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V oisiko Urantiaa kuvata jo-
tenkin numeroiden ja päivä-

määrien valossa. Tässä jotain mää-
riä ja ajanhetkiä, jotka kuvaavat 
Urantia –liikettä ja sen historiaa täl-
tä kannalta katsottuna. 

Urantia-kirjan ilmoittamista ih-
miskunnalle alettiin tiettävästi val-
mistella jo 1900-luvun aivan alku-
vuosina, ja lukujen toimittaminen 
vei aikaa pari- kolme vuosikym-
mentä, ja siten osat I-III valmistui-
vat vuonna 1934. Kirjan tekstiä oli 
vastaanottamassa kontaktikomissio, 
johon kuului noin 7 jäsentä. Kon-
taktikomission tukena oli ns. Foo-
rumi, joka luki, analysoi ja auttoi 
kontaktikomissiota työssään, esim. 
kysymysten laadinnassa. Foorumi 
oli toiminnassa 33 vuotta, ja jona 
aikana sen jäseniä vaihtui useita; 
kaikkia työ ei kiinnostanut tai jou-
tui muuten lopettamaan. On mai-
nittu, että tänä aikana kaikkiaan 
486 eri henkilöä olisi ollut Fooru-
min jäsenenä, mutta ei yhtä aikaa. 
Meille on myös kerrottu, että osien 
I-III valmistuttua, keskiväliolennot 
halusivat julkaista uudelleen edelli-
sen käänteentekevän ilmoituksen 
(Jeesuksen elämä ja opetukset) ja 
liittää se mukaan Urantia-kirjaan, 
osaksi IV. Keskiväliolentojen pyyn-
töön suostuttiin ihmistä ylemmältä 
taholta, ja kirjan IV-osa annettiin-

kin tiettävästi ”valmiina paketti-
na” (toisin kuin osat I-III), heti edel-
listen osien valmistuttua, eli v. 
1935. Ilmeisesti toisen maailmanso-
dan vuoksi jo valmiin kirjan (eli 
osat I-IV) julkaisua viivästytettiin, 
ja sillä aikaa kirjan julkaisua valmis-
tellen perustettiin Urantia-säätiö, 
vuonna 1950. Mainittakoon, että v. 
1920–1955 Urantia-kirjan käsikir-
joitusta saattoi lukea vain 533 Di-
versey Parkwaylla, Chicagossa, ja 
silloinkin vain rajattu ihmisjoukko. 
Urantia-kirja näki päivänvalon en-
simmäistä kertaa keskiviikkoiltana, 
12.10.1955. Kirjasta ei haettu mi-
tään hittituotetta, ja niinpä alku-
kiinnostuksen jälkeen vuonna 1958 
kirjaa myytiinkin vain vaivaiset 3 
kappaletta. Mutta siitä eteenpäin le-
vikki on kasvanut hitaasti mutta va-
kaasti. 

Urantia-kirja tuli Suomeen vuon-
na 1965, ja jo 1968 sitä alettiin 
kääntää suomeksi harrastelijavoi-
min. Mutta vasta ammattilaistyönä 
se saatiin valmiiksi 25 vuotta myö-
hemmin: kirjapainoon 23.3.1993, ja 
lopulta valmis käännös esiteltiin 
yleisölle 11.-13.6.1993 seuran kesä-
päivillä Järvenpäässä, yli sadalle pai-
kalle saapuneelle uteliaalle. Suo-
menkielinen Urantia-kirja oli ostet-
tavissa tiistaina 27.7.1993 alkaen, 
toisena käännöksenä maailmassa, 
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heti ranskankielisen käännöksen jäl-
keen. Nyttemmin Urantia-kirja löy-
tyy jo 16:lla eri kielellä, ja 6-8 muu-
ta käännöstä on meneillään, toiset 
käännökset pidemmällä ja toiset 
vasta aluillaan. Urantia-säätiön ta-
voite on, että vuonna 2020 maail-
man väestöstä 80 % voisi lukea 
Urantia-kirjaa omalla äidinkielel-
lään. Äänikirjaversiona kirja löytyy 
englanniksi. Koht’puoliin ilmestyy 
toinen äänikirjaversio, joka on suo-
menkielinen, ja jossa luenta ja toteu-
tus on ensimmäisenä laatuaan tehty 
ammattilaisvoimin. Näiden lisäksi 
äänikirjaa löytyy muutamilla muil-
lakin kielillä koneluentana (äänisyn-
tetisaattorilla toteutettuna, esim. 
saksa ja ranska), ja jossa äänenlaatu 
on sen mukainen. 

Suomen Urantia-seura ry. perus-
tettiin lauantaina, 11. helmikuuta 
1989 Pauligin huvilalla, Helsingissä. 
Tuolloin jäsenmääräksi kirjattiin 
39, ja jäsentyyppejä oli silloin kol-
me: perustajajäsen, peruskirjajäsen 
ja jäsen. Kuriositeettinä voi mainita, 
että päivämäärä 11. helmikuuta (2 
eKr) on mainittu myös Urantia-
kirjassa päivänä, jolloin Jeesus sai 
Suuntaajansa  (s. 1357:5). Ja vielä 
näidenkin lisäksi kyseinen päivä-
määrä, 11. helmikuuta, on mainittu 
myös Mark Kulieken vihkosessa 
”Erään ilmoituksen synty”, jopa 
4:ään kertaan (taivaalliset ilmoituk-
set 1924, 1952, 1954 ja vielä 1955, 
jolloin Urantia-kirja päätettiin jul-
kaista). Eli sattumia sattuu, myös 
11.2. 

Seuran perustamisen jälkeen jo sa-

man vuoden kesällä, Suomen Uran-
tia-seura installoitiin virallisesti 
URANTIA-veljeskunnan ensim-
mäiseksi Yhdysvaltojen ulkopuoli-
seksi jäseneksi, lauantaina 3.6.1989 
kesäpäivien yhteydessä Pieksämäel-
lä. Veljeskunta itsessään oli perustet-
tu jo 2.1.1955. 

Heijaste-lehti alkoi ilmestyä jo 
seuraa aikaisemmin, eli vuonna 
1985, ja kädessäsi oleva Heijaste-
lehti on numero 104 sen ilmestymi-
sestä alkaen. Tosin lehtien juokse-
vaa numerointia ei ylläpidetä. 

Urantia-kirjaa on myyty painet-
tuna teoksena noin 1 miljoona, josta 
englanninkielisiä yli 2/3. Nykyään 
sähköistä Urantia-kirjaa ladataan jo 
enemmän kuin myydään fyysistä 
kirjaa. Tosin sähköinen lataus ei ai-
na merkitse kirjan lukemista, koska 
internetissä esimerkiksi hakukoneet 
ja robotit tekevät sitä työkseen. Sa-
moin Urantia-kirjan lukijoista 
useimmat tapaavat omistaa enem-
män kuin yhden kirjan. Suomessa 
Urantia-kirjaa on myyty noin 7000 
kpl. 

