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Puheenjohtajan kynästä

U

rantia-kirjan lukijoiden talvitapaaminen tammikuussa keräsi
yleisöä saman verran kuin talvipäivämme yleensäkin, eli nelisenkymmentä osallistujaa, tällä kertaa tuonne jo tutuksi käyneelle Alkioopistolle Jyväskylän eteläpuolella.
Muutama ensikertalainenkin oli paikalle ilmaantunut ilahduttavasti. Tapaamisten antia voi jokainen arvioida, mutta omasta mielestäni siellä oli
jälleen kerran hyvin tasokkaita luentoja, alustuksia ja keskusteluita, ja
kaikki hyvässä yhteishengessä. Voi
vain arvata, miten paljon työtä ja vaivaa järjestäjät ja luennoitsijat ovat
kukin nähneet tämän saavuttamiseksi
– kiitos heille! Uusiakin esiintyjiä kaivataan kovasti, ettei samoja henkilöitä kuormitettaisi aina uudestaan. Eli
rohkeasti vain puhujankin paikalle,
jos mielessäsi on esitettävää.
Tällä kertaa lukijatapaamiseen ilmaantui ehkä monien hämmästykseksi myös pieni kuvausryhmä. Siitä
ei juurikaan ollut mahdollisuutta ilmoittaa yleisölle ennakkoon, koska
asia tuli esille aivan viime tipassa. Tä-

mä kolmen hengen kollegio dokumentin teon ammattilaisia oli tutustunut Urantia-kirjaan osittain jo viime
vuoden puolella, äänikirjan teon yhteydessä, ja oli ihastunut sen sanomasta siinä määrin, että halusivat
tehdä siitä lyhytdokumentin.
Ryhmä kysyi pääsyä talvitapaamiseemme, ja koska tilaisuutemme ovat
avoimia, niin he olivat tervetulleita.
Tosin kuvaamisen järjestelyistä halusimme sopia niin, että heti alussa
ilmoitimme, mitä tulee tapahtumaan,
ja kaikilla oli mahdollisuus hyväksyä
tai kieltää kuvatuksi tuleminen. Näin
kukaan ei tahattomasti joutuisi mahdollisesti julkisuudessa esitettävään
dokumenttiin. Tarjottiin ihmisille
mahdollisuus yksityisyyden suojaan
ilman kameran tietoista väistelyä tai
poistumista. Meille on tärkeää se, että jokainen ihminen, saapuneista kuvaajista huolimatta, tuntee tilaisuuksissamme olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi ja voi nauttia itse tilaisuuden
annista täysin rinnoin.
Urantia-seuralla ei ole ollut aloitetta
tämän suunnitellun dokumentin tekoon, emmekä ole osallistuneet sen
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käsikirjoitukseen. Tiesimme, että he
tulevat suunnittelemansa dokumentin tekemään joka tapauksessa, olimmepa siinä mitenkään mukana tai
emme. Etukäteistietona meillä oli
kuitenkin heidän positiivinen suhtautumisensa ja rakentava yhteistyö
Urantia-ilmoituksen eteenpäin viemiseen, joskaan kirjaa he eivät olleet
vielä kokonaan lukeneet. Heidän tavoitteenaan on työstää noin 30 minuutin esitys Urantia-kirjasta ja sen
sanomasta, lähinnä henkilökuvausten
ja toiminnan kautta. Dokumentille
he suunnittelivat kuvauspäiviä noin
kymmenkunta. Eli materiaalia on,
mistä valita. Suurin osa kuvamateriaalista on tietääkseni Urantiaseuramme muutamien henkilöiden
haastatteluja ja toimintaa, esim. heidän kotonaan, opintoryhmässä, messuilla jne. Suunniteltu tulos lienee lähempänä visuaalista taideteosta kuin
tyhjentävää tietopohjaista esitystä.
Lopputulemasta emme tiedä, mutta parhaasa tapauksessa se voisi edistää Urantia-sanoman ja sen olemassaolon asiallista tiedottamista siinä
kuin seuramme osallistuminen messuille ja muihin yleisötilaisuuksiin,
kuten luentoihin ja esitelmiin. Olemme myös tuoneet esille omat metodimme eli että emme halua Urantiasta mitään sensaatiohakuista juttua tai

raflaavia otsikoita. Urantia-liike haluaa kasvattaa juuriaan siinä kuin varttakin, sopusoinnussa keskenään. Mikään velvollisuushan meillä ei ole tukea tai edes osallistua heidän yksityiseen hankkeeseensa. Taloudellisestikaan emme voi siihen vaikuttaa kuin
ehkä symbolisesti, sillä heidän budjettinsa on aivan toista suuruusluokkaa kuin oman seuramme talous.
Mutta kannattaa silti arvostaa annettua mahdollisuutta saada vaikuttaa
heidän dokumenttinsa sisältöön, niin
ettei pelkästään Urantia-liikkeen ulkopuolelta kerrota arvioita meidän
liikkeemme toiminnasta ja Urantiakirjasta, jota niin harva kritisoija on
lukenut tuskin lukuakaan. On positiivista, että seuramme jäsenistä on löytynyt tähän monia vapaaehtoisia
esiintyjiä.
Edellä mainittua dokumenttia
tuottaa tamperelainen osuuskunta Obscure Entertainment. Käsikirjoituksen ja ohjauksen on tehnyt Ninni Rokosa ja kuvauksen
Ville Salminen. Dokumentti valmistunee loppuvuodesta 2012 ja se
saatetaan esittää elokuvafestivaaleilla
ja mahdollisesti myös televisiossa.
Tapio Talvitie
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Päätoimittajalta

Lisääntyvän julkisuuden merkitys

U

rantia-lukijayhteisö Suomessa
on saanut koko olemassaolonsa aikana nauttia eräänlaista
median koskemattomuutta. Emme
ole mediajulkisuutta halunneet, eivätkä tiedotusvälineet ole liioin olleet kiinnostuneita tekemisistämme,
mikä on ollutkin hyvä asia. Nyt tilanne näyttää olevan ainakin kansainvälisesti katsoen muuttumassa.
Urantia-”ilmiö” alkaa kiinnostaa
vähitellen yhä laajempia lukijapiirejä, koska tarjoaahan se syvällisemmän ja pidemmälle menevän näkemyksen maailmankaikkeuteen ja
hengellisyyteen kuin perinteelliset
maailmanselitykset ja nykyiset suuret uskonnot. Yksinkertaistettuna
Urantia-ilmoitus jatkaa siitä, mihin
mielen luomat kehitysuskonnot jäävät. Tämä ei kuitenkaan koske niinkään uskonnon ydintä – jumaltietoisuutta – kuin sitä, miten tämä
ilmenee ihmisen kokemuksessa ja
mikä on ihmisen olemassaolon tarkoitus ja minkälaisessa maailmankaikkeudessa elämme.
Kansainvälisen Urantia-liikkeen
piirissä vallitseva periaate on ollut

välttää mediajulkisuutta sen tavanomaisessa mielessä, ja se on ollut
toimintaohjeena myös Suomen
Urantia-seuran toiminnassa sen olemassaolon aikana. Päätavoitteena
on edelleenkin yhä laajeneva opintopiiriverkosto, jossa yksittäinen
lukija voi hakeutua paikkakunnallaan toimivaan opintoryhmään ilman ennakkoehtoja ja sitoumuksia.
Tavoitteena on löytää ne henkilöt,
jotka ovat aidosti kiinnostuneita
ilmoituksesta, ja saattaa heidät yhteen, kuin yleinen mediajulkisuus.
Elämme kuitenkin avoimen tiedonvälityksen maailmassa. Tänä
päivänä sosiaalinen media tavoittaa
kaikki tietokonetta käyttävät ja
myös Urantia-kirjan sisällöstä käydään avointa keskustelua useilla
verkkosivuilla ja blogeilla. Julkisuuskuva Suomessa muodostuu
pääasiassa lukijoiden osallistumisesta eri foorumeilla käytyyn keskusteluun ja seuran omasta tiedotuksesta
kotisivulla www.urantia.fi sekä Heijaste- ja Journal-lehtien kautta.
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Korpilahdella

Talvipäivien parasta antia oli eri
puolilta Suomea ja muualta maailmasta saapuneiden tuttujen tapaaminen sekä aina kiinnostavat keskustelut ja ohjelmallinen illanvietto.
Tällä kertaa mitään varsinaista teemaa ei ollut luentojen aiheena, vaan
esitelmöitsijät olivat saaneet vapaat
kädet niiden suhteen. Myös pienryhmätyöt esitelmien aiheista sisältyivät tälläkin kerralla ohjelmaan.
Ryhmätöiden yhteenveto on tietysti
ikään kuin asiaan kuuluvaa, mutta
ovatko hätäisesti tehdyt muistiinpanot lyhyen keskustelutuokion jälkeen kuitenkaan tarkoituksenmukaisia? Tulevilla lukijapäivillä voisi
kokeilla myös toisenlaista käytäntöä. Rajoitetaan esitelmä/alustukset
noin puoleen tuntiin ja annetaan 6–
7 hengen pienryhmille keskusteluaihe ilman kirjauspaineita ja riittävän
paljon aikaa (esim. 45–60 min.), ja
purku olisi vapaaehtoista. Ryhmien
jaossa tulisi myös ottaa huomioon,
että miehiä ja naisia olisi ryhmissä
suunnilleen sama määrä – tietysti
riippuen sukupuolijakautumasta.
Poikkeuksellista oli lukijapäivien
päätapahtumien videointi, josta
myöhemmin tänä vuonna on tulossa noin puolen tunnin dokumenttiohjelma suomalaisen Urantialiikkeen toiminnasta. Dokumentin
tekijä on tamperelainen Obscure
Entertainment -osuuskunta. Videotallenne on ensimmäinen doku-

menttikuvaus Suomen Urantiaseuran toiminnasta sen 23vuotisessa historiassa. Tässäkin
tapauksessa aloite dokumentin tekemiseen on tullut ulkopuolelta,
Urantia-kirjan äänikirjatallennusta
tekevän yhtiön em. alihankkijan
taholta. Kyseessä on siis seuran
ulkopuolisen tahon näkemys, jota
emme ole tilanneet, mutta jonka
tukemisessa voimme mahdollisesti
– mikäli seuran hallitus näin päättää
– olla pienellä panoksella mukana.
Dokumentin lopullinen sisältö
alustavien tietojen mukaan painottuu henkilökuvauksiin eri tilanteissa, kuten esitelmä- ja opintopiiritoiminnassa, sekä muutamien kauemmin mukana olleiden henkilöiden
haastatteluun heidän henkilöhistoriastaan.
Urantia-kirjaa on esitelty tähän
mennessä messuilla ja yleisötilaisuuksissa melko niukan kirjallisen
oheisaineiston perusteella. Hyvänä lisänä olisi seuran omassa käytössä lyhyehkö kunnollinen videoesitys suomen kielellä
(tekstitettynä englannin ja ruotsin
kielellä), jossa esiteltäisiin kirjan
alkuperä, tarkoitus ja sisältö. Sen
etuna olisi monikäyttöisyys erilaisissa esitystilanteissa (messut, seminaarit, opintopiirit ym. tilaisuudet), jossa kohdeyleisö ei vielä ole
tutustunut kirjan sisältöön.
Pertti Leinonen
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Jatkuvasti edistyvä henkinen kasvu
palvelevaan veljeyteen
Arvo Mäki
Luentotilaisuus Tampereella 19.11.2011
Johdanto: luomakunnastamme
Elämänkantajat ja fyysistä tasoa
korkeammalla olevat hengelliset
voimat juurruttivat elämän kolmeen suojaiseen merenlahteen
planeetallamme 550 miljoonaa
vuotta sitten, kun planeettamme
oli kehittynyt suotuisaksi elämän
juurruttamiseen.
Vajaa miljoona vuotta sitten
Pohjois-Amerikasta polveutuneista puoliapinalajeista ja Aasiaan muuttaneista niiden jälkeläisistä ilmaantuivat yhtäkkisesti
ihmisen kantanisäkkäät. Samaan
aikaan välinisäkkäissä tapahtui
taantumista, mistä saivat alkunsa
ihmisapinoiden kantamuodot, ja
siitä hetkestä lähtien tähän päivään asti ihmisen sukuhaara on
kulkenut edistyvän evoluution
tietä, kun taas ihmisapinoiden
heimot ovat polkeneet paikoillaan tai suorastaan taantuneet.
Kun elämän alkujuurrutus
suoritettiin planeetallamme, oli
tässä elämän alkumuodossa jo
potentiaalisesti olemassa ihmisen
ilmaantuminen evoluutiokehityksen tuloksena noin 500 miljoonan vuoden kuluttua.

