkuvana apuna Mikaelin hengellisen 
herruuden juurruttamisessa koko Neba-
donin universumiin, samalla kun ne sala-
peräisesti myötävaikuttavat Päivien Mui-
naisten suvereenisuuden vakiintumiseen 
Orvontonissa. – – Vaikka näyttääkin 
siltä, ettei Suuntaajien Isä-läsnäololla ja 
Nebadonin Mikaelin Isä-suvereeni-
suudella olisi keskinäistä yhteyttä, täytyy 
niiden kuitenkin olla saman jumalalli-
suuden eri ilmenemismuotoja. [1190:3] 

Ja kuten tiedämmekin, näiden 
tosiasioiden lisäksi paikallisuniver-
sumimme Suuntaajien toimintoja 
johtaa Nebadonin Mikaelin Suun-
taaja (Urantia-kirjan s. 1200). 

Ajattelen siten, että Jeesus rakas-
taa myös niitä henkilöitä, joilla ei 
ole mahdollisuutta tietää näitä tosi-
asioita hänen hengellisestä voimas-
taan ja suvereenisuudestaan, koska 
he eivät ole esimerkiksi syntyneet 
kulttuuriin, jossa Jeesuksen nimi ja 
hahmo olisivat esillä. Jos ihmiset 
vain ovat Jumalaan uskovia, heillä 
tulee olemaan oma käänteentekevä 
hetkensä mansiomaailmoissa, missä 
he tulevat valitsemaan elämän lei-
vän, ainoan pelastuksen Jumalan. 

Emmekö me, jotka olemme 
kristittyjä ja samoin olemme vas-
taanottaneet Urantia-kirjan opetuk-
set, kohtaa omaa käänteentekevää 
hetkeämme jo aikaisemmin täällä 
Urantialla? Eikö meitä kutsutakin 
olemaan tämän erityisen aikakau-
den valo ja suola? Niille, joille on 
annettu enemmän, niiltä myös vaa-
ditaan enemmän! 

Universumissa vaikuttaa oikeu-
denmukaisuuden peruslaki, jota ei 
käy kieltäminen. 

– – on olemassa oikeudenmukaisuu-
den asettamia vaatimuksia, joita edes 
laupeuteen liittyvä rakkaus ei kykene 
tehokkaasti kumoamaan. [1639:0] 

Korkeammat universaaliset lait 
kuten anteeksiannon laki ja oikeu-
denmukaisuuden laki yhdessä toi-
mien määrittävät ikuista pelastusta. 
Tässä kohdassa haluaisin tuoda esil-
le erään todella kauniin rukouksen 
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ihmiskunnan ajoittain kauhistutta-
van historian virrasta: ortodoksi-
Äiti, ortodoksinunna Maria Skobt-
sova (1891–1945), joka kuoli Ra-
vensbrückin keskitysleirillä, on kir-
joittanut seuraavan runon, joka löy-
tyi hänen jäämistöstään (julkaistu 
Ortodoksiviestissä 11/2010): 
 
Herra, älä muista vain hyviä ihmi-
siä, vaan myös pahoja. 

Äläkä muista vain niitä kärsi-
myksiä, joita he ovat aiheuttaneet 
meille, vaan myös hedelmiä, joita 
me olemme kantaneet niiden kärsi-
mysten ansiosta: toveruutta, nöy-
ryyttä, rohkeutta. 
 
Muista sydämen suuruutta, joka 
kasvoi niistä. 

Ja kun astumme tuomioistuimesi 
eteen, anna kaikkien hedelmien, 
joita olemme kantaneet, koitua hei-
dän anteeksiantamuksekseen. 
Amen. 
 
Jeesus on luvannut ikuisen elä-
män 
 
Seuraavassa vielä suuresti lohdutta-
via sanoja sen suhteen, että Jeesus 
on luvannut meille ikuisen elämän: 
Jeesus teki selväksi, että hän oli tullut 
solmimaan ihmisiin henkilökohtaiset ja 
ikuiset suhteet, joiden tulisi käydä iäti 
kaikkien muiden ihmissuhteiden edellä. 

Ja hän tähdensi, että tämän läheisen hen-
gellisen yhteenkuuluvaisuuden oli määrä 
laajeta niin, että sen piiriin kuuluisivat 
kaikki ihmiset kaikkina aikakausina 
ja kaikista sosiaalisista oloista kaikkien 
kansojen keskuudessa. Hänen lapsilleen 
tarjoamansa ainoa palkinto oli: tässä 
maailmassa – hengellinen ilo ja yhteys 
Jumalaan; seuraavassa maailmassa – 
ikuinen elämä olemalla mukana Paratii-
sin-Isän jumalallisten henkirealiteettien 
etenemisessä. [1593:6] 

”Ja kaikille, jotka noudattavat ope-
tustani, annan ikuisen elämän; he eivät 
ikinä menehdy, eikä kukaan heitä kä-
destäni riistä.” [1815:3] 