Urantia-kirjan lukijoiden järjes-
täytymisaste on aika pieni. Karkeas-
ti arvioiden maailmanlaajuisesti eh-
kä vain parituhatta lukijaa on jol-
lain tapaa järjestäytynyt johonkin 
yhdistykseen. Suomessa Urantia-
kirjan myynti ja lukijoiden jäsen-
määrä seurassa (nyt 86) on asukaslu-
kuun suhteutettuna tasoltaan maail-
man korkeinta. 

  

Tapio Talvitie 
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E i ole kätköä, joka ei paljastu, 
eikä salaisuutta, joka ei tule il-

mi. Niinpä se, mitä te sanotte pime-
ässä, kuullaan päivänvalossa, ja mitä 
te neljän seinän sisällä kuiskaatte 
toisen korvaan, se kuulutetaan julki 
katoilta.” (Luukas 12:2–3) 
 
Tämän alustukseni johdannoksi esi-
tän muutamia tärkeitä määritelmiä 
sekä alustuksen eri osiot. 
 Otavan uudessa sivistyssanakir-
jassa määritellään sana apokalypsis 
tulevaksi kreikkalaista alkuperää 
olevasta sanasta, joka tarkoittaa kir-
jaimellisesti ’verhon poistamista’, 
ilmestystä, joka viittaa etenkin Raa-
matun Uuden testamentin Johan-
neksen ilmestykseen. Muita tästä 
johdettuja sanoja ovat apokalyptiik-
ka eli ilmestyskirjallisuus ja mm. 
apokalyptikko eli ilmestysprofeetta, 
ilmestyskirjan selittäjä. 
 Toinen tärkeä käsite on eskato-
logia eli oppi viimeisistä tapahtumis-
ta, luomakunnan lopusta ja toisen 
maailman syntymisestä, kuolemasta 
ja sen jälkeisestä elämästä (Otavan 
uusi sivistyssanakirja). 
 Olen jakanut alustukseni vii-
teen osaan: 

 1. Kristillisiä käsityksiä Johan-
neksen ilmestyksestä. Tässä olen 
käyttänyt lähteinä Venäjän orto-
doksisen kirkon papin Aleksandr 
Menin (1935–1990) teosta, jossa hän 
pohtii Johanneksen ilmestystä 
(kirjaa ei ole käännetty suomen kie-
lelle), sekä Jukka Thurénin teosta 
Johanneksen ilmestys; Tony Dun-
derfeltin ja Martti Mäkisalon teos-
ta Apokalypsis sekä Merrill F. Un-
gerin Raamatun lukijan käsikirjaa. 
 2. Ilmestyskirja ”nyt” – Urantia
-kirjan käsitys ja opetus Johannek-
sen ilmestyksestä. 
 3. Yhteiset käsitykset Raama-
tun Johanneksen ilmestyksessä ja 
Urantia-kirjassa (lähdeteoksena Pa-
ramony, kirjoittanut Duane L. 
Faw). 
 4. Eskatologiaa Urantia-kirjassa. 
 5. Onko apokalyptiikka arkki-
tyyppisesti ihmiskunnan kollektiivi-
sessa alitajunnassa? (Lähdeteoksina: 
Tony Dunderfeltin ja Martti Mäki-
salon Apokalypsis; C. G. Jungin Ai-
on.) 
 
1. Kristillisiä käsityksiä Johannek-
sen ilmestyksestä 

 

Apokalyptiikasta  
 

Eija Seppänen-Bolotinski 
Esitelmä 17.9.2011 
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Isä Aleksandr Men arvioi, että suu-
rin osa Johanneksen ilmestyksestä 
on ymmärrettävissä Vanhan testa-
mentin tekstejä tutkimalla, koska 
Ilmestyskirjan kirjoittaja eli ja ajat-
teli Vanhan testamentin käsitysten 
ja kielikuvien avulla, hän tunsi ne 
käytännössä ulkoa. 
 Roomalaiskirjeessä on seuraa-
va teksti: 
 ”Ylistys hänelle, joka pystyy 
voimallaan vahvistamaan teitä, niin 
kuin ilmoittaa evankeliumi, jota 
minä julistan, sanoma Jeesuksesta 
Kristuksesta, se paljastettu salai-
suus, joka on ikiajoista saakka ollut 
kätkettynä!” (Room. 16:25) 
 Jukka Thurén kertoo kirjas-
saan Johanneksen ilmestys, että Roo-
malaiskirjeessä oleva ilmaisu 
”salaisuuden paljastaminen” (apoka-
lypsis mysterion) selventää, mitä 
apokalypsis tarkoittaa. 
 ”Aistiemme ulottumattomissa, 
kuin verhon (kalymma) peitossa, 
on taivaallinen valtias ja sen valtias. 
Verhottu silmiltä on myös 
’syvyyden mahti’, Saatanan valta. 
Mutta aisteilla normaalisti havaitta-
van maailman ilmiöiden taustalla, 
niihin ratkaisevasti vaikuttamassa, 
ovat taivaan tapahtumat sekä tai-
vaan ja syvyyden voimien käymä 
sota. Verhoa raotetaan eli salaisuut-
ta paljastetaan valituille profeetoil-
le, jotta he välittäisivät tarpeellista 
tietoa ja ohjausta ahdingossa olevil-