Kun olosuhteet ovat suosiolliset kehitykselle, tapahtuu hyppäys mutaatioiden kautta seuraavaan kehitysvaiheeseen. Tämän
takia välimuotoja kehitysvaiheiden välillä ei ole löydettävissä.
Planeettamme on niin sanottu
desimaaliplaneetta eli elämän
uusien muotojen kokeiluplaneetta. Joka kymmenes planeetta paikallisuniversumissamme on tällainen planeetta. Meillä on eläinlajeja, jollaisia ei koko paikallisuniversumissamme Nebadonissa tavata muilla planeetoilla.
Maailmankaikkeudessa täysin
vakiintunut luomistulos on Havonan keskusuniversumi, joka
luotiin suoraan Universaalisen
Isän ajatuksella ja Iankaikkisen
Pojan sanalla. Havona on täydellinen ja valmis universumi, joka
ympäröi ikuisten jumaluuksien
kotia, kaiken olevaisen keskusta,
Paratiisin saarta. Keskusuniversumin ympärillä olevat seitsemän
superuniversumia ja niihin kuuluvat luomukset ovat finiittisiä,
evolutionaarisia ja edistyviä.
Edistys on kosminen päämäärä.
Myös jokaisen persoonallisen
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yksilön hengellinen edistyminen
on tarkoitettu edistymään kohti
Universaalisen Isämme täydellisyyttä. Oma galaksimme, pääpiirteittäin Linnunrata, on seitsemäs
superuniversumi, jota kutsutaan
Urantia-kirjassa Orvontonin superuniversumiksi.
Jokaisella kuolevaisella on
kaksinainen olemus; eläimellisistä taipumuksista koostuva perimä ja henkivarustuksen antama
ylevä virike. Yhdistynyt Henki
antaa koko elinaikasi jatkuvasti
tukea auttaakseen sinua lihallisuuden alistamisessa yhä enemmän hengen johdatukseen. Henki ei koskaan pakota vaan johdattaa. Ihmisen yksilöllistä vapaata tahtoa kunnioitetaan henkiulottuvuuden taholta ehdottomasti. Ihminen tekee mielensä
areenalla päätöksen elämänsä
iäistämisestä tai elämänsä loppumisesta tähän maanpäälliseen
elämänvaiheeseen.
Seitsemän superuniversumin
ulkopuolella on neljä ulkoavaruuden aluetta, jotka ympäröivät superuniversumeja. Näissä
alueissa järjestellään parhaillaan
energioita, eivätkä ne ole vielä
asuttuja.
Andromedan galaksi kuuluu
ensimmäiseen ulkoavaruuden
alueeseen.
Jos nykyisen asutun suuruniversumin halkaisija esitettäisiin 10 senttimetrin suuruisena, niin tässä mittakaavassa neljännen ulkoa-

varuuden alueen ulkoreuna olisi
50 kilometrin päässä. Tämä selittää, miksi erilaisia tähtijoukkoja
on havaittu avaruudessa lukematon määrä.
Usein kuulee esitettävän kysymyksen: onko avaruudessa muillakin planeetoilla älyllistä elämää?
Jos ei olisi, olisi tämä vaihtoehto melko absurdi. Jumalan
luomistuloksella on tarkoitus ja
päämäärä. Elottomalle avaruudelle olisi vaikeata esittää mitään
tarkoitusta ja edistymisen päämäärää.
Urantia-kirjassa superuniversumit jaetaan hallinnollisiin tasoihin. Planeettamme, jota kutsutaan Urantiaksi Urantia-kirjassa,
sijaitsee Satanian paikallisjärjestelmässä, jonka hallinnollinen
keskus on nimeltään Jerusem.
Tässä paikallisjärjestelmässämme
on tällä hetkellä 619 asuttua planeettaa. Planeettamme järjestysluku on 606. Alue on vielä keskeneräinen. Päämääränä on, että
paikallisjärjestelmä sisältää 1 000
asuttua planeettaa.
Konstellaatio on seuraava
taso. Konstellaatioon kuuluu 100
paikallisjärjestelmää, siis 100 000
asuttua planeettaa. Kuulumme
Norlatiadekin konstellaatioon,
jonka hallintokeskus on nimeltään Edentia. Paikallisuniversumiin kuuluu 100 konstellaatioita.
Kuulumme Nebadonin paikallisuniversumiin, jonka hallintokeskuksen nimi on Salvington.
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Paikalli su nive rsumissa on
10 000 000 asuttua planeettaa. Nebadonissa on tällä hetkellä noin
3,7 miljoonaa planeettaa. Paikallisuniversumimme on varsin
nuori, ja luomistyö siinä on parhaillaan käynnissä.
Paikallisuniversumin hallitsija
on Mikael-luokan ParatiisinPoika. Tunnemme hallitsijamme
nimellä Jeesus Nasaretilainen.
Kapinaplaneettamme oli hänen
seitsemäs lahjoittautumismaailmansa.
Urantia-kirjassa kerrotaan hänen seitsemästä lahjoittautumisestaan luomiensa olentojen keskuudessa. Universuminsa luomistyöhön hän on osallistunut
yhdessä hallitsijakumppaninsa
Luovan Äiti-Hengen kanssa.
Kokemuksen kautta tapahtuva
kasvaminen ei ole ainoastaan
meidän ihmisten osa. LuojaPojatkin joutuvat hankkimaan
valtakuntansa jumalallisen hallitsijasuvereenisuuden kokemuksen
kautta.
Jeesuksen ensimmäinen lahjoittautuminen tapahtui noin
miljardi vuotta sitten Melkisedekinä eli Hätätilapoikana universumissaan. Tämän jälkeen hänen
lahjoittautumisensa tapahtuivat
noin 150 miljoonan vuoden välein. Seuraava lahjoittautuminen
oli erään konstellaation Palonianimisessä paikallisjärjestelmässä
sen hallitsijan sijaisena, Lanonandek-Poikana. Hän valitsi

lahjoittautumisensa kohteiksi
sellaisia kohteita, joissa oli ongelmia. Kaikissa näissä kohteissa
ongelmat saatiin poistettua hänen ansiostaan. Kolmas hänen
lahjoittautumisensa kohde oli
erään paikallisjärjestelmän Aineellisena Poikana eli Aatamina
toimiminen Planeettaprinssin
ominaisuudessa. Neljännessä
lahjoittautumisessaan hän toimi
universuminsa 22 maailmassa
serafina, mm. Opettaja-Pojan
avustajana eräällä planeetalla.
Viidennessä lahjoittautumisessaan hän toimi Orvontonin superuniversumin pääkaupungissa
Uversassa ylösnousemuskuolevaisena. Kuudennessa lahjoittautumisessaan hän toimi Endantum-nimisen konstellaation päämajasfäärillä ylösnousemuskuolevaisena eli morontiakuolevaisena.
Viimeinen eli seitsemäs lahjoittautuminen tapahtui omalla
planeetallamme. Hän ilmoitti
tästä vajaat 40 000 vuotta sitten
lohdutuksena Aatamille tämän
epäonnistuttua työssään planeetallamme. Tämän seitsemännen
lahjoittautumisen jälkeen hän sai
täydet jumalalliset valtuudet Paratiisin-Isältä hallita suvereenisti
universumissaan. Planeettaamme
kutsutaan Ristin Maailmaksi Nebadonin universumissa. Tämä
hänen seitsemäs lahjoittautumisensa tunnetaan koko Nebadonin asutuissa maailmoissa. Hän
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toi planeettojen asukkaille tiedon
Universaalisen Isän rakkaudesta
kaikkia luotujaan kohtaan ja ihmisten kuulumisesta Isän suuren
perheen jäsenyyteen sekä ihmisten keskinäisen veljeyden sanoman.
Planeettamme on suuren mielenkiinnon kohteena Nebadonin
universumissa, koska planeettamme on universumimme Hallitsijan yksi lahjoittautumisen
kohde.
Planeettaamme kutsutaan karanteenissa olevaksi kapinaplaneetaksi, koska paikallisjärjestelmämme päällikkö Lucifer ryhtyi
kapinoimaan ylempiään vastaan.
Tällöin, 200 000 vuotta sitten,
katkaistiin viestintävirtapiirit,
kaukoviestintä ja planeettojen
välinen viestintä. Tähän kapinaan osallistui oman Planeettaprinssimme lisäksi 36 muuta Planeettaprinssiä. Kun kapina on
kokonaisuudessaan loppuun käsitelty, palautetaan planeetallemme normaalit yhteydet.
Myös Jerusemista tulleet aineelliset pojat Aatami ja Eeva
epäonnistuivat suurelta osaltaan
opetus- ja rodunjalostustyössään
malttamattomuutensa vuoksi.
Tällaiselta kapinaplaneetalta tulleita ylösnousemusmatkalaisia
kutsutaan agondontereiksi ja heitä kunnioitetaan sen tähden, että
he uskovat näkemättä. Saamme
kokemuksen pahuuden keskellä
kasvamisesta, kokemuksen, jota

ei normaalin kehityksen planeetalla voi kokea. Tälle kokemukselle annetaan suuri arvo.
Makiventa Melkisedek oli planeetallamme lihallisessa muodossa noin 4 000 vuotta sitten 94
vuoden ajan. Hän vaikutti suuressa määrin ihmiskunnan henkiseen kehitykseen ja eri kulttuurien uskontojen kehitykseen. Tästä meillä ei kuitenkaan ole kirjallisia dokumentteja. Hän tuli
myös valmistelemaan Jeesuksen
lahjoittautumista.
Tässä viidennessä aikakautisessa ilmoituksessa, Urantiakirjassa, kerrotaan runsaasti Melkisedekistä ja hänen opetuksistaan. Lisäksi Jeesuksen lahjoittautuminen kerrotaan uudestaan
kirjassa vuosi vuodelta tarkasti.
Tämä kirjallinen ilmoitus on ainoalaatuinen kokeilu koko Nebadonin universumissa.
Tässä suhteessa olemme erityisessä asemassa kaikkien Nebadonin planeettojen joukossa.
Paikallisuniversumien tason jälkeen ovat piensektorit, joihin
kuuluu sata paikallisuniversumia.
Tällöin piensektoriin kuuluu miljardi planeettaa. Seuraavaan tasoon, suursektoriin, kuuluu sata
piensektoria eli sata miljardia planeettaa. Suursektoreita superuniversumissa on kymmenen eli
planeettojen määrä superuniversumissa on tuhat miljardia eli biljoona. Linnunrata-galaksissamme
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on kymmenen kierteishaaraa. Nämä muodostavat Orvontonin
superuniversumin suursektorit.
Planeetallemme näkyy näistä haaroista vain kahdeksan. Kaksi on
muiden takana piilossa. Seitsemässä superuniversumissa on
yhteensä seitsemän biljoonaa planeettaa. Emme ole yksin avaruudessa planeetallamme. Sisaria ja
veljiä on meillä käsittämättömän
suuri määrä tässä Universaalisen
Isän suuressa perheessä.
Ihmisen osatekijöiden toiminnasta Urantia-kirjan valossa
Urantia-kirjassa todetaan, että
mieli on kevyesti yhteydessä kehon sähkökemialliseen järjestelmään. Mielemme on Nebadonin
muunnos kosmisesta mielestä.
Lisäksi tämä mieli on normaalia
vapaampi mieli. Sen tähden se
on altis kapinoinnille ja omapäisyydelle. Kuitenkin lopputulos
on parempi tällaisen vapaamman
mielen kehityksessä kuin on rajoittuneemman mielen kehitystulos.
Lisäksi on todettava, että mitä
vapaampia olemme, sitä enemmän itsellämme on vastuuta elämästämme ja teoistamme. Tahtotoimintamme sekä samalla tekemämme valinnat ja ratkaisumme tapahtuvat mielen areenalla.
Urantia-kirjassa puhutaan mielenauttajahengistä, jotka ovat
paikallisuniversumimme Luovan