”Jokainen sielu, joka astuu ikuiselle 
tielle niillä keinoin, jotka olen luonut ja 
säätänyt, tulee olemaan pelastettu, ja hän 
kykenee jatkamaan matkaansa kunnes 
saavuttaa Paratiisin ikuiset laidunnii-
tyt.” [1819:3] 

”– – ikuiseen elämään johtava tie on 
suora ja kaita, ja tälle tielle avautuva ovi 
on sekin ahdas, joten vain muutamat 
pelastusta tavoittelevista kykenevät pääse-
mään tästä ovesta sisälle. – – pelastus 
riippuu ensi kädessä siitä, mitä henkilö-
kohtaisesti valitsette. Vaikka elämään 
johtava ovi on ahdas, se on kuitenkin 
riittävän leveä kaikkien vilpittömästi 
sisään pyrkivien siitä päästä, sillä minä 
olen se ovi.” [1828:7] 

”– – hän avaa hengellisesti sokeiden 
silmät ja päästää epätoivon vangit täyteen 
vapauteen ja valoon; että kaikki pimey-
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dessä kyyhöttävät näkevät ikuisen pelas-
tuksen suuren valkeuden. – – Että niil-
lä, jotka häneen uskovat, tulee olemaan 
ikuinen elämä. Että hän vuodattaa hen-
kensä kaiken lihan päälle, ja että tämä 
Totuuden Henki tulee olemaan jokaises-
sa uskovassa sen veden lähde, joka kum-
puaa iankaikkiseen elämään.” [2035:1] 

”Eikä Poika koskaan epää sisään-
pääsyä yhdeltäkään universumin lapselta, 
joka uskon avulla pyrkii löytämään Isän 
Pojan kautta.” [1828:7] 
” – – ikuinen elämä on sitä, että luotuni 
tuntisivat sinut kaikkien ainoana oikea-
na Jumalana ja Isänä, ja että he uskoisi-
vat häneen, jonka lähetit tähän maail-
maan.” [1963:5] 

Kirjallisuuslähteet: 
1. Urantia-kirja 
2. Raamattu 
3. Ortodoksiviesti 11/2010 

Kuva: Martti Vanninen, Suomenlahdella 13.7.2007 klo 04 
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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!  
 

 10.9.2011 Eija Seppänen-Bolotinski 
 Aihe  ”Apokalyptiikasta” 
 

 15.10.2011 Risto Mäntynen 
 Aihe  Mitä on hyvä taide?  

Kuvataide uskonnollisen ihmisen tulkkina. 
 

 12.11.2011 Maarit Huhti 
 Aihe  avoin 
 

 10.12.2011 Matti Tossavainen 
 Aihe  Aika 

Seura osallistuu vuonna 2011 
seuraaviin tilaisuuksiin: 

Hengen ja Tiedon messuille Helsingissä lokakuussa 2011 

Suomen Urantia-seura järjestää luentotilaisuuden  
lauantaina 17.9.2011  klo 14.00  

Osoite: Hannulankatu 1 C,  33580 Tampere. 
 

     Aihe: Meille annettu ilmoitus         Luennoitsija: Kalevi Krekilä 
 

Tämä ensimmäinen luento ja keskustelutilaisuus kertoo Urantia-kirjasta.  
Urantia-kirjan sanoma on suuri ilmoitus maailmankaikkeudesta, Taivaan Isästä, 

Luojasta, jumaluudesta, ihmisen evoluutiosta sekä Jeesuksen koko elämästä kaik-
kine opetuksineen.  

 

Kirja on erittäin haastava jo kokonsa ja etenkin ainutlaatuisen sisältönsä takia 
(2097 sivua) 

Urantia-kirja on luettavissa internetissä soitteessa: www.urantia.fi 
 

Tervetuloa, vapaa pääsy!  
 

Kari Kippo (puh. 050 327 1045) 
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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 suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-
kirjan opetusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri 
tällaiseen opiskelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus 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 tuntemattomille ryhmille ja mahdolli-
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 vuokra. Pyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitean 
puheenjohtajalle: koulutuskomitea-pj@urantia.fi  

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

 

Helsinki–Helsingfors 
Helsingin opintoryhmä kokoontuu 
syyskaudella 19.8.2011 alkaen paritto-
mien viikkojen perjantaisin klo 17–19 
osoitteessa Uudenmaankatu 33. Käsit-
telemme Urantia-kirjan IV osaa. Yh-
teyshenkilö: Helena Juola, puh. 050 
5307785.  (helena.juola@fonet.fi)  
 
Beträffande svenskspråkig studie-
grupp, kontakta: 
Joel o. Eeva Rehnstrom 
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.  040 507 3048   
(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, Lamminraitti 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  
(kalle.krekila@gmail.com) 
 
 

Oulu 
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasar-
mintie 20 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. 050 327 1045  
(kr.kippo@pp.inet.fi) 
 

Turku 
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja 
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 
KIRJALA, puh.  050 540 4582  
(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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