le uskovaisille neuvoksi, varoituk-
seksi ja rohkaisuksi.” 
 Ja se, mitä paljastuu, on lähes 
mahdotonta ilmaistavaksi sanoilla, 
sanojen avulla. 
 Apokalyptisille teoksille ovat 
ominaisia erilaiset metaforat, sym-
bolit, allegoriat ja kielikuvat, mm. 
karitsa, leijona, skorpioni ja hei-
näsirkkaparvi sekä ei luonnosta 
löytyvät ihmisiä ja henkiolentoja 
kuvaavat olennot. 
 Jukka Thurén kertoo kirjas-
saan, että Ilmestyskirjan kirkon ja 
maailman tulevaisuus on ennustet-
tu Vanhassa testamentissa: jo Jes-
ajan kirjassa (Jes. 65:17–25, 66:5–
24) on lupaus uuden maan ja tai-
vaan luomisesta: 
 ”Katso, minä luon uuden tai-
vaan ja uuden maan.” (Jes. 65:17) 
”Herran kansa pelastuu, viholliset 
tuomitaan.” (Jes. 66:5) 
 Eli Vanhassa testamentissa ker-
rottu pelastushistoria jatkuu edel-
leen. Historiassa tulee esille kaksi 
puolta: Kristuksen valtakunnan ja 
Antikristuksen valtakunnan kasvu-
prosessit. Vanhan testamentin apo-
kalyptikoille kyseessä on Messiaan 
valtakunta ja hänen vihollisensa 
valtakunta. Apokalyptisiä tekstejä 
sisältävät Sakarjan kirja, Hesekielin 
kirja, Joelin kirja ja kokonaisuu-
dessaan profeetta Danielin kirja 
Vanhassa testamentissa. 
 Uuden testamentin aikoihin 
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oli muitakin ilmestyskirjoja kuten 
Pietarin apokalypsi, mutta vain Jo-
hanneksen ilmestys on kirkon tun-
nustama. 
 Kuka on kirjoittanut Johannek-
sen ilmestyksen? 
 Jukka Thurén kertoo kirjassaan, 
että noin vuoden 150 paikkeilta 
saakka on yleisesti uskottu, että Il-
mestyskirjan kirjoittaja on apostoli 
Johannes Sebedeuksenpoika. Ilmes-
tyskirjassa on paljon yhtäläisyyksiä 
Johanneksen evankeliumin ja 1. ja 2. 
Johanneksen kirjeen kanssa. Johan-
nes Sebedeus oli karkotettuna Pat-
moksella vuosina 95–96. 
 Isä Aleksandr Men kirjoittaa, et-
tä Johanneksen ilmestyksen kirjoit-
taja jakoi kirkon kärsimykset ja että 
kirjoittaja oli Johannes Sebedeus ja 
että näin ajattelivat myös pyhä Jus-
tinos Marttyyri, Tertullianus, 
Iranaeus Lyonilainen ja Hippolytos 
Roomalainen. Isä Men pohtii kirjoit-
tajaa nuorukaisena, joka hengitti 
Vanhan testamentin näkyjä ollen 
niin niiden täyttämä, että halusi jyri-
nän ja salamoinnin yltävän maahan 
saakka, minkä vuoksi Jeesus kutsui 
häntä nimellä ”ukkosenpoika” eli ih-
miseksi, jonka sielu muistutti ukkos-
ta. Hän oli ”ukkosenpoika” ja siten 
hän myös kirjoitti: ilmentäen kärsi-
mättömyyttä Jumalaa vastaan taiste-
levaa imperiumia (Roomaa) koh-
taan; nopean maailmanlopun odo-
tusta. 

 Kuitenkin vanhus, Johanneksen 
evankeliumin ja Johanneksen kirjei-
den kirjoittaja, kirjoittaa eri tavalla 
kuin Johanneksen ilmestyksen teki-
jä. On selvää, kirjoittaa isä Alek-
sandr Men, että hänellä oli joko 
avustava kirjoittaja tai että kyseisten 
kirjoitusten välillä kului aikaa useita 
vuosia. Se, mitä voidaan varmasti sa-
noa, on, että Johanneksen ilmestys, 
Johanneksen kirjeet ja Johanneksen 
evankeliumi ovat peräisin samasta 
piiristä; tätä todistavat sanasto, il-
maisu, ja niissä on sukulaisuutta kos-
kien valon ja pimeyden vastak-
kainasettelua sekä yhteistä esimer-
kiksi käsite ”Jumalan karitsa”. 
 Ilmestyskirjan Johannes käyttää 
mielleyhtymiä Vanhasta testamentis-
ta, ja niitä on Ilmestyskirjassa lainat-
tu yli 200 sitaatin verran. 
 Kristus on Ilmestyskirjassa ku-
vattu voitokkaana hahmona ”Minä 
olen alfa ja omega, alku ja loppu”. 
Hänessä yhdistyvät maa ja taivas, 
hän on ylipapin asussa. Hän pitää 
käsissään seitsemää tähteä, mikä ku-
vaa maailmankaikkeuden täyteyttä, 
koska seitsemän on täyteyden sym-
boli. Hän kulkee seitsemän lampun-
jalan keskellä, jotka symbolisoivat 
seitsemää kristillistä yhteisöä Vähäs-
sä-Aasiassa, mutta ne kuvastavat 
myös koko maailman kirkkoa, men-
neisyydessä, nykyisyydessä ja tule-
vaisuudessa. 
 Ihmisen Poika kääntyy Johan-
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neksen puoleen, ja hänellä on viesti 
jokaiselle näistä kirkoista. 
 Isä Aleksandr Men kirjassaan 
pohtii myös kysymystä siitä, miksi 
meidän tulee tietää kirkkojen tilan-
teesta tuolloin 1. vuosisadan lopulla 
Vähässä-Aasiassa? Hän on sitä miel-
tä, että Ilmestyskirjassa on esitetty 
ikuinen malli. Esimerkiksi: 
 ”Pergamonin seurakunnan en-
kelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, 
jolla on kaksiteräinen, terävä miek-
ka: Minä tiedän, missä sinä asut: 
siellä, missä Saatanalla on valtais-
tuimensa.’” (Ilm. 2:12–13) 
 Isä Aleksandr Men tulkitsee tä-
tä siten, että minä tahansa aikakau-
tena kristityt ja vilpittömät ihmiset 
ylipäätänsä (rehelliset, valoisat, hy-
vät) voivat asua siellä, missä 
”Saatanalla on valtaistuimensa”. Isä 
Aleksandr Men arvioi, että kirje jo-
kaiselle seurakunnalle on osoitettu 
myös meille. 
 Jatkossa Ilmestyskirjassa il-
maantuvat metahistorialliset kuvat. 
Aleksandr Men tulkitsee ”lasi-
meren” symbolisoivan taivasta. Nel-
jä eläinhahmoa symbolisoivat elolli-
suutta. 24 vanhinta ovat Vanhan 
testamentin ja Uuden testamentin 
kirkkojen perustajia. Sitten ilmes-
tyy ”Jumalan Karitsa”. Hänet on ta-
pettu, mutta hän on elävä. Tämä 
taivaallinen hahmo on Kristus. 
Alussa tulevat varoitukset: apoka-
lyptiset ratsastajat väkivaltaa, sotia, 