Äiti-Hengen lahja. Nämä mielenauttajahenget määräävät orgaanisen kehityksen suunnan
alkukantaisissa maailmoissa. Se
selittää, miksi evoluutio on tavoitteellista eikä sattumanvaraista. Kehittyneimmissä eläimissä
voi olla korkeintaan viisi mielenauttajahenkeä: intuition henki,
ymmärryksen henki, rohkeuden
henki, tiedon henki ja neuvon
henki. Ihmisillä, joilla on persoonallisuus Universaalisen Isän
lahjana, on lisäksi kaksi muuta
mielenauttajahenkeä: palvonnan
henki sekä viisauden henki. Nämä henget ja viimekädessä viisauden henki nostavat mielemme tajunnan sille moraaliselle
tasolle, että meissä syntyy itsetajuisuus ja kyky saada yhteys Jumalaan. Tarkemmin sanoen Jumala saa meihin yhteyden lahjoittamansa henkifragmentin
kautta. Tämä Universaalisen Isän
henkiosanen saapuu lapsen
opastajaksi, kun hän tekee ensimmäisen moraalisen päätöksensä. Tämä tapahtuu keskimäärin kuusivuotiaana. Ensimmäiset
ihmiset vajaa miljoona vuotta
sitten olivat saavuttaneet aivojensa kehityksen suhteen sellaisen tason, että ylistyksen ja viisauden mielenauttajahenget
aloittivat toimintansa heidän
mielessään. Kun nämä ensimmäiset ihmisen tason saavuttaneet puoliapinoiden jälkeläiset
Andon ja Fonta tekivät moraali-
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sen päätöksen paeta heimonsa
keskuudesta pohjoiseen, heihin
asettui tämä Universaalisen Isän
henkiosanen opastajaksi. Tästä
hetkestä lähtien planeettamme
on ollut ihmisten asuttama. Tätä
esipersoonallista opastajaa, joka
on täydellinen ja puhdas henki
kuten Universaalinen Isämme,
kutsutaan Ajatuksensuuntaajaksi.
Vasta Jeesuksen lahjoittautumisen jälkeen kaikki ihmiset, joilla
on eloonjäämispotentiaali, ovat
saaneet opastajakseen tämän
Ajatuksensuuntaajan. Henki ei
koskaan pakota, se ainoastaan
ohjaa. Mielemme on pursi, jossa
itse olemme kapteenina ja Ajatuksensuuntaaja toimii luotsina.
Jos emme kuuntele luotsimme
opastusta, joudumme karikolle.
Kun Ajatuksensuuntaaja asettuu ihmisen ajatuskeskukseen,
samalla syntyy sielun alkio. Sielumme kehittyy moraalisen mielemme ja Ajatuksensuuntaajamme yhteistyön tuloksena. Kun
elämämme jatkuu kuoleman jälkeen tiedostavana, persoonallisena olentona, se edellyttää sielun
kehityksessä sellaista astetta, että
tämä on mahdollista. Nimenomaan elämämme jatkuu seuraavassa ulottuvuudessa kehittyneen sielumme kautta. Tätä sieluamme kutsutaan myös morontiaminuudeksi. Morontialla tarkoitetaan välivaihetta aineellisen
ja hengellisen tason välissä.

Jos henkilö kääntää selkänsä
tälle Opastajalle ja samalla Universaaliselle Isällemme ja paaduttaa mielensä, sielu ei kehity, koska yhteistyö Ajatuksensuuntaajan
kanssa on poikki. Tällöin henkilö
on tehnyt päätöksen elämänsä
päättymisestä tähän maanpäälliseen vaellukseen. Kuitenkin
kaikki sellaiset asiat, joilla on
hengellistä merkitystä, säilyvät
Korkeimman tietoisuudessa henkilöstä Suuntaajan välityksellä.
Kadotus, helvetti, on pelkästään
ihmisten mielen tuotosta. Luotujaan, lapsiaan rakastava Universaalinen Isä ei kiduta. Isän tahto
on, että jokainen ihminen pelastuu eli jatkaa edistystään hengellisessä kasvussaan kuoleman jälkeen. Myöskään henkilö ei voi
palata kotiplaneetalleen takaisin
kuoleman jälkeen ainakaan saman tuomiokauden aikana.
Myöskään sielunvaellusta maan
päällä ei Urantia-kirjan mukaan
ole olemassa.
Vuorovaikutus Suuntaajamme kanssa tapahtuu mielemme
ylitajunnan alueella, joka lähestyy
sielumme tasoa sitä enemmän,
mitä paremmin hengellinen kasvumme edistyy.
Hengellisessä kasvussamme
meillä ovat opastajina myös Pyhä
Henki, joka on paikallisuniversumimme Luovan Äiti-Hengen
henkivaikutus, ja Totuuden Henki, joka on Kristus Mikaelin hen-
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ki. Opastajinamme on myös serafisuojelijapari.
Emme tajua tietoisuutemme
kautta näiden henkiauttajiemme
toimintaa. Heidän toimintaansa
koordinoi Suuntaajamme. Kaikki
nämä hengellisen kasvumme auttajat ohjaavat meitä Universaalisen Isämme tahdon tuntemisessa
kohdallamme.
Koska tämä auttajiemme toiminta on yhteistoimintaa, puhutaan yksikössä hengen hedelmistä. Runollisesti hengen hedelmiksi mainitaan rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, lempeys, hyvyys, usko, sävyisyys ja itsehillintä. Hengestä syntyneitä sieluja
tukee jokaisen koettelemuksen
läpi ja jokaisen vastoinkäymisen
hetkellä tuo toivo, joka voittaa
kaiken pelon, sillä jumalallisen
Hengen läsnäolo levittää jumalan
rakkautta kaikissa sydämissä.
Tämä Jumalan rakkaus tulee
meissä näkyviin nimenomaan
palvelevana veljeytenä. Jumalan
rakkaus ei ole itsekkäästi omistettavaa vaan kanssaihmisillemme jaettavaa välityksellämme.
Hengelliselle kasvulle on ominaista vuorovaikutus sekä henkiauttajiemme kanssa että lähimmäistemme kanssa. Keskeinen
kasvulle motivaatiota antava tekijä on myös edistyminen kasvussa.
Kaiken lähtökohtana on uskomme Universaaliseen Isäämme.
Suuntaudumme sellaisen mukaan, jota emme vielä näe. Us-

kon silmin näemme kasvumme
edistyessä henkiulottuvuuden
aina todellisempana. Samalla
saamme eläimellisen luontomme
aina paremmin hallintaamme,
vapaudumme kasvun edistyessä
itsekkään minämme viettelyksistä ja kykenemme kohtaamaan
rohkeasti vastoinkäymiset, tappiot ja menetykset elämässämme.
Kun kasvumme seurauksena
tuntemuksemme Universaalisen
Isämme tahtoa kohtaan kasvaa,
myös luottamuksemme häntä
kohtaan kasvaa. Näinhän tapahtuu myös henkilöiden kesken.
Kun tunnemme hyvin toisen
henkilön, luottamuksemme häntä kohtaan myös kasvaa.
Kun voimme jättää suvereenisuuden Isän haltuun luottamuksen seurauksena, emmekä
pyri enää hallitsemaan lähimmäisiämme, alamme poistaa rajaaitoja eri kulttuurien ihmisten ja
heidän uskontojensa väliltä. Kun
jätämme suvereenisuuden Universaalisen Isän haltuun, alamme
myös tajuta olevamme Universaalisen Isän perheen jäseniä sekä samalla veljiä ja sisaria keskenämme. Kun tajuamme, että
meissä asustaa Isän henkiosanen,
alamme myös arvostaa itseämme
sekä lähimmäisiämme tajutessamme, että heitäkin Isän Henki
ohjaa kasvun tiellä.
Ajatuksensuuntaajamme on kiinnostunut niistä aineellisen elä-
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mämme edistyksistä, jotka auttavat ikuisuuspäämäärän saavuttamisessa. Muut aineellisen elämämme toiminnot, tehtävät, halumme, joilla ei ole merkitystä
ikuisuusnäkökulman kannalta,
eivät ole Suuntaajan mielenkiinnon kohteena.
Suuntaajan ja Henkiopastajiemme toimista on monia erheellisiä
käsityksiä. Monet mielemme alitajunnasta nousevat asiat ajattelemme helposti Suuntaajastamme lähteviksi. Tällaisia asioita,
jotka eivät ole Suuntaajasta lähtöisin, voivat olla mm. unikokemukset, epämääräiset tuntemukset, mielestämme, alitajunnastamme esiin pulpahtavat ajatuksemme, yhteensattumat, kanavoinnin (spiritistisen toiminnan)
pitäminen Suuntaajan viestinä,
omantunnon sekoittaminen
Suuntaajan ohjaukseen. Omatunto on ihmisen itsensä kokemuksellinen tuotos, samalla
myös kulttuurin tuotos. Se mitä
nykyään pidetään moraalittomana ja synnillisenä, ei sitä ole välttämättömästi jonakin toisena
aikakautena.
Vaikka emme voi tyystin aliarvioida omantuntomme ääntä,
emme kuitenkaan saa sotkea
omantuntomme ääntä Suuntaajamme ja Henkiauttajiemme
opastukseen. Omatunto on pelkästään inhimillinen ja psyykkinen reaktio. Omatunto ei ole

sitä, mitä kutsutaan Suuntaajan
puheeksi ihmisen kehittyvälle
sielulle. Omatunto pyrkii kylläkin
arvojen mukaan tekemään oikein, mutta omatunto voi mielen
kehityksen vääristymien suhteen
olla harhaanjohtava. Suuntaaja
kertoo sielullemme, mikä on oikein ja Isän tahdon mukaista
kohdallamme, mutta sekin pätee
vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, että kykenemme tajuamaan Ajatuksensuuntaajan johdatuksen.
Hengellinen edistymisemme
auttaa tässä tajuamisessa. Toisin
sanoen vuorovaikutus mielemme
ja Suuntaajamme välillä on edistyvää kasvun seurauksena.
Kosmisesta tietoisuudesta ja
kasvumme jatkumisesta kuoleman jälkeen
Edellä oli jo esillä se, että mielemme ja Suuntaajamme vuorovaikutuksen seurauksena sielumme saa sellaisen statuksen, että
elämämme jatkuu kuoleman jälkeen. Hengellinen kehityksemme
on persoonakohtaista. Jos henkilö saavuttaa kolmannen psyykkisen kehän eli kosmisen tason,
hän saa henkilökohtaisen serafisuojelijaparin opastajakseen. Tämän tason kasvussa saavuttaneet
henkilöt kokevat ylösnousemuksen kolmantena päivänä kuolemansa jälkeen mansonian ylösnousemussalissa. Mansiomaail-
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ma on se maailma, jossa elämä
jatkuu ylösnousemuksen jälkeen.
Se sijaitsee Satanian arkkitehtonisella pääkaupunkisfäärillä
Jerusemissa, sen eräällä satelliitilla. Jerusemin keskusplaneetta on
sata kertaa planeettamme kokoinen. Sillä on seitsemän satelliittia, jotka ovat kymmenen kertaa
Urantiamme kokoisia. Näillä satelliiteilla on kullakin seitsemän
kiertolaista, jotka ovat planeettamme kokoisia. Jerusemin yhden satelliitin seitsemän kiertolaista muodostavat seitsemän
mansiomaailmaa, joissa henkilön
kasvu jatkuu kuoleman jälkeen
siitä tilanteesta, mikä oli kuoleman hetkellä. Urantia-kirjassa on
sivulla 533 sekä sivulla 1230 kuvaus siitä, mitä fyysisen kehomme kuolemassa tapahtuu. Kaksi
eloonjääneen persoonallisuuden
ei-aineellista osatekijää jatkaa
olemassaoloaan; ennalta olemassa oleva Ajatuksensuuntaaja mukanaan muistiin tallentunut toisinto kuolevaisena eletystä elämänvaiheesta siirtyy Paratiisiin
paikkaan, jota kutsutaan Diviningtoniksi, ja kohtalonsuojelijaserafin huostassa jäljelle jää
myös edesmenneen ihmisen
kuolematon morontiasielu.
Suuntaajan ja sielun jälleenyhdistyminen kokoaa eloonjäävän
persoonallisuuden taas yhteen eli
tekee henkilöstä sinä hetkenä,
kun heräät morontiassa, taas tietoisen. Niiden kohdalla, joilla ei