nälänhätää ja kuolemaa ennustaen. 
Sitten avautuu silmiemme eteen ju-
malallisten kohtaloiden salaisuus 
suljetun kirjakäärön muodossa, Ju-
malan Karitsa on ainoa, joka kyke-
nee sen avaamaan. Seuraa valon ja 
pimeyden taistelu: Karitsa ja peto-
hirviö, joka nousee merestä ja kan-
taa Jumalaa pilkkaavia nimiä. Hä-
nen nimensä luku on 666 (”keisari 
Neron”). Isä Aleksandr Men tulkit-
see, että pedon hahmo kuvaa kaik-
kia, jotka kantavat itsessään pahaa 
henkeä, minä tahansa aikakautena 
hän elääkin. 
 Seuraavaksi Ilmestyskirjassa en-
nustetaan pahan ulkoinen voitto: 
 ”Koko maailma ihmetteli petoa 
ja lähti seuraamaan sitä, ja kaikki – 
– sanoivat: – Kuka on pedon vertai-
nen, kuka pystyy taistelemaan sitä 
vastaan? Pedolle annettiin suu, joka 
herjaa ja puhuu suuria sanoja – –. Se 
herjasi hänen [Jumalan] nimeään ja 
hänen asuinsijaansa ja niitä, jotka 
asuvat taivaassa. Sille annettiin 
myös lupa käydä taisteluun pyhiä 
vastaan ja voittaa heidät – –.” (Ilm. 
13:3–7) 
 Kun maan päälle asettuu pedon 
valtakunta, ilmaantuu taivaalle seit-
semän enkeliä, lähettiläät seitsemän 
maljan kanssa, ja jokainen kaataa 
maljansa pedon valtakunnan päälle. 
Tapahtuu suuria katastrofeja: meret 
myrkyttyvät ja saastuvat, samoin 
ilma pilaantuu ja kaikki elollinen 
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kuolee. 
 Sitten taivaalle ilmaantuu toi-
nen merkki: synnyttävä nainen; sa-
malla ilmestyy merestä valtava pu-
nainen lohikäärme, joka jää odotta-
maan nielaistakseen syntyvän lap-
sen. 
 Lohikäärme on ikivanha käär-
me, joka 1. Mooseksen kirjassa saat-
taa ihmisen syntiinlankeemukseen, 
kaaoksen tuoja; punainen väri on 
mm. Rooman imperiumin vallanpi-
täjien symboli. 
 Nainen on Vanhan testamentin 
kirkon symboli, joka synnyttää 
Kristuksen, Messiaan. Ja Rooman 
imperiumi on valmis nielaisemaan 
hänet. 
 Kaikki naamiot on heitetty syr-
jään. Vastenmieliset hirviöt nouse-
vat taisteluun Henkeä vastaan. 
 Jumalan lähettiläät: arkkienkeli 
Mikael ja kaksi profeettaa ilmesty-
vät pyhässä kaupungissa; yksi pro-
feetoista symbolisoi profeetta Elias-
ta, toinen Eenokia, muinaista viisas-
ta, joka tunsi tulevaisuuden. Heidät 
tapetaan ja heidän ruumiinsa makaa-
vat Jerusalemin kaduilla. Jumalan 
vastainen periaate, Antikristuksen 
periaate, on vallalla. 
 Historian päättyessä näemme 
kaksi tulosta: valon epätäydellisen 
voiton ja pimeyden epätäydellisen 
voiton. 
 Isä Aleksandr Menin mukaan 
apokalypsi kertoo meille, että ei ai-

noastaan pedon valtakunta ilmaan-
nu toistuvasti maan päälle, vaan että 
vielä ilmaantuu kristillisten ihmis-
ten tuhatvuotinen valtakunta. Mut-
ta sekään ei ole ikuinen… Apoka-
lypsin mukaan ihmissuku, luonto, 
maailma joutuvat nousemaan uudel-
le tasolle. 
 Ilmestyy Kristus, ja muinainen 
historia päättyy. Johannes näki uu-
den taivaan ja uuden maan. Ilmaan-
tuu Jerusalemin uusi kaupunki, uusi 
Jerusalem, joka symbolisoi sitä kau-
punkia, jossa Kristus ristiinnaulit-
tiin ja jossa Jumalan valtakunta en-
sin toteutettiin meidän tavanomai-
sella maaperällämme ja sitten täydel-
listyneenä uudella muuttuneella 
maaperällä. 
 Jumala on luonut moraalisen 
maailmanjärjestyksen, jonka loppu-
tuloksena pahuus aina loppujen lo-
puksi kärsii tappion. Ihminen jou-
tuu valitsemaan valon tai pimeyden. 
Maailman loppu on täten keskeyty-
mätön tosiasia. Se tulee aina uudel-
leen ajankohtaiseksi. Tuomio jatkuu 
iankaikkisesti. Pahuus voitetaan! 
 
2. Ilmestyskirja ”nyt” 
 
Urantia-kirja kertoo seuraavaa Il-
mestyskirjaa ja apokalyptiikkaa kos-
kien: 

Noin sata vuotta ennen Jeesuksen ja 
Johanneksen [Johannes Kastajan] ai-
koja Palestiinassa syntyi uusi uskon-
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nonopettajien koulukunta: apokalyp-
tikot. Nämä uudet opettajat kehitti-
vät uskonkäsitysten järjestelmän, jon-
ka mukaan juutalaisten kärsimykset 
ja nöyryytykset johtuivat siitä, että he 
joutuivat maksamaan kansakunnan 
tekemistä synneistä. – – Mutta Israe-
lin oli apokalyptikkojen opetusten 
mukaan rohkaistava mielensä, sillä 
heidän kärsimysten päivänsä olivat 
melkein ohitse; Jumalan valitun kan-
san kuritus oli kohta loppuun suori-
tettu; Jumalan kärsivällisyys ei-
juutalaisia muukalaisia kohtaan oli 
loppumassa. Rooman valtiuden päät-
tyminen merkitsi samaa kuin aika-
kauden päättyminen, tietyssä mielessä 
samaa kuin maailmanloppu. Nämä 
uudet opettajat nojautuivat vahvasti 
Danielin ennustuksiin, ja tämän mu-
kaisesti he opettivat, että luominen oli 
siirtymässä viimeiseen vaiheeseensa; 
tämän maailman valtakunnista oli 
tulossa Jumalan valtakunta. Tuon 
ajan juutalaiselle ajatusmaailmalle 
ilmaisu ”Jumalan valtakunta” mer-
kitsi nimenomaan edellä sanottua, 
ilmaisu, joka esiintyy kaikissa sekä Jo-
hanneksen [Kastajan] että Jeesuksen 
opetuksissa. [1500:2] 

– – Muuan toinen, tosin pienempi, 
hurskaiden juutalaisten ryhmä näki 
tämän Jumalan valtakunnan koko-
naan toisenlaisessa valossa. He opetti-
vat, ettei tuleva valtakunta olisi tästä 
maailmasta; että maailma oli kulke-
massa varmaa loppuaan kohti ja että 

”uusi taivas ja uusi maa” ilmaantuisi-
vat sitä varten, että niiden myötä pe-
rustettaisiin Jumalan valtakunta; että 
tämä valtakunta olisi ikiaikainen 
valtapiiri; että synnistä tehtäisiin lop-
pu ja että uuden valtakunnan kansa-
laisista oli määrä tulla kuolematto-
mia, ja heidän osanaan olisi tämä lo-
puton autuus. 

Kaikki olivat samaa mieltä siitä, 
että uuden valtakunnan maan päälle 
perustamista edeltäisi välttämättä jo-
kin perinpohjainen siivous tai puhdis-
tava kuritus. Kirjoituksia kirjaimelli-
sesti tulkitsevat opettivat, että seuraisi 
maailmanlaajuinen sota, joka hävit-
täisi kaikki epäuskoiset, kun uskolliset 
sen sijaan rynnistäisivät yleismaail-
malliseen ja ikuiseen voittoon. Henki-
sen näkemyksen edustajat opettivat, 
että valtakunnan toisi mukanaan Ju-
malan suuri tuomiopäivä, joka lähet-
täisi väärämieliset ansaitsemalleen 
rangaistustuomiolle ja lopulliseen hä-
vittämiseen ja samalla nostaisi vali-
tun kansan uskovat pyhimykset kor-
keille kunniapaikoille ja vallan is-
tuimille Ihmisen Pojan rinnalle, ja 
sen jälkeen Ihmisen Poika hallitsisi 
lunastettuja kansakuntia Jumalan ni-
messä. Ja tämä jälkimmäinen ryhmä 
uskoi jopa sellaiseen, että monet hurs-
kaat ei-juutalaiset saatettaisiin ottaa 
jäseniksi uuden valtakunnan veljes-
liittoon. [1500:4–5] 

Toisaalla Urantia-kirjassa kerro-
taan, miten Jeesus tutki 14-
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vuotiaana apokalyptistä kirjallisuut-
ta ja löysi sieltä nimen ”Ihmisen 
Poika”: 

Tämän vuoden kuluessa Jeesus löysi 
niin kutsutusta Heenokin kirjasta 
kohdan, jonka vaikutuksesta hän jäl-
keenpäin otti käyttöön nimityksen 
”Ihmisen Poika” kuvaamaan hänen 
Urantialla suorittamaansa lahjoittau-
tumistehtävää. – – hän oli varma sii-
tä, ettei hän koskaan tulisi esiinty-
mään profeetta Danielin hahmottele-
mana Ihmisen Poikana. [1390:1] 

– – hän löysi Nasaretin synagogan 
kirjastosta tutkiskelemiensa apokalyp-
tisten kirjojen joukosta tämän 
”Heenokin kirjaksi” kutsutun käsikir-
joituksen – –. [1390:3] 

 Internetistä löytyi tietoa 
”Heenoki kirjoista”, joita on aina-
kin kolme: 1. Heenok, kirjoitettu n. 
170–80 eKr., 2. Heenok, 30–75 jKr., 
ja 3. Heenok, 250–300 jKr. Jeesuk-
sen käyttämä kirja oli ilmeisestikin 
ensimmäinen näistä, ns. etiopialai-
nen Heenokin kirja (löydetty v. 
1773 Etiopian koptilaisesta kirkosta, 
jossa sitä pidettiin pyhänä kirjana). 
Heenokin kirjasta otettuja lainauk-
sia on Ilmestyskirjassa 21. Heenokin 
kirjoja ei pidetä itsensä Heenokin 
kirjoittamina. Heenokin nimeä on 
käytetty antamaan lisää vaikutta-
vuutta. Heenokin kirjaan viitataan 
Uudessa testamentissa: 

”Heistä on myös ennustanut He-
nok, Aadamista seitsemäs: ’Katso, 

Herra tulee pyhiensä tuhatlukuisen 
joukon kanssa ja panee jokaisen tuo-
miolle. Hän rankaisee kaikkia juma-
lattomia jokaisesta teosta, jonka he 
jumalattomuudessaan ovat tehneet, 
ja kaikista julkeista puheista, joita 
nuo jumalattomat syntiset ovat hän-
tä vastaan puhuneet.’” (Juud. 14–15) 
 Urantia-kirjassa mainitaan 
”Heenok” myös 24 vanhimman yh-
teydessä: 
 Heenok, ensimmäinen Urantian 
kuolevainen, joka fuusioitui Ajatuk-
sensuuntaajaan kuolevaisena elämän-
sä lihallisen elämän aikana. [514:3] 
(Huom. 1. Mooseksen kirjassa 5:18–
24 mainitaan Heenok ja korostetaan 
nimenomaan: ”Sitten häntä ei enää 
ollut, sillä Jumala otti hänet luok-
seen.”) 
 Urantia-kirjassa kerrotaan: 
 ”Johanneksen ensimmäisenä” 
tunnetun epistolan Johannes kirjoitti 
saatekirjeeksi Naatanin hänen johdol-
laan aikaansaamaan teokseen [eli Jo-
hanneksen evankeliumiin]. [1342:5] 
 Ollessaan väliaikaisessa karkotus-
paikassaan Patmoksella [neljän vuo-
den ajan] Johannes kirjoitti sen Ilmes-
tyskirjan, jonka nykyisin tunnette ko-
vasti lyhennetyssä ja vääristellyssä 
muodossa. Tämä Ilmestyskirja sisältää 
jäljellä olevat katkelmalliset jäänteet 
suuresta ilmoituksesta, josta on ka-
donnut pitkiä jaksoja ja josta toisia 
jaksoja on poistettu, sen jälkeen kun 
Johannes sen kirjoitti. Se on siis säily-
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nyt vain katkelmallisessa ja turmel-
lussa muodossa. [1555:7] 
 
3. Yhteiset käsitykset Raamatun 
Johanneksen ilmestyksessä ja 
Urantia-kirjassa 
 
Seitsemän henkeä, jotka ovat val-
taistuimen edessä 
 
”Johannes tervehtii Aasian maakun-
nan seitsemää seurakuntaa. Armoa 
ja rauhaa teille häneltä, joka on, jo-
ka oli ja joka on tuleva, ja niiltä seit-
semältä hengeltä, jotka ovat hänen 
valtaistuimensa edessä – –.” (Ilm. 
1:4) 
 Seitsemän mielenauttajahenkeä 
ovat paikallisuniversumin Jumalalli-
sen Hoivaajan luomus. – – 
 Nämä ovat ne ”seitsemän Juma-
lan henkeä”, jotka ”paloivat tulisoih-
tuina valtaistuimen edessä” ja jotka 
profeetta näki symboleina näyssään. 
Mutta hän ei nähnyt neljänkolmatta 
vartiomiehen istuimia näiden seitse-
män mielenauttajahengen ympärillä. 
Mainitussa kirjoituksen kohdassa on 
sekoittunut kaksi esitystä, joista toi-
nen liittyy universumin päämajaan 
ja toinen järjestelmän pääkaupun-
kiin. Neljänkolmatta vanhimman is-
tuimet ovat asutuista maailmoista 
koostuvan paikallisjärjestelmänne 
päämajassa Jerusemissa. 
 Mutta kysymys oli Salvingtonista 
Johanneksen kirjoittaessa: ”Ja valtais-