ole henkilökohtaista serafisuojelijaa, ryhmäsuojelijat suorittavat
uskollisesti ja tehokkaasti saman
palveluksen identiteetin tallessa
pitämiseksi ja persoonallisuuden
kuolleista herättämiseksi. Jos
henkilö ei ole saavuttanut kolmatta psyykkistä kehää kasvussaan, herääminen tietoisuuteen
tapahtuu vasta tuomiokauden
lopulla tapahtuvassa nimenhuudossa. Mansiomaailman ylösnousemussalissa henkilö saa morontiakehon, jota parannetaan
570 kertaa Salvingtoniin, paikallisuniversumimme pääkaupunkiin, saapumiseen mennessä kehityksen tason mukaan.
Jos henkilö ei jää eloon, siitä
päättävät Päivien Muinaiset, superuniversumin hallitsijaunioni.
Päätös tehdään aina henkilön
hyväksi. Tämä kuvastaa sitä, millaisen arvon omaa kukin persoonallinen ihminen. Kun tämän
tajuamme, osaamme antaa itsellemme ja lähimmäisillemme paremman arvon ja kunnioittaa
enemmän omaamme ja muiden
henkilökohtaista vapaata tahtoa
ja päätösvaltaa omasta kohtalostaan. Henkilö, joka tuomitsee
muita ihmisiä kadotukseen, kuvittelee itselleen superuniversumin hallitsijoiden päätösvallan.
Todellisuudessa ihmisillä ei ole
mitään valtaa päättää toisten
eloonjäämisestä. Mieluummin
kannattaa huolehtia omasta hengellisestä kasvustaan ja antaa vel-
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jellistä tukea muiden kasvulle
oman palvelualttiutensa kautta.
Lapset, jotka eivät olleet saaneet
Suuntaajaa ennen kuolemaansa,
voivat tehdä päätöksen eloonjäämisestään mansiomaailmassa.
Biologiset puutteet korjataan
enimmiltään ensimmäisessä
mansiomaailmassa. Siellä sukupuolielämän, perhesuhteita ja
vanhemman osassa toimimista
koskevat planetaarisen kokemuksen puutteet joko korjataan
tai siirretään oikaistaviksi tulevaisuudessa.
Maailmassa numero kolme
tutustutaan ensimmäistä kertaa
morontialuotujen aidon sosiaalisen elämän vaatimuksiin ja iloihin. Sosiaaliset toiminnat eivät
enää perustu itsekorostukseen
eivätkä itsekkääseen muiden
voittamiseen.
Kosmisen tietoisuuden herääminen tapahtuu mansiomaailmassa numero viisi.
Kuudennessa mansiomaailmassa aloitetaan universumin
hallintomenetelmien opetus.
Normaalisti tässä maailmassa
tapahtuu Suuntaajan ja opastettavan fuusoituminen yhdeksi,
erottamattomaksi persoonalliseksi kokonaisuudeksi ikuisiksi
ajoiksi.
Seitsemännen mansiomaailman jälkeen ylösnousemuskansa-

lainen saa oikeuden tulla Jerusemin kansalaiseksi.
Kehitys ja hengellinen kasvu
tapahtuu opiskelun kautta, työskentelyn avulla eri tehtävissä, ja
virkistyksen tuodessa vaihtelua
opiskelun ja työn lomaan.
Tämä kasvun löytöretki kohti
Paratiisia ja täydellistymistä lähes
Jumalan kaltaisuuteen kestää
ikuisuuden. Tämän tarkempaa
aikaa ei ole ilmoitettu tälle pitkälle matkalle kohti Paratiisia. Meille on annettu uuden löytämisen
ja seikkailun mieli, joka ajaa ihmiskunnan edistystä eteenpäin
planeetallamme sekä innoittaa
taivasmatkalaisia eteenpäin koettelemusten ja vastusten kautta.
Myös uskoa tarvitaan tällä pitkällä matkalla Paratiisiin, kun taivasmatkalainen pyrkii seuraavaa
päämäärää kohti. Paratiisissa ei
enää tarvita uskoa eikä seikkailumieltä. Sieltä lähtien ikuisuuden
tavoittelu, ikuisuuden eteenpäin
työntävä kannustin korvaa edelläkävijänsä eli ajallisuuden seikkailunhalun.
Tässä esityksessä en tarkemmin kuvaa edistymistä eri ulottuvuuksissa. Urantia-kirjassa on
näitä kuvauksia eri maailmoissa
tapahtuvasta edistymisestä ylösnousemusmatkalla kohti Paratiisia.
Taivastien löytöretki jatkuu
Edentian sfäärien kautta ja edel-
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leen paikallisuniversumimme
hallintokeskuksen Salvingtonin
sfäärien kautta universumimme
pääkaupunkiin Salvingtoniin.
Täällä taivasmatkalainen kohtaa
Kristus Mikaelin taivaallisessa
kirkkaudessaan, Jumalan Poikana ja Luoja-Jumalanamme. Maan
päällä eläessämme kohtaamme
hänet vanhimpana veljenämme.
Tämä on oikeutemme. Kuinka
voisimmekaan kohdata hänet loistavana valon olentona, LuojaJumalana.
Salvingtonissa ylösnousemusmatkalainen on ensimmäisen
asteen henki, joka ei enää tarvitse suojakseen morontiakehoa.
Täältä alkaa taivasmatkalaisen
pitkä nousu henkenä kasvamisessa kohti Paratiisia.
Totuuden Henki ja Pyhä Henki
eivät enää seuraa taivastien matkaajaa paikallisuniversumimme ulkopuolelle. Paratiisin kolminaisuuteen kuuluvien Iankaikkisen
Pojan ja Äärettömän Hengen
vaikutus alkaa voimistua keskusuniversumia lähestyttäessä.
Hallitsijamme Kristus Mikael
edustaa Universaalisen Isän rakkaudesta laupeutta ja armoa. Pyhä Henki ja enkelijoukot edustavat Isän rakkaudellista hoivaa.
Jeesus ilmoitti ollessaan planeetallamme lahjoittautumassa,
että hän on tie, totuus ja elämä,

eikä kukaan tule Isän luokse
muutoin kuin hänen kauttaan.
Kirjaimellisesti katsoen elämme
hänen valtakunnassaan ja hän
lähettää meidät luotaan hallitsijakumppaninsa Luovan ÄitiHengen kanssa ensimmäisen
asteen henkinä matkalle Isän
luokse, kun kerran saavumme
taivasmatkallamme Salvingtoniin. Lisäksi hän sanoi: ”Isä ja
minä olemme yhtä. Joka on nähnyt Luoja-Pojan, on nähnyt
Isän.” Isä on läsnä Pojissaan.
Taivastiellä ylösnousemuspyhiinvaeltajan matka jatkuu piensektorin ja suursektorin kautta Orvontonin superuniversumin pääkaupunkiin Uversaan, mihin
päättyy ylösnousemuksen elämänvaihe superuniversumissa.
Piensektorissa ylösnousemusmatkalainen saavuttaa toisen asteen henkistatuksen ja suursektorissa kolmannen asteen henkistatuksen.
Keskusuniversumiin Havonaan pyhiinvaeltaja matkaa sekonafin kuljettamana. Havonassa opiskelu tapahtuu miljardissa
maailmassa.
Ylösnousemusmatkalaisesta
tulee neljännen asteen henki,
kun hän on saavuttanut Havonan kuudennen kehän, ja kun
hän on löytänyt Universaalisen
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Isän, hänestä tulee viidennen
asteen henki.
Supernafin kuljettamana ylösnousija saapuu Paratiisiin. Havonassa hän vaipuu matkan ajaksi
viimeiseen lepouneen. Paratiisissa ylösnousija saavuttaa henkiolomuodon kuudennen vaiheen, kun hän on ensin vannonut valan, joka liittää hänet Kuolevaisfinaliittien Yhteisön ikuisuustehtäviin.
Paratiisin Finaliittikuntaan kuuluvat glorifioidut kuolevaiset ovat ylösnousemuksellisia olentoja, joilla on
hallussaan kokemuksellinen tietämys
jokaisesta vaiheesta siinä, millaista on
todellisuudessa elää älylliseen olemassaoloon kuuluva mahdollisimman
täyteläinen elämä ja mikä on sen filosofia, sillä tähän ylösnousemukseen
alimmista aineellisista maailmoista
Paratiisin hengellisiin korkeuksiin
käytettävien aikakausien kuluessa on
näitä eloonjääviä luotuja koulutettu
heidän kykyjensä äärirajoille saakka
opettamalla heille ajallisuuden ja avaruuden koko universaalisen luomakunnan oikeudenmukaisen ja tehokkaan ja samalla armeliaan ja kärsivällisen hallinnon jokaisen jumalallisen periaatteen jokainen yksityiskohta. [348:4]
Urantia-kirjan ilmoittajat arvelevat, että tulevaisuudessa nämä
finaliittikunnan jäsenet tulevat
toimimaan ulkoavaruuden alueil-

la hallinnollisissa tehtävissä Kristus Mikaelin kanssa. Tässä vaiheessa finaliitit saavuttavat seitsemännen asteen henkistatuksen.
Meidän on hyvä tuntea näitä
kosmisia asioita ja ikuisuuden
kestävä ylösnousemusmatkamme Paratiisiin. Meidän ihmisten
aikakäsitys on kovin lyhyt. Miljoonien ja miljardien vuosien
kuluessa tapahtuva edistyminen
universumeissa suhteuttaa käsityksemme suurempaan jumalalliseen suunnitelmaan ja päämäärään hänen luomakuntansa edistymisestä.
Koko pitkä edistymisemme
tie täältä planeetaltamme Paratiisiin on todelliseen palvelevaan
veljeyteen kasvamista.
Universaalisen Isän rakkaus kohdistuu kaikkiin ihmisiin. Hänellä
ei ole suosikkeja kansojen eikä
ihmisten keskuudessa.
Lapsiaan rakastavat maalliset
vanhemmat eivät lakkaa rakastamasta heitä, vaikka he kasvavina
olentoina välillä kiukuttelevatkin
ja ovat hankalia. Kuinka paljon
enemmän Universaalinen Isämme, joka edustaa täydellistä totuutta, kauneutta ja hyvyyttä, ja
on vailla inhimillisiä heikkouksiamme, rakastaa meitä kehittyviä
ja välillä harhaan joutuneita lap-
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siaan. Isän kärsivällisyys ja anteeksiantaminen on rajatonta.
Meidän itsemme on opittava
antamaan anteeksi itsellemme ja
lähimmäisillemme, jotta kykenisimme vastaanottamaan ja käsittämään taivaallisen Isämme
armahtavaisuuden ja anteeksiannon.
Muutama seikka universumien
hallinnosta
Miksi Universaalinen Isä tarvitsee laajan hallintohierarkian, selviää seuraavista lainauksista:
Universaalinen Isä on kaikkien
attribuuttiensa osalta absoluuttisesti ja
varauksettomasti infiniittinen. Ja tämä tosiasia, itsessään ja sinänsä, sulkee hänet automaattisesti finiittisten,
aineellisten olentojen ja muiden alempiarvoisten älyllisten luotujen kanssa
tapahtuvan kaiken suoran persoonallisen yhteydenpidon ulkopuolelle.
[34:5]
– – Paratiisin-Isä alentaa ja muutoin muuntaa, vähentää ja lieventää
rakastavasti ja auliisti omaa infiniittisyyttään, jotta hän kykenisi pääsemään lähemmäksi luotujen lastensa
äärellistä mieltä. Ja näin, toinen toistaan seuraavilla persoonallisuuden
distribuutioilla, jotka kerta kerralta
ovat yhä vähemmän absoluuttisia, käy
infiniittiselle Isälle mahdolliseksi
päästä läheiseen yhteyteen hänen kaukaisuuteen ulottuvan universuminsa