tuimesta lähti salamoita ja ääniä ja 
ukkosen jylinää” – nämä olivat pai-
kallisjärjestelmiin suunnattuja uni-
versumin kaukoviestilähetyksiä. Hän 
näki mielessään myös paikallisuniver-
sumin suunnanvalvontaluotuja, pää-
majamaailman eläviä kompasseja. 
Nebadonissa tätä suunnanvalvontaa 
ylläpitävät Salvingtonin neljä val-
vontaluotua, jotka toimivat universu-
mivirtausten yllä ja joita ensimmäi-
nen toimiva mielen henki, intuition 
auttaja, ”nopean oivaltamisen” henki, 
taitavasti auttaa. Mutta näistä neljäs-
tä olennosta annettu kuvaus, kun hei-
tä englanniksi kutsutaan pedoiksi – 
on ikävästi vääristynyt, sillä he ovat 
verrattoman kauniita ja hahmoltaan 
ihania. [378:4–6] 
 Johanneksen ilmestyksen koh-
dissa 4:4, 5, 10; 5:6, 8, 14 ja 7:2–3, 11 
kerrotaan mm. 24 vanhimmasta. 
 ”Valtaistuimen edessä ja ympä-
rillä oli neljä olentoa, jotka sekä 
edestä että takaa olivat täynnä väl-
kehtiviä silmiä. Yksi muistutti leijo-
naa, toinen nuorta härkää, kolman-
nella oli kuin ihmiskasvot, ja neljäs 
näytti lentävältä kotkalta.” (Ilm. 4:6
–7) 
 
Minä olen alfa ja omega 
 
”’Minä olen A ja O, alku ja loppu’, 
sanoo Herra Jumala, hän, joka on, 
joka oli ja joka on tuleva, Kaikki-
valtias.” (Ilm. 1:8) 
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Totuutta on kirjoitus, joka sanoo: 
”Minä olen ensimmäinen ja minä 
olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole 
yhtäkään Jumalaa.” [115:3] 
 Hän [Jeesus] ei epäröinyt julis-
taa: ”Minä olen alfa ja oomega, alku 
ja loppu, ensimmäinen ja viimei-
nen.” [1408:7] 
 
”Jolla on korvat, se kuulkoon” 
 
”Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä 
Henki sanoo seurakunnille.” (Ilm. 
2:7) 
 Henki puhuu teille: ”Jolla on kor-
va, hän kuulkoon, mitä Henki sa-
noo.” [96:6] 
 
Uusi nimi 
 
”Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä 
Henki sanoo seurakunnille. Sille, 
joka voittaa, minä annan kätkettyä 
mannaa ja valkoisen kiven, ja siihen 
kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota 
ei tunne kukaan muu kuin sen ni-
men saaja.” (Ilm. 2:17) 
 Heti suuntaajaanfuusioitumisen 
vahvistamisen jälkeen uusi moron-
tiaolento esitellään tovereilleen en-
simmäistä kertaa uudella nimellään – 
– [kuudennessa mansiomaailmassa]. 
[538:3] 
 Suuntaajien ihmiskohteet tunne-
taan usein heidän Suuntaajansa nu-
meron mukaan. Kuolevaiset saavat 

oikean universuminimen vasta Suun-
taajaan fuusioitumisen jälkeen. Tä-
män liiton merkkinä on kohtalonsuo-
jelijan uudelle luodulle antama uusi 
nimi. [1188:5] 
 Salaperäiset Opastajat – – työs-
kentelevät aineellisen mielen kanssa 
rakentaakseen – säädellen ja hengellis-
täen – uuden mielen uusia maailmoja 
varten ja tulevan elämänvaiheesi uu-
den nimen. [1191:6] 
 Isän, Poikien ja Henkien henki – 
maailmojen ylösnousemuskuolevais-
ten uuden nimen henki, sen jälkeen 
kun kuolevaisen hengestä syntynyt 
sielu on fuusioitunut Paratiisin Aja-
tuksensuuntaajaan, ja sen jälkeen kun 
se on myöhemmin saavuttanut Lopul-
lisuuden Paratiisikunnan jäsenen sta-
tukseen kuuluvan jumalallisuuden ja 
kunnialla kruunautumisen. [2062:9] 
 
Avoin ovi 
 
”Minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi 
on nyt avoin ovi, minä olen sen 
avannut, eikä kukaan voi sitä sul-
kea. Sinun voimasi ovat vähäiset, 
mutta sinä olet ottanut sanani var-
teen etkä ole kieltänyt nimeä-
ni.” (Ilm. 3:8) 
 Ikuisen elämän ovi on selkosense-
lällään kaikille; ”jokainen, joka tah-
too, saa tulla” – –. [1567:0] 
 ”Isä on avannut taivaan valta-
kunnan ovet kaikille, joilla on usko 
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sisälle astuakseen, eikä ole sellaista ih-
mistä eikä ihmisten yhteenliittymää, 
joka voisi sulkea nämä ovet halpa-
arvoisimmaltakaan sielulta tai luulo-
tellusti räikeimmältäkään syntiseltä 
maan päällä, jos nämä vilpittömästi 
pyrkivät sinne sisälle.” [1652:3] 
 
Taivaasta laskeutuva temppeli 
 
”Siitä, joka voittaa, minä teen pyl-
vään Jumalani temppeliin, eikä hän 
joudu milloinkaan lähtemään sieltä. 
Minä kirjoitan häneen Jumalani ni-
men ja Jumalani kaupungin nimen, 
uuden Jerusalemin, joka laskeutuu 
taivaasta Jumalani luota, ja oman uu-
den nimeni.” (Ilm. 3:12) 
 Morontiatemppelin olemassaolo 
asutun maailman pääkaupungissa on 
todistuksena tällaisen sfäärin pääsystä 
valon ja elämän vakiintuneisiin aika-
kausiin. Ennen kuin Opettaja-Pojat 
viimeisen tehtäväkäyntinsä päättyessä 
lähtevät maailmasta, he avaavat tä-
män evolutionaarisen saavutustason 
viimeisen aikakauden; he valvovat ta-
pahtumia sinä päivänä, jona ”pyhä 
temppeli laskeutuu maan päälle”. 
[622:1] (Merkki valon ja elämän ai-
kakauden alkamisesta.)  
 
Minä seison ovella ja kolkutan 
 
”Minä seison ovella ja kolkutan. Jos 
joku kuulee minun ääneni ja avaa 
oven, minä tulen hänen luokseen, ja 

me aterioimme yhdessä, minä ja 
hän.” (Ilm. 3:20) 
 Kuolevaisten fyysinen ruumis on 
”Jumalan temppeli”. Siitä huolimatta, 
että Suvereenit Luoja-Pojat tulevat lä-
helle omien asuttujen maailmojensa 
luotuja ja ”vetävät kaikkia ihmisiä 
puoleensa”; vaikka he seisovat tietoi-
suuden ”ovella” ja ”kolkuttavat” ja rie-
muitsevat päästessään sisälle kaikkiin, 
jotka ”avaavat sydämensä portit”; ja 
vaikka todellakin on olemassa tämä 
läheinen persoonallinen yhteys Luoja-
Poikien ja heidän kuolevaisten luotu-
jensa välillä – –. [26:4] 
 Muistakaa minun [Jeesus] sano-
neen: ”Katso, seison ovella ja kolku-
tan, ja jos joku avaa, tulen sisäl-
le.” [1765:4] 
  – – jokainen, joka vilpittömästi halu-
aa löytää ikuisen elämän Jumalan val-
takuntaan astumalla, varmasti tämän 
iäisen pelastuksen löytää. [1829:2] 
 – – kaikkien kohdalla, jotka ovat sy-
dämeltään rehellisiä ja uskossaan vil-
pittömiä, pysyy ikuisena totuutena 
lause: ”Katso, minä seison ihmisten sy-
dämen ovella ja kolkutan, ja jos joku 
vain avaa minulle, astun sisälle ja il-
lastan hänen kanssaan, ja ravitsen 
häntä elämän leivällä – –.” [1829:4] 
 