monilukuisten maailmojen erilaisten
älyllisten olentojen kanssa. [35:1]
Ja kaikki tämä tekee välttämättömäksi sellaiset yhteys- ja yhteydenpitojärjestelyt hänen moninaisten luotujensa kanssa, jotka on ensiksikin järjestetty Jumalan Paratiisin-Poikien persoonallisuuksissa. Nämä, vaikka
ovatkin jumalallisuuden osalta täydellisiä, pukeutuvat silti usein myös planetaaristen ihmisrotujen verta ja lihaa
olevaan hahmoon, ja heistä tulee yksi
teistä ja yksi teidän joukossanne.
Näin, jos niin voidaan sanoa, Jumalasta tulee ihminen, kuten tapahtui
Mikaelin lahjoittautumisessa, Mikaelin, jota kutsuttiin milloin Jumalan
Pojaksi, milloin Ihmisen Pojaksi. Ja
toiseksi, olemassa ovat Äärettömän
Hengen persoonallisuudet, serafijoukkojen ja taivaan muiden älyllisten
olentojen erilaiset ryhmät, jotka tulevat lähelle aineellisia, alempaa alkuperää olevia olentoja ja jotka niin
monin tavoin huolehtivat heistä ja
palvelevat heitä. Ja kolmanneksi, on
olemassa persoonattomia Salaperäisiä
Opastajia, Ajatuksensuuntaajia.
Ajatuksensuuntaajat ovat itsensä
suuren Jumalan antama todellinen
lahja. Ne lähetetään Urantian ihmisten kaltaisten olentojen sisimpään, ja
ne lähetetään asiasta mitään ilmoittamatta tai asiaa selittämättä. Loputtoman runsaslukuisina ne laskeutuvat
kunnian korkeuksista kaunistamaan
ja pitämään asuinsijanaan niiden
kuolevaisten vaatimatonta mieltä,
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joilla on kykyä Jumalan tuntemiseen
tai ainakin siihen potentiaali. [34:6]

naa: Jumala Isä, Jumala Poika ja
Jumala Henki.

Paratiisin kolminaisuus:

Taivaasta laskeutuvat Jumalan
Pojat:

Jumalan, Universaalisen Isän
suvereenisuus on rajoittamatonta; se on koko luomistuloksen
perustotuus. Tieteen Jumala on
Ensimmäinen Aiheuttaja; uskonnossa hän on universaalinen ja
rakastava Isä; filosofiassa hän on
ainoa olento, joka on olemassa
itsestään.
Iankaikkinen Poika on Jumalan alkuperäinen ja ainoa Poika.
Hän on Jumala Poika, Jumaluuden Toinen Persoona ja kaiken
olevaisen rinnakkaisluoja.
Äärettömän Hengen iäisyysalkuperä: Kun Jumala Isä ja Jumala Poika yhdessä panevat alulle
identtisen infiniittisen teon –
absoluuttisen ajatussuunnitelman
toimeenpanon – sinä samaisena
hetkenä ilmestyy Ääretön Henki
olemassaolon piiriin täysin kehittyneenä.
Todellisuudessa he kaikki kolme ovat olleet olemassa ikuisuudesta saakka; he ovat eksistentiaalisia. Heillä ei ole päivien alkua
eikä päivien loppua; he ovat rinnakkaisia, korkeimpia, perimmäisiä, absoluuttisia ja infiniittisiä.
He ovat, ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan. Ja he ovat kolme selvästi yksilöllistä, mutta
ikuisesti assosioitunutta persoo-

Mikaelit, Luoja-Pojat ovat Universaalisen Isän ja Iankaikkisen
Pojan yhdessä olevaistamia. Mikaelit toimivat paikallisuniversumien hallitsijoina yhdessä Luovan Äiti-Hengen kanssa.
Avonaalit, Hallinnolliset Pojat
ovat Iankaikkisen Pojan ja Äärettömän Hengen yhdessä olevaistamia.
Paratiisin Kolminaisuus on
olevaistanut Daynaalit, kolminaisuuden Opettaja-Pojat, jotka
toimivat koko suuruniversumin
alueella
Superuniversumin hallitsijat,
Päivien Muinaiset, kuuluvat
Korkeimpien Kolminaisuuspersoonallisuuksien luokkaan, jotka
kolminaistettiin yhdellä kertaa.
He hallitsevat kolmen ryhmissä.
Paikallisuniversumin LuojaPoika ja Äärettämästä Hengestä
lähtöisin oleva Luova Äiti-Henki
ovat yhdessä saattaneet olevaiseksi Isä-Melkisedekin ja he ovat
saattaneet olevaisiksi IsäMelkisedekin kanssa kaikki Melkisedekit.
Luoja-Pojan ja Luovan Hengen olevaistamia ovat myös Vorondadek-Pojat, jotka toimivat
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mm. konstellaatioiden hallitsijoina; Lanondadek-Pojat, jotka toimivat mm. paikallisjärjestelmien
ja planeettojen hallitsijoina; sekä
Elämänkantajat.
Luoja-Pojan ja Luovan Hengen olevaistamia hallintoon sekä
opetus- ja hoivatyöhön osallistuvia persoonallisuuksia on lisäksi
olemassa runsaasti.
Urantia-kirjan I osassa esitellään monia keskusuniversumin ja
superuniversumien hallintoon
osallistuvia olentoluokkia.
Kirjan II osassa esitellään paikallisuniversumissa toimivia
olentoluokkia.
Normaalisti kehittyneille planeetoille saapuu ensimmäisenä Planeettaprinssi, jonka esikunta on
ihmisille näkyvässä muodossa.
Tällöin kerrotaan ihmiskunnalle
paikallisjärjestelmän tasosta. Seuraavaksi saapuvat Jerusemista Aineelliset Pojat, Aatami ja Eeva, opetus- ja ihmiskunnan jalostustyöhön. Tällöin ihmiskunnalle kerrotaan konstellaation tasosta.
Kolmannessa vaiheessa Hallinnollinen Poika vierailee planeetalla.
He suorittavat hallinnollisia tehtäviä,
lahjoittautuvat ainakin kerran jollekin planeetalle. Hallinnolliset pojat
vierailevat planeetalla tuomiokauden
päättyessä. Tällöin ilmoitetaan paikallisuniversumin taso ihmiskunnalle.

Lahjoittautuvan Pojan käydessä planeetalla sen asukkaille
ilmoitetaan superuniversumin
taso.
Meillä lahjoittautumisen suoritti universumimme Hallitsija.
Tämän kunnian saa ainoastaan
yksi planeetta paikallisuniversumissa. Jos emme olisi kapinaplaneetalla, näin tuskin olisi tapahtunut.
Kristus Mikael saapuu tälle
yhdelle kotiplaneetoistaan tulevaisuudessa mahdollisesti useitakin kertoja. Makiventa Melkisedek, Planeettaprinssimme
sijainen, saapuu todennäköisesti
tulevaisuudessa planeetallemme
ottamaan vastaan virallisen Planeettaprinssin tehtävät. On
myös mahdollista, että Aatamin
ja Eevan jälkeläisistä saapuvat
planeetallemme uusi Aatami ja
Eeva. Mahdollisesti tänne saapuu tulevaisuudessa Hallinnollinen Poika tai jopa OpettajaPoika. Mahdollisesti kaikki ovat
yhtä aikaa planeetallamme vierailulla. Tällöin mahdollisesti on
kyseessä aikakausi lähellä valon
ja elämän aikakausia.
Opettaja-Poika vierailee lähellä planeetan valon ja elämän aikakautta. Hän vierailee tarvittaessa planeetalla useita kertoja.
Hän valmistelee planeetan tähän
niin sanottuun valon ja elämän
aikakauteen. Tällöin planeetan
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asukkaille ilmoitetaan keskusuniversumin ja Paratiisin taso.
Jeesuksen merkitys omalle
hengelliselle kasvullemme
palvelevaan veljeyteen
Jeesus suoritti seitsemännen ja
viimeisen lahjoittautumisensa
planeetallamme saadakseen suvereenisuuden hallita paikallisuniversumissaan täydellisin
jumalallisin valtuuksin. Hän eli
Ihmisen Poikana syntymästään
väkivaltaiseen kuolemaansa asti
uskollisesti. Hän tyytyi täysin
ihmisenä elämisen osaansa eikä
käyttänyt Luoja-Jumalan valtaansa. Tahtoessaan hän olisi voinut
poistua muullakin tavalla planeetaltamme kuin väkivaltaisen kuoleman kautta.
Elämänsä aikana Jeesus Nasaretilainen, Ihmisen Poika, toi
julki Isän rakastavan olemuksen.
Hän opetti evankeliumin Jumalan isyydestä ja ihmisten veljeydestä. Hän opetti ihmisiä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan.
Se, että Ihmisen Pojan kuolema tapahtui ristillä väkivaltaisesti, ei ollut Isän tahto. Isän tahto
oli vain se, että Ihmisen Poika
päätti elämänsä ihmisenä, niin
kuin oli sen aloittanutkin. Hänen
kuolemansa ristillä oli juutalaisten uskonnollisten johtajien aikaansaannos.

Ihmisen Pojan teloituksen
estäminen olisi ollut puuttumista
ihmisen vapaaseen tahtoon, mitä
ei Jumala eikä Jeesus sallisi itselleen. Henkiulottuvuuden taholta
ihmisen vapaata tahtoa ja päätösvaltaa kunnioitetaan ehdottomasti, vaikka me ihmiset emme
useinkaan näin osaa toimia.
Ihmisten keskuudessa eläessään
Jeesus palveli heitä veljinään.
Hän antoi kehotuksen: ”Joka
haluaa olla keskuudessanne suurin, hän olkoon kaikkien muiden
palvelija.”
Aina hän toimi luovasti ja
palvelevasti kohdatessaan ihmisiä heidän arkisten ongelmiensa
keskellä.
Hänen ollessaan 15 vuoden
ikäinen, hänen Joosef-isänsä
kuoli tapaturmaisesti Sopforissa
rakennustyömaalla. Jeesus otti
isällisen vastuun perheestään
vanhimpana lapsena ja huolehti
äitinsä ohella sisarustensa kasvatuksesta. Hän hankki elannon
perheelleen toimimalla mm.
puuseppänä isänsä verstaalla,
rakennustyömailla ja veneenrakentajana.
Hän osallistui yhteisönsä elämään sen yhtenä jäsenenä, mm.
synagogan jumalanpalveluksiin.
Hänen perheeseensä kuuluivat
äiti Marian lisäksi veljensä Jaakob, Simon, Joosef ja Juuda sekä
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sisaret Mirjam, Martta ja Ruut.
Aamos-veli kuoli lapsena.
Hän vei veljensä, kunkin vuorollaan, Jerusalemin temppeliin
uusien käskyn poikien vihkimistilaisuuteen, jossa heidät otettiin
Israelin yhteisön jäseniksi.
Yli kymmenen vuotta hän
toimi perheensä huoltajana. Kun
Jaakob-veli oli tarpeeksi vanha,
hän opetti tätä työskentelemään
isänsä verstaalla ja ottamaan vastuun perheen huolehtimisesta.
Kun hän vapautui vastuustaan perheen huoltajana, hän
alkoi valmistautua julkiseen
esiintymiseensä. Ennen julkista
esiintymistään hän matkusteli
laajasti silloisessa Rooman valtakunnassa.
Koskaan hän ei arvostellut
kulttuurinsa eikä muiden kulttuurien elämäntapoja. Jotta kykenisi arvostamaan eri kulttuureista
tulevia ihmisiä, on myös osattava
antaa arvostus omalle kulttuurille
ja kasvuympäristölle. Kuitenkin
hän opetti vapautumista erheellisistä käsityksistä Jumalasta, taikauskosta, ihmisiä vangitsevista
uskonnollisista perinnäissäännöistä, papiston vallankäytöstä,
uhrirituaaleista, kaikista ulkokultaisista uskonnollisista tavoista,
jotka estivät aidon ihmisen ja
Jumalan välisen vuorovaikutuksen.

Israelin uskonnollisille johtajille hän totesi havaitessaan heidän ulkokultaisen asenteensa:
”Publikaanit ja portot menevät
taivaan valtakuntaan ennen heitä.”
Pahuuteen hän ei kuitenkaan
tällä toteamuksellaan kehottanut
ihmisiä. Aito jumalasuhde on
vuorovaikutusta henkiopastajiemme kanssa, kuten edellä esitin. Tämän vuorovaikutuksen
tulos, hengen hedelmät, näkyvät
asenteiden muutoksena kanssaihmisiämme kohtaan. Halu
alistaa muita muuttuu veljellisen
palvelun asenteeksi. Silloiset uskonnolliset johtajat eivät kohdanneet muita veljinään. Heille
oli tärkeää vain kaavamaisten
sääntöjen noudattaminen. Missä
on tällöin vuorovaikutus Hengen
tai lähimmäisten kanssa? Ei missään. Missä ovat tällöin kasvu ja
sen tuottamat hengen hedelmät?
Eivät missään.
Veljellinen palveluasenne ei
ole romanttinen haavekuva. Se
edustaa ennen kaikkea dynaamista kehitystä eteenpäin vievää voimaa. Aina kun ihmiset ovat löytäneet veljeyden ja keskittäneet
energiansa yhteisen hyvän aikaan
saamiseen, kehitys on mennyt
harppauksin eteenpäin.
Kristinuskon alkuaikoina alkuseurakunnissa vallitseva keski-
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näinen veljeys ja kunnioitus ihmisten välillä sekä rohkeus elää
vakaumuksensa mukaan olivat
seikkoja, jotka vetivät ihmisiä
mukaan liikkeeseen.
Ihminen on mestari turmelemaan saavutetun vapauden vallankäytön vankilaksi. Näin on
käynyt kristinuskossa aikojen
kuluessa, eri uskonnoissa ja ideologioissa, jotka ovat syntyneet
ylevien päämäärien pohjalta.
Veljeyttä ei ole se, että ihmiset pakotetaan kaavamaisesti
ajattelemaan samalla tavalla. Se
on hengistä väkivaltaa. Myöskään veljeys ei toteudu siten, että
luodaan valankäyttöön perustuva
hierarkkinen valtarakenne, jossa
suurin johtaja on pyramidin huipulla.
Jeesuksen ilmaisu ”teidän on
uudestisynnyttävä Hengestä”
tarkoittaa Hengen johdatuksessa
olemista uskon kautta. Kun hengellinen kasvu edistyy, se tulee
näkyviin palvelevana veljeytenä,
rakkautena Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan. Veljeys on hengellistä yhtenäisyyttä.
Hengellinen yhtenäisyys ei
tarkoita pakottamista henkiseen
yhdenmukaisuuteen. Hengellinen yhtenäisyys johtuu siitä tietoisuudesta, että jokaisen sisimmässä asuu opastajana taivaalli-

sen Isän antama henkilahja, Ajatuksensuuntaaja.
Veljellisessä yhteisössä kunnioitetaan jokaisen jäsenen persoonallisuutta ja vapaata tahtoa. Veljellisessä yhteisössä erilaiset persoonat kasvavat yhteistyöhön,
joka perustuu palvelevaan asenteeseen, ei vallankäyttöön muita
kohtaan. Kasvetaan henkiseen
vapauteen.
Aidosta vapaudesta todetaan
Urantia-kirjassa sivun 614 alussa
mm. seuraavaa:
Todellinen vapaus on aidon itsekunnioituksen kumppani, väärä vapaus on itseihailun seuralainen. Oikea vapaus on itsehillinnän hedelmä,
väärä vapaus on itsetehostuksen tekemä olettamus. Itsehillintä johtaa altruistiseen palvelemiseen, itseihailu
kääntyy kohti muiden hyväksikäyttämistä tarkoituksena tämän erheen
vallassa olevan yksilön merkityksen
näin tapahtuva suurenteleminen, yksilön joka on valmis uhraamaan oikeudenmukaisesti tapahtuvan tavoitteisiinpääsyn saadakseen oikeudetonta
valtaa kanssaihmisiinsä nähden.
[614:1]
Suurempaa erhettä ei ole kuin on
sen lajin itsepetos, joka panee älylliset
olennot janoamaan toisiin olentoihin
kohdistuvaa vallankäyttöä tarkoituksenaan riistää näiltä henkilöiltä heidän luonnolliset vapautensa. Ihmisten
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välisen oikeudenmukaisuuden kultainen sääntö on selkeästi kaikkea tällaista petkutusta, kohtuuttomuutta,
itsekkyyttä ja väärämielisyyttä vastaan. Vain oikea ja aito vapaus käy
yhteen rakkauden vallallaolon ja armeliaisuuden osoittamisen kanssa.
Miten tohtiikaan itsepäisesti omia
etujaan ajava luotu henkilökohtaisen
vapauden nimissä puuttua kanssaihmistensä oikeuksiin, kun universumin
Korkeimmat Hallitsijatkin pysyttelevät taka-alalla ja kunnioittavat hienotunteisesti näitä tahtoelämään kuuluvia oikeuksia ja persoonallisuudessa
piileviä potentiaaleja. Yhdelläkään
olennolla ei ole luulottelemaansa omaa
henkilökohtaista vapauttaan käyttäessään oikeutta riistää yhdeltäkään
toiselta olennolta niitä olemassaoloon
kuuluvia etuoikeuksia, jotka Luojat
ovat tälle myöntäneet ja joita kaikki
Luojien lojaalit kumppanit, alaiset ja
alamaiset asianmukaisesti kunnioittavat. [614:3–4]
Kultainen sääntö kuuluu:
”Kohtele lähimmäisiäsi niin kuin
haluaisit heidän kohtelevan itseäsi.”
Melkisedekin kuvaus Jeesuksesta Ihmisen Poikana
Emme voi elää Jeesuksen elämää, mutta mallia siitä voimme
ottaa suhteessamme taivaan
Isään ja lähimmäistemme kohtaamiseen.

Alla on Melkisedekin laatima
kuvaus Jeesuksesta uskonnollisen elämäntavan korkeimpana
ilmenemänä.
Vaikkei Urantian keskitason
kuolevainen voikaan toivoa saavuttavansa sellaista korkeaa luonteen täydellisyyttä, jollaisen Jeesus Nasaretilainen lihallisen elämänvaiheensa aikana saavutti, jokaisen kuolevaisuskovan on silti täysin mahdollista kehittää vahva ja eheä persoonallisuus
niiden täydellisyyteen kehittyneiden
suuntaviivojen mukaan, jotka Jeesuksen persoonallisuus antaa. Mestarin
persoonallisuuden ainutlaatuinen piirre ei niinkään ollut sen täydellisyys
kuin sen sopusuhtaisuus, sen erinomainen ja tasapainoinen eheys. Vaikuttavin tapa kuvata Jeesusta on seurata sen henkilön esimerkkiä, joka
syyttäjiensä edessä seisovaa Mestaria
osoittaessaan sanoi: ”Kas, siinäpä
ihminen!”
Jeesuksen pettämätön lempeys kosketti ihmisten sydäntä, mutta hänen
järkkymätön luonteenlujuutensa ällistytti hänen seuraajiaan. Hän oli eittämättömän vilpitön; hänessä ei ollut
minkään vertaa ulkokultaisuutta.
Hän oli vapaa teennäisyydestä; hän
oli aina virkistävän aito. Hän ei milloinkaan alentunut mahtailuun eikä
hän koskaan turvautunut huijaukseen. Hän eli totuutta täsmälleen niin
kuin hän sitä opetti. Hän oli totuus.
Hän tunsi, että hänen oli pakko opettaa vapahtavaa totuutta omalle suku-
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polvelleen siitäkin huolimatta, että
tällainen vilpittömyys toisinaan tuotti
tuskaa. Hän oli kaikkea totuutta
kohtaan empimättömän uskollinen.
Mutta Mestari oli niin peräti helppo hyväksyä, häntä oli niin perin
helppo lähestyä. Kaikessa hoivassaan
hän oli peräti käytännöllinen, samalla
kun kaikille hänen suunnitelmilleen
oli tunnusomaista asialle pyhittäytynyt
terve järkevyys. Hänessä ei vähimmässäkään määrin ilmennyt oikullisia,
arvaamattomia eikä eriskummallisia
taipumuksia. Hän ei konsanaan toiminut oikukkaasti, päähänpistojen
mukaan eikä hysteerisesti. Kaikessa
opetustyössään ja kaikessa, mitä hän
teki, yhdistyi aina erinomainen arvostelukyky oivalliseen sopivaisuudentajuun.
Ihmisen Poika oli aina ryhdikäs
persoonallisuus. Jopa hänen vihollisensa tunsivat tervettä kunnioitusta häntä kohtaan. He pelkäsivät yksinpä
hänen läsnäoloaankin. Jeesus oli peloton. Hän oli enemmän kuin täynnä
jumalallista innostusta, mutta hänestä
ei silti koskaan tullut fanaattista.
Hän oli tunne-elämältään aktiivinen,
muttei koskaan häilyväinen. Hänellä
oli runsas mielikuvitus, mutta hän oli
silti aina käytännöllinen. Hän kohtasi elämän realiteetit avoimesti, muttei
hän koskaan ollut yksivakainen eikä
proosallinen. Hän oli rohkea, muttei
koskaan huimapäinen; varovainen,

muttei koskaan pelkurimaisesti. Hän
oli myötätuntoinen, muttei koskaan
hempeilevä; ainutlaatuinen, muttei
eriskummallinen. Hän oli hurskas,
muttei hurskasteleva. Hän oli niin
perin ryhdikäs siksi, että hän oli täydellisen eheä.
Jeesuksen omintakeisuus oli tukahduttamatonta. Perinteet eivät häntä sitoneet, eikä ahtaan sovinnaisuuden orjuus häntä rampauttanut. Hänen puheessaan kuului kiistaton vakuuttuneisuus ja hänen opetuksessaan
tuntui ehdoton arvovalta. Mutta hänen ylivertainen omintakeisuutensa ei
johtanut häntä ylenkatsomaan edeltäjiensä ja aikalaistensa opetuksiin sisältyneitä totuuden helmiä. Ja se, mikä hänen opetuksissaan oli omintakeisinta, oli rakkauden ja armon
korostaminen pelon ja uhraamisen
sijasta.
Jeesuksen elämännäkemys oli varsin laaja. Hän kehotti seuraajiaan
saarnaamaan evankeliumia kaikille
kansoille. Hän oli vapaa kaikesta
ahdasmielisyydestä. Hänen myötätuntoinen sydämensä sulki sisäänsä koko
ihmiskunnan, jopa universumin. Aina hänen kutsunsa kuului: ”Kuka
ikinä haluaa, sallikaa hänen tulla.”
Jeesuksesta sanottiin totuudenmukaisesti: ”Hän luotti Jumalaan.”
Ihmisenä ihmisten joukossa hän luotti
mitä ylevimmin Isään, joka on taivaassa. Hän luotti Isäänsä niin kuin
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pieni lapsi luottaa maiseen vanhempaansa. Hänen uskonsa oli täydellistä, muttei koskaan mahtailevaa.
Näyttäytyipä luonto ihmisen maanpäällistä hyvinvointia kohtaan miten
julmana tai miten välinpitämättömänä hyvänsä, Jeesus ei koskaan uskossaan horjunut. Pettymys ei saanut
hänestä otetta, eikä vaino häneen tehonnut. Ilmeinenkään epäonnistuminen ei häneen koskenut.
Hän rakasti ihmisiä veljinään,
samalla kun hän tiedosti, miten nämä
olivat synnynnäisten kykyjensä ja
hankittujen ominaisuuksiensa puolesta erilaisia. ”Hän kulki ympäriinsä
ja teki hyvää.”
Jeesus oli harvinaisen hyväntuulinen ihminen, muttei hän silti ollut
mikään sokea eikä mieletön optimisti.
Hänen alinomainen kehotuksensa
kuului: ”Olkaa hyvällä mielin.” Hän
pystyi säilyttämään tämän luottavaisen suhtautumisensa siksi, että hän
horjumatta luotti Jumalaan ja järkähtämättä uskoi ihmiseen. Hän oli
kaikkia ihmisiä kohtaan liikuttavan
huomaavainen, sillä hän rakasti heitä
ja uskoi heihin. Hän oli aina uskollinen vakaumuksilleen ja suurenmoisen
luja omistautumisessaan Isän tahdon
täyttämiselle.
Mestari oli aina antelias. Hän ei
koskaan väsynyt sanomaan: ”On
autuaampaa antaa kuin ottaa.” Hän
sanoi: ”Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.” Kaikessa rajattomas-