24 vanhinta 
 
”Tämän valtaistuimen ympärillä oli 
kaksikymmentäneljä valtaistuinta, ja 
niillä istui kaksikymmentäneljä van-
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hinta, joilla oli yllään valkeat vaat-
teet ja päässään kultaseppele.” (Ilm. 
4:4) 
 – – Jerusemissa sijaitsee Urantian neu-
vontaelimen, neljänkolmatta neuvon-
antajan, päämaja. Ilmestyskirjan Jo-
hannes kutsui heitä kahdeksikym-
meneksineljäksi vanhimmaksi – –. Tä-
män ryhmän keskellä oleva valtais-
tuin on puheenjohtajana toimivan 
arkkienkelin tuomarinistuin, ylös-
nousemusnimenhuudon valtaistuin 
armon ja oikeuden jakamiseksi koko 
Satanialle. Tämä tuomarinistuin on 
ollut Jerusemissa aina, mutta ympäril-
lä olevat kaksikymmentäneljä istuinta 
asetettiin paikalleen vasta tuhat yhdek-
sänsataa vuotta sitten, pian sen jälkeen 
kun Kristus Mikael ylennettiin Neba-
donin täysivaltaiseksi hallitsijaksi. 
[513:4] 
 
Lasimeri 
 
– – ja sen edessä oli myös ikään kuin 
lasinen, kristallin tavoin kimmeltävä 
meri. (Ilm. 4:6) 
 Lasimeri, Edentian vastaanotto-
alue, on hallintokeskuksen lähellä, ja 
sitä ympäröi päämaja-amfiteatteri. 
[486:6] 
 Edentian lasimeri on valtava ym-
pyränmuotoinen kristalli, jonka ym-
pärysmitta on noin satakuusikymmen-
tä kilometriä ja syvyys noin neljäkym-
mentäkahdeksan kilometriä. Tämä 
suurenmoinen kristalli toimii kaikki-

en kuljetusserafien ja muiden, sfäärin 
ulkopuolisista kohteista saapuvien 
olentojen vastaanottokenttänä. Tällai-
nen lasimeri helpottaa kuljetusserafien 
laskeutumista suuresti. 
 Tämänlaatuinen kristallikenttä 
on miltei kaikissa arkkitehtonisissa 
maailmoissa; ja koristearvonsa lisäksi 
se palvelee monia tarkoituksia. Sitä 
käytetään superuniversumiheijasteiden 
esittämiseen paikalle kerääntyville 
ryhmille sekä yhtenä energian muun-
totekniikan tekijänä avaruuden virta-
uksia modifioitaessa ja muita sisään 
tulevia fyysisen energian virtoja muo-
kattaessa. [487:1–2] 
 Lasimeri ilmaantuu näkyvillenne 
toisessa mansoniassa. [534:7] 
 Ilmestyskirjan Johannes näki 
näyssään erään eteenpäin matkaavien 
kuolevaisten luokan saapumisen seitse-
männestä mansiomaailmasta ensim-
mäiseen taivaaseensa, Jerusemin kirk-
kauteen. Hän kirjoitti: ”Ja minä näin 
ikään kuin lasisen meren, tulella sekoi-
tetun; ja niiden, jotka olivat saaneet 
voiton itsessään alkuaan olleesta pe-
dosta ja sen kuvasta, joka itsepintaises-
ti pysyi heissä mansiomaailmojen läpi, 
ja lopulta sen viimeisestä merkistä ja 
jäljestä, heidän minä näin seisovan sil-
lä lasisella merellä, ja heillä oli Juma-
lan harput ja he veisasivat laulun, joka 
kertoi, kuinka kuolevainen vapautui 
pelosta ja kuolemasta.” (Kaikissa näis-
sä maailmoissa on käytettävissä täy-
dellinen avaruuden viestintäyhteys; ja 
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teidän on mahdollista vastaanottaa 
näitä viestejä missä tahansa, kunhan 
kannatte mukananne ”Jumalan 
harppua”; kysymyksessä on moron-
tialaite, joka korvaa kyvyttömyyten-
ne virittää morontia-aistien kypsy-
mätön mekanismi ilman apuneuvoja 
tapahtuvaan avaruusviestien vas-
taanottamiseen). [539:4] (Alleviivaus 
kirjoittajan.) (Johanneksen ilmes-
tyksessä kohdat 15:2, 14:2.) 
 
Tuleminen suuren ahdistuksen 
kautta 
 

”Hän sanoi minulle: – Nämä ovat 
päässeet suuresta ahdingosta.” (Ilm. 
7:14) 
 ”Tuleminen suuren ahdistuksen 
kautta” on omiaan tekemään kunni-
alla kruunatuista kuolevaisista hyvin 
ystävällisiä ja ymmärtäväisiä, hyvin 
myötätuntoisia ja suvaitsevia 
[kuudennessa mansiomaailmassa]. 
[538:5] 
 
Seitsemän enkeliä, joilla oli seitse-
män torvea 
 

”Kun Karitsa avasi seitsemännen 
sinetin, taivaassa syntyi hiljaisuus, 
ja sitä kesti puolen tunnin verran. 
Minä näin, kuinka niille seitsemälle 
enkelille, jotka seisoivat Jumalan 
edessä, annettiin seitsemän tor-
vea.” (Ilm. 8:1–2) 
 ”Ne seitsemän enkeliä, joilla 
oli seitsemän torvea, valmistautui-

vat puhaltamaan torviinsa.” (Ilm. 
8:6) 
 Kansakuntana elämisen enkelit. 
Kysymys on ”pasuunojen enkeleistä”, 
Urantian kansallisuusjakoiseen elä-
mäntapaan liittyvien poliittisten il-
miöiden ohjaajista. – – Nimenomaan 
tämän – – hoivan kautta ”Kaikkein 
Korkeimmat hallitsevat ihmisten 
valtakunnissa”. [1255:7] 
 Tämä taas tulee Danielin kir-
jasta: 
 ”Korkein on hallitsija ihmisten 
valtakunnassa ja – – hän antaa sen 
kuninkuuden  kene l l e  t ah -
too.” (Dan. 4:22) 
 