sa anteliaisuudessaan hän ei kuitenkaan koskaan ollut tuhlaavainen
eikä kohtuuton. Hän opetti, että pelastuksen saadaksesi sinun pitää uskoa. ”Sillä jokainen saa, joka etsii.”
Hän oli suorapuheinen, mutta
aina hyväntahtoinen. Hän sanoi:
”Ellei näin olisi, olisin sen teille kertonut.” Hän oli avoin, mutta aina
ystävällinen. Hän ei peitellyt rakkauttaan synnintekijää kohtaan eikä vihaansa syntiä kohtaan. Mutta kaikessa tässä hämmästyttävässä suoruudessaan hän oli erehtymättömän oikeudenmukainen.
Jeesus oli tasaisen hyväntuulinen
siitä huolimatta, että hän toisinaan joi
syvältäkin inhimillisen surun maljasta. Pelotta hän kohtasi olemassaolon
realiteetit, mutta hän oli kuitenkin
täynnä innostusta taivaan valtakunnan evankeliumia kohtaan. Mutta
innostus oli aina hänen hallinnassaan;
se ei koskaan hallinnut häntä. Hän
oli varauksettoman omistautunut
”Isän asialle”. Tämä jumalallinen
innostus pani hänen epähengelliset
veljensä luulemaan, että hän oli järjiltään, mutta tilannetta seurannut universumi arvioi hänet tervejärkisyyden
esikuvaksi ja malliksi siitä, miten
kuolevainen voi korkeimmalla mahdollisella tavalla omistautua hengellisen elämäntavan korkeiden vaatimusten täyttämiseen. Ja hänen hallittu
innostuksensa oli tarttuvaa; hänen
kumppaninsa olivat pakotettuja jaka-

27

28

HEIJASTE 1/2012

maan hänen jumalallisen optimisminsa.
Tämä Galilean mies ei ollut surujen mies, vaan hän oli iloinen sielu.
Vähän väliä hän sanoi: ”Riemuitkaa
ja olkaa ylen määrin iloisia.” Mutta
kun velvollisuus vaati, hän oli valmis
kulkemaan rohkeasti ”kuoleman
varjon laakson” läpi. Hän oli iloinen,
mutta samalla nöyrä.
Hänen rohkeudelleen veti vertoja
vain hänen kärsivällisyytensä. Kun
häntä painostettiin ennenaikaiseen
toimintaan, hänellä oli tapana vastata
vain: ”Hetkeni ei ole vielä tullut.”
Hänellä ei koskaan ollut kiire, hänen
tyyneytensä oli suurenmoista. Mutta
hän tunsi useinkin suuttumusta pahaa kohtaan, suvaitsemattomuutta
syntiä kohtaan. Usein sattui, että
jokin asia sai hänet vastustamaan
lujasti sellaista, mikä oli vahingollista
hänen maan päällä elävien lastensa
hyvinvoinnille. Mutta hänen suuttumuksensa syntiä kohtaan ei koskaan
johtanut vihaan syntistä kohtaan.
Hänen rohkeutensa oli suurenmoista, mutta hän ei milloinkaan
ollut tyhmänrohkea. Hänen tunnussanansa oli: ”Älkää pelätkö.” Hänen urheutensa oli jaloa ja hänen rohkeutensa usein sankarillista. Mutta
hänen rohkeutensa liittyi arvostelukykyyn, ja sitä hallitsi järki. Se oli luottamuksesta syntynyttä rohkeutta, ei
sokeasta itsevarmuudesta syntyvää
uhkarohkeutta. Hän oli kiistattoman
rohkea, muttei koskaan röyhkeän
uskalias.

Mestari oli esikuva pyhänäpitämisestä. Jo hänen nuoruudenaikainen
rukouksensa alkoi sanoilla ”Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty
olkoon sinun nimesi.” Hän kunnioitti
lähimmäistensä harjoittamaa erheellistäkin palvontaa. Mutta tämä ei estänyt häntä käymästä hyökkäykseen
uskonnollisia perinnäistapoja vastaan
eikä hyökkäämästä ihmisperäiseen
uskoon sisältyvien virheiden kimppuun. Hän piti kunniassa aitoa pyhyyttä, ja silti hän voi aiheellisesti
vedota lähimmäisiinsä ja sanoa:
”Kuka teidän joukostanne tuomitsee
minut synnistä?”
Jeesus oli suuri siksi, että hän oli
hyvä, ja silti hän seurusteli pikkulasten kanssa. Hän oli henkilökohtaisessa elämässään lempeä ja vaatimaton,
ja kuitenkin hän oli universumin täydelliseksi tullut ihminen. Hänen työtoverinsa kutsuivat häntä kehotuksetta
Mestariksi.
Jeesus oli täydellisen ehjä ihmispersoonallisuus. Ja tänäkin päivänä –
aivan kuten aikanaan Galileassa –
jatkuu hänen työnsä kuolevaiskokemuksen yhdistämiseksi ja inhimillisten pyrkimysten yhteensovittamiseksi.
Hän eheyttää elämän, jalontaa luonteen ja yksinkertaistaa kokemuksen.
Hän astuu ihmisen mieleen sitä kohottaakseen, sen muuntaakseen ja
kirkastaakseen. On kirjaimellisesti
totta, kun sanotaan: ”Jos jollakulla
on sisimmässään Kristus Jeesus, hän
on uusi luomus; vanha on katoamas-
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sa; katso, kaikki tulee uudeksi.” [1101:5–1103:6]

nousee mielestämme Hengen
vaikutuksesta.

Jeesuksen keskeinen sanoma
hänen lahjoittautuessaan planeetallamme oli: – – Jumalan isyyden
kunnioittava tunnustaminen ja ihmisten veljeyden rakastava toteuttaminen.
[1608:1]
Tämän hänen sanomansa on
tarkoitus muuttua keskuudessamme arkisen elämämme toiminnaksi eikä jäädä vain pelkäksi
julistukseksi.

Tulkoon Sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon Sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Jeesuksen opettama Isä meidän -rukous
Jo nuoruudessaan Jeesus opetti
perheelleen tämän rukouksen.
Siinä tulee esille hänen luottamuksensa Isää kohtaan ja ihmisten asema Isän perheen lapsina,
veljinä ja sisarina keskenään.
Isä meidän, joka olet taivaassa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Universaalinen Isä on absoluuttinen, iankaikkinen, ääretön, infiniittinen, ajaton. Paljon muuta,
mikä ylittää käsityskykymme.
Suvereenisuus kuuluu Isälle,
ei meille hänen hengellisille lapsilleen.
Mitä enemmän opimme tuntemaan häntä hengellisen kasvumme seurauksena, sitä enemmän ilo ja ylistys häntä kohtaan

Meissä oleva Ajatuksensuuntaaja
edustaa sisimmässämme hengellistä Universaalisen Isämme valtakuntaa.
Mitä enemmän kuuntelemme
Suuntaajamme opastusta, sitä
paremmin tunnemme Isän tahtoa kohdallamme ja sitä enemmän kasvamme lähimmäistemme veljelliseen kohtaamiseen.
Tällöin olemme toteuttamassa
Isän valtakunnan tulemista ihmisten keskuuteen ja hänen tahtonsa toteutumista keskuudessamme.
Ihmiskuntaa askarruttaa niin
sanottu teodikea (Jumalan hyväntahtoisuuden) ongelma: Jos Jumala on kaikkivaltias ja hyvä,
miksi maailmassa on niin paljon
pahuutta?
Olemme itse toimijoita tässä
pahuuden poistamisessa, emme
ulkopuolisia. Kun yhteistyö hengen kanssa kasvaa ja sielumme
kehittyy, kasvamme hallitsemaan
mieltämme ja tunteitamme paremmin ja toimimaan kanssaihmistemme keskuudessa positiivisen veljellisesti. Mitä enemmän
veljellinen ihmisten välinen
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kanssakäyminen lisääntyy, sitä
enemmän hyvyys tulee pahuuden sijalle keskuudessamme.
Aina kun rukoilemme Jumalan valtakunnan tulemista, on
muistettava, että pyydämme itsellemme samalla voimia olla
toteuttamassa tätä valtakunnan
tulemista. Rukous on aina rehellisempää silloin, kun olemme
valmiit toimimaan rukoilemamme asian puolesta.
Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.
Tässä ei sanota: anna minulle
tänä päivänä jokapäiväinen leipäni, vaan anna meille tänä päivänä
jokapäiväinen leipämme.
YK:n ruokajärjestön FAO:n
raportin mukaan vuonna 2010
kroonisesta nälästä kärsi 925 miljoonaa ihmistä. Meidän ei tarvitse ruveta koko maailman ihmisten toimeentulon parantajiksi.
Kuitenkin voimme olla osaltamme pienessä määrin vaikuttamassa lähimmäistemme jokapäiväisen leivän saamisessa. Pienistä
vesipisaroista syntyy meri.
Anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Isän kärsivällisyys ja anteeksiantaminen on rajatonta. Meidän

itsemme on opittava antamaan
anteeksi itsellemme ja lähimmäisillemme, jotta kykenisimme vastaanottamaan ja käsittämään taivaallisen Isämme armahtavaisuuden ja anteeksiannon.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Mitä paremmin vuorovaikutuksemme Suuntaajamme ja henkiopastajiemme kanssa toimii,
sitä paremmin olemme varustautuneet pahaa vastaan ja samalla
veljellisen palveluasenteemme
lisääntyessä olemme osaltamme
poistamassa pahuutta ympäristöstämme.
Sillä sinun on valtakunta
ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.
Tässä päätöskohdassa tunnustamme taivaallisen Isämme suvereenisuuden ja asemamme hänen
lapsinaan, joita hän rakastaa.
Isä-idea on yhä korkein ihmiskäsitys Jumalasta.
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Demokratian kriisi

Y

hteiskunnan kehitys rahoitetaan valtion ja kuntien
verotuloilla. Veroja maksetaan
kaupankäynnistä ja työtuloista.
Jostain syystä rahoituskaupalle
on annettu verovapaus, vaikka
kaikesta muusta ansiotoiminnasta maksetaan mm. arvonlisäveroa. Varovaisten arvioiden mukaan rahoituskaupassa, kuten
osakemarkkinoilla ja valuuttakaupassa, liikkuu jo yli viisinkertainen määrä rahaa valtioiden
budjetteihin verrattuna. Muu
ansio- ja yritystoiminta joutuu
kohtuuttoman suuren verorasituksen kohteeksi, koska suurin
osa ansiotoiminnasta on vapautettu kokonaan veronmaksusta.
Vähitellen rahoituskauppaan
siirtyy yhä suurempi osa yhteiskunnan pääomista, muun muassa valtion ja kuntien lainakorkojen muodossa. Muutaman prosentin vuosikorot eivät tunnu
suurilta, mutta jo kymmenessä
vuodessa ”korkoa korolle” laskettuna niistä kertyy mahtavia
summia. Muussa ansiotoimin-

nassa rahat palautuvat vähitellen
verojen muodossa yhteiskunnan
käyttöön, mutta rahoitusmarkkinoilla näin ei tapahdu.
Yhteiskunnan kannalta tasainen kehitys on toivottavaa, koska tällöin järkevien päätösten
tekeminen on helpompaa. Rahoitusmarkkinoiden kannalta
tasainen kehitys on kuitenkin
huono asia, koska pääomia on
nopeinta kasvattaa jatkuvassa
nousu- ja laskusuhdanteiden
vuoristoradassa. Tästä johtuen
rahoitusmarkkinat vastustavat
kaikin keinoin, jopa valheellisten
väitteiden avulla, valuutta- ja
osakekaupan verotusta, jota
myös Tobinin veroksi kutsutaan.
Verotuksen avulla rahoitusmarkkinoita voitaisiin ohjata myös
pitkäjännitteiseen sijoitustoimintaan. Rahoitusmarkkinoiden
kannalta nykyinen tilanne on
kuitenkin erinomaisen hyvä, koska nyt rahoitusmarkkinat keräävät voitot ja yhteiskunta kantaa
riskit.
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Yhteiskunta on vähitellen ajautunut samanlaiseen pattitilanteeseen kuin sata vuotta sitten, jolloin yhteiskunnan kehityksessä
tarvittavat pääomat ja valta olivat
keskittyneet aateliston haltuun,
sen monien erioikeuksien kuten
verovapauden ansiosta. Sata
vuotta sitten tämä ongelma ratkaistiin aateliston erioikeuksien
poiston, verotuksen ja omaisuuden osittaisen uudelleen jakamisen avulla.
Maailmansotien jälkeen kaikesta oli suuri puute, mutta siitä
huolimatta valtiomiehet saivat
yhteiskunnan rattaat pyörimään.
Nykyisessä tilanteessa ongelma
ei ole rahan, omaisuuden, resurssien tai edes osaamisen puute,
vaan kyse on siitä, että digitaalinen raha makaa väärässä paikassa tai pyörittää yhteiskunnan
kannalta hyödytöntä toimintaa.
Nyt tarvitaan taas viisaita valtiomiehiä, jotka palauttavat rahoitusmarkkinoiden vallan demokraattisesti valitulle parlamentille
verotuksen ja tapahtumien rekisteröintivelvollisuuden avulla.
Nykymuotoisen demokraattisen järjestelmän ongelma on,
että se kannustaa valtioita ja kun-

tia kohtuuttomaan lainanottoon,
koska lainan avulla kyvytönkin
parlamentaarikko voi tarjota äänestäjille pikavoittoja. Tämä perusongelma ei riipu siitä, käytämmekö euroja, dollareita tai oravannahkoja, koska suurin osa
merkittävimmistä demokraattisista valtioista on korviaan myöten veloissa. Ongelma ei myöskään riipu valtion tai osavaltion
koosta, vaikka tämänkin ajatuksen varassa monet poliitikot ratsastavat. Todellisuudessa kyse on
siitä, että valtioiden ja osavaltioiden perustuslaista puuttuu velkakatto tai velanoton kieltäminen
muihin kuin tuottaviin investointeihin.
Kiinassa tällaista ongelmaa ei
ole, koska päättäjien ei tarvitse
kosiskella äänestäjien suosiota;
puolue itse valitsee 15 pätevää
eri alojen insinööriä johtamaan
yhteiskunnan rakentamista. Sen
sijaan iltalehtien lööppidemokratiassa parlamentaarikkojen pätevyydellä ei ole merkitystä, vaan
täysin sekundääriset asiat täyttävät otsikot. Yhteiskunnan tärkeimpiin tehtäviin on vaikea löytää päteviä hakijoita, koska heistä
tehdään vapaata riistaa kaiken
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maailman paparazzeille. Tällöin
valituksi tulevat ne ehdokkaat,
jotka nauttivat julkisuudesta,
mutta eivät osaa rakentaa uutta
yhteiskuntaa, vaan keskittyvät
kuihtuvien vanhojen etujen jakamiseen.
Valtioiden perinteinen tapa
velkakierteen avaamiseksi on
setelirahoitus. Nykyään keskuspankin ei tarvitse edes käynnistää painokonetta, vaan homma
voidaan hoitaa tilisiirtona valtiolle. EU:n kohdalla oleellinen kysymys
kuitenkin on, kenelle nämä rahat
annetaan? Nyt näyttää siltä, että
rahat päätyvät käytännössä yksityisille rahoituslaitoksille täysin
vastikkeetta, vaikka EU:n pitäisi
ottaa nämä rahoituslaitokset haltuunsa vastikkeeksi roskalainojen
lunastamisesta. Asioista pitäisi
puhua niiden oikeilla nimillä.
Setelirahoitus kiihdyttää inflaatiota, mistä johtuen velat ja
pankkitileillä olevat rahat häviävät taivaan tuuliin. Setelirahoitus
johtaa mittavaan omaisuuden
uusjakoon, josta hyötyvät eniten
velalliset, mutta myös kiinteään
omaisuuteen ja osakkeisiin panostaneet tahot. Samalla valuutta
devalvoituu ja ulkomaisten tuot-

teiden hinnat nousevat, mutta
elintärkeä ulkomaankauppa piristyy. Näin kävi Suomessa 90luvun alussa, kun markan arvoa
laskettiin vuoden aikana lähes
40 %. Setelirahoituksenkin haittoja on helppo vähentää verotuksen avulla.
Paluu kansallisvaltioihin
tai -valuuttoihin ei ole ratkaisu
nykytilanteeseen, niitähän on
kokeiltu jo aivan riittävän monta
kertaa. Ne sopivat kansakunnalle, joka haluaa jatkaa yli varojensa elämistä. Sen sijaan tarvitsemme uuden EU:n, jossa on tiukempi budjettikuri. Tarvitsemme
myös hallittua setelirahoitusta,
jolla euron arvo lasketaan kilpailukykyiselle tasolle Kiinan valuutan kanssa. Nykyisellä vaihtosuhteella EU:ssa ei kannata tehdä
juuri mitään. Tärkeintä on kuitenkin rahoitusmarkkinoiden
vallan palauttaminen demokraattiselle parlamentille.
Antti Roine, Ulvila 2.12.2011
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Urantia-kirjan lukijoiden kesätapaaminen
8.–10.6.2012
Paikka:

Majatalo Onnenmyyrä,
Haukkatie 3–9, 17510 Nyystölä (Padasjoki)

Teemat:

Lauantai: Elämä henki-mielivarustuksen kanssa
Sunnuntai: Erilaisia aiheita Urantia-kirjasta
Raimo Kujala ja Tapani Vainio

Vetäjät:

Perjantai 8.6.2012
19.00
Suomen Urantia-seuran vuosikokous
18.00–21.00
Iltapala
Lauantai 9.6.2012
08.00–09.00
Aamupala
09.00–09.15
Aamunavaus
09.15–12.00
Ohjelma
12.00–13.00
Lounas
13.00–14.15
Ohjelma
14.15–14.45
Kahvi
14.45–16.00
Ohjelma
16.00–16.45
Päivällinen
17.00–19.30
Päijänne-risteily
19.30–21.00
Sauna ja iltapala
Sunnuntai 10.6.2012
08.00–09.00
Aamiainen
09.00–09.15
Aamunavaus, Joel Rehnström.
09.15–11.00
Kuvataide uskonnollisen ihmisen tulkkina, Risto Mäntynen.
11.00–12.00
Rakkaus, elämän punainen lanka, Antti Roine.
12.00–13.00
Lounas
13.00–14.00
Kolminaisuuskäsite kristillisissä kirkoissa, Maarit Huhti.
14.00–14.30
Päätössanat, Tapio Talvitie.
14.30
Lähtökahvit
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Hintavaihtoehdot:
1. Pe–su täysylläpidolla 139,00 €/henkilö (2 x aamupala, 2 x lounas,
2 x kahvit, 2 x illallinen sekä iltapala, majoitus 2 yötä 2hh + sauna).
2. La–su täysylläpidolla 105,00 €/henkilö (2 x aamupala, 2 x lounas,
2 x kahvit, illallinen sekä iltapala, majoitus 1 yö 2hh + sauna).
3. La–su, vain ruokailut, 75,00 €/henkilö (2 x aamupala, 2 x lounas,
2 x kahvit, illallinen ja iltapala).
4. La ruokailut 40,00 €/henkilö
(aamupala, lounas, kahvit,
illallinen, iltapala).
5. Su ruokailut 30,00 €/henkilö
(aamupala, lounas, päätöskahvit).
Lisähinta yhden hengen huoneesta (joita on viisi) 20,00 €/vrk.
Risteilyn hinta erikseen 10,00 €/henkilö.
Ilmoittautuminen
20.5.2012 mennessä Raimo Kujalalle, puh. 040 586 4154 tai sähköpostilla raimo.kujala@kolumbus.fi.
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Esitelmätilaisuudet Helsingissä
Seura järjestää esitelmätilaisuuksia Helsingin alueella, Malmilla, aivan rautatieaseman vieressä olevassa Malmitalossa, osoite on Ala-Malmin tori 1,
00700 Helsinki. Esitelmät ovat lauantaisin klo 13.30–16.00. Tilaisuuksiin
on vapaa pääsy.
Tervetuloa!
18.2.2012

Eija Seppänen-Bolotinski
Aihe : Pohdintaa Urantia-kirjan hengellisistä projekteista

17.3.2012

Seppo Kanerva
Aihe : Raamatun ajatushelmiä Urantia-kirjan ilmoituksen valossa

21.4.2012

Risto Mäntynen
Aihe : Aristoteelisen filosofian perinne Urantia-kirjan opetusten valossa

12.5.2012

Matti Tossavainen
Aihe : Persoonallisuus

Seura osallistuu vuonna 2012 seuraaviin tilaisuuksiin:
Hengen ja Tiedon messuille Helsingissä lokakuussa 2012

Tampereen seuraavat luennot:
14.4.2012 klo 14.00
19.5 2012 klo 14.00

Raimo Kujala
Kari Kippo

Mihin uskoa tarvitaan
Kuolemaksi kutsuttu ilmiö

Paikka on Hannulankatu 1 c 33580 Tampere

Monte Rosa, Italia

HEIJASTE 1/2012

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

Tuula Laine, sihteeri

Otakallio 1 C 22, 02150 ESPOO
Puh. 0400 90 3295
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,
konferenssikomitean pj.

VANTAA
Puh. 041 534 8283

Tapio Pulli,
sähköisen viestinnän komitean pj.

PARAINEN
Puh. 050 540 4582

konferenssikomitea-pj@urantia.fi

internetpalvelut-pj@urantia.fi
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Opintoryhmät tiedottavat
Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssiteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja
opintoryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantiakirjan opetusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri
tällaiseen opiskelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan
väärentämättömien opetusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea opiskelupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka puolestaan haluavat toimia seuramme kanssa yhteistyössä, erottelematta seuran jäseniä muista
Urantia-kirjan lukijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, kuten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Pyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitean
puheenjohtajalle: koulutuskomitea-pj@urantia.fi.
Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomiteaan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. Seura julkaisee näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita opintoryhmätoimintaan, mutta samalla muistuttaa, että
viime kädessä opintoryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja menetelmistään.

Helsinki–Helsingfors
Helsingin opintoryhmä kokoontuu
torstaina 26.1.2012 klo 17.00 ja sen
jälkeen parillisten viikkojen perjantaisin klo 17.00 osoitteessa Uudenmaankatu 33. Aika saattaa joskus
muuttua, joten tarkista se yhteyshenkilöltä. Käsittelemme Urantiakirjan IV osaa. Yhteyshenkilö:
Helena Juola, puh. 050 530 7785.
(helena.juola@saunalahti.fi).
Beträffande svenskspråkig studiegrupp, kontakta:
Joel o. Eeva Rehnstrom
tel. 040 845 2125 eller (09) 221 3125.

Espoo
Espoon keskustan opintopiiri (ent.
Kauklahden opintopiiri) kokoontuu lauantaisin klo 10–12 Villa Apteekin yläsalissa. Osoite: Pappilantie 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
Lisätietoja:
Kari Haavisto, puh. 040 507 3048
(kari.haavisto@pp.inet.fi).
Jyväskylä
Lisätietoja: Raimo Ala-Hynnilä,
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,
Kuusitie 9 A 7, 37500 LEMPÄÄLÄ,
puh. 050 595 1942
(kalle.krekila@gmail.com).
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Oulu
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasarmintie 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 keskiviikkoina 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-träffen i Stockholm på jämna
veckors lördagar kl. 14.00.
Plats: Kulturhusets bibliotek-cafe, ingång
från plattan.
Ring +467 3758 2458 om du har frågor.
Málaga, Espanja
Espanjan suomalainen keskusteluryhmä. Tietoja antaa Pentti Suutarinen, puh. +34 626 792 501.
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