Seitsemän seurakunnan enkelit 
 

”Sinä näit seitsemän tähteä oikeassa 
kädessäni ja seitsemän kultajalkais-
ta lamppua, ja niiden salaisuus on 
tämä: seitsemän tähteä ovat seitse-
män seurakunnan enkelit, ja seitse-
män lamppua ovat ne seitsemän 
seurakuntaa.” (Ilm. 1:20) 
 Uskonnonvarjelijat. Kysymyk-
sessä ovat ”kirkkojen enkelit”, olevan 
ja menneen vakaat puolustajat. 
[1255:6] 
 
Abaddon 
 

”Kuninkaanaan niillä oli syvyyden 
enkeli, hepreankieliseltä nimeltään 
Abaddon, kreikankieliseltä Apolly-
on.” (Ilm. 9:11) 
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 Hepreankielinen nimi Abaddon 
merkitsee ’tuho’, ’tuonela’; kreikan-
kielinen Apollyon ’tuhoaja’. Eli vii-
dennen enkelin puhallettua torveen-
sa ilmestyivät ”heinäsirkat” – Apol-
lyonin armeijat. 
 Abaddon oli Caligastian esikunta-
päällikkö. Hän seurasi herransa muka-
na kapinaan, ja on siitä lähtien toimi-
nut Urantian kapinallisten ylimpänä 
toimeenpanijana. [602:2] 
 ”Paholainen” ei ole kukaan muu 
kuin Caligastia, Urantian viralta pan-
tu Planeettaprinssi… 
 
Lohikäärme 
 
”Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas 
enkeli, jolla oli kädessään syvyyden 
avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni 
lohikäärmeen, tuon muinaisaikojen 
käärmeen, jonka nimet ovat Paholai-
nen ja Saatana, ja pani sen kahleisiin 
tuhanneksi vuodeksi – –.” (Ilm. 20:1–
2) 
 Lohikäärmeestä tuli lopulta kaik-
kien näiden pahojen henkilöhahmojen 
symbolinen tunnus. Mikaelin saavutta-
man riemuvoiton jälkeen ”Gabriel tu-
li alas Salvingtonista ja sitoi lohikäär-
meen (kaikki kapinallisjohtajat) yhdek-
si aikakaudeksi”. [602:3] 
 Aineellisten Poikien käyttöön ase-
tetuista planetaarisista enkeliauttajista 
hairahtui osapuilleen yksi kolmannes, 
ja siirtymähoivaajista saatiin ansaan 
lähes kymmenen prosenttia. Johannes 

näki tämän vertauskuvallisesti kirjoit-
taessaan suuresta punaisesta lohikäär-
meestä sanoen: ”Ja sen pyrstö pyyhkäisi 
pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja 
heitti ne alas pimeyteen.” [608:3] 
(Johanneksen ilmestyksessä kohdat 
12:3–4.) 
 
Sota taivaassa 
 
”Sille [pedolle] annettiin myös lupa 
käydä taisteluun pyhiä vastaan ja 
voittaa heidät, ja niin sen valtaan an-
nettiin kaikki heimot, kansat, kielet 
ja maat. Kaikki maan asukkaat ku-
martavat sitä – kaikki ne, joiden ni-
mi ei maailman luomisesta alkaen 
ole ollut kirjoitettuna teurastetun 
Karitsan elämänkirjaan.” (Ilm. 13:7–
8) 
 ”Ja syttyi sota taivaassa; Miikaelin 
komentaja ja hänen enkelinsä sotivat 
lohikäärmettä (Luciferia, Saatanaa ja 
luopuriprinssejä) vastaan; ja lohikäär-
me ja hänen kapinalliset enkelinsä soti-
vat, mutta eivät voittaneet.” Tämä 
”sota taivaassa” ei ollut sellainen fyysi-
nen taistelu, jollaiseksi selkkaukseksi se 
Urantialla saatettaisiin kuvitella. – – 
 Mutta tämä sota taivaassa oli pe-
räti kauhistuttava ja peräti todellinen. 
– – taivaan sodassa oli panoksena ikui-
nen elämä. [606:2–3] 
 
Lohikäärmeen ja sen enkeleiden 
syökseminen alas 
”Tuo suuri lohikäärme, tuo mui-
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naisaikojen käärme, jota kutsutaan 
Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko 
ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin 
maan päälle, ja samoin syöstiin alas 
sen enkelit.” (Ilm. 12:9) 
 Kun Mikaelista oli tullut Nebado-
nin universumin vakiintunut päällik-
kö, Lucifer vietiin Päivien Muinaisten 
edustajain toimesta turvasäilöön, ja 
hän on siitä lähtien ollut vankina Je-
rusemin siirtymäsfäärien Isän ryhmän 
satelliitilla numero yksi. [611:1] 
 
Pedon merkki 
 
”Se [peto] pakottaa kaikki, pienet ja 
suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja 
orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai 
otsaansa merkin. Kenenkään ei ole 
lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei 
hänellä ole tätä merkkiä, joka on pe-
don nimi tai sen nimen luku. 
 Tässä vaaditaan viisautta. Se, jol-
la on ymmärrystä, laskekoon pedon 
nimen lukuarvon: se on erään ihmi-
sen luku, ja se luku on kuusisa-
taakuusikymmentäkuusi.”  (Ilm. 
13:16–18) (Johanneksen ilmestykses-
sä myös kohdat 14:9, 16:2.) (Huom. 
Kreikan ja heprean kirjaimia käyte-
tään myös numeroina.) 
 Täällä [seitsemännessä man-
siomaailmassa] sinut puhdistetaan on-
nettoman sukuperimän, epäterveen 
ympäristön ja planeetalta periytyvien 
epähengellisten taipumusten kaikista 
jäänteistä. Täällä kitketään pois vii-

meisetkin ”pedon merkin” jäänteet. 
[538:6] 
 
Kuningasten Kuningas ja Herrojen 
Herra 
 
”Nuo kaikki [peto joukkoineen] 
käyvät taisteluun Karitsaa vastaan, 
mutta Karitsa voittaa heidät, sillä 
hän on herrojen Herra ja kuninkai-
den Kuningas.” (Ilm. 17:14) 
(Johanneksen ilmestyksessä myös 
kohta 19:16.) 
 Ja tällaisen kokemuksen hankittu-
aan [viimeisen lahjoittautumisen jäl-
keen] nämä Pojat ovat korkeimpia 
universuminhallitsijoita. Enää he ei-
vät hallitse Isän sijaishallitsijoina, 
vaan omalla oikeudellaan ja omissa 
nimissään ”Kuningasten Kuninkaana 
ja Herrojen Herrana”. – – Mitä tulee 
hänen paikallisuniversumiinsa, niin 
”kaikki valta taivaassa ja maan pääl-
lä” on siirretty tälle voittoisalle ja 
kruunatulle Mestari-Pojalle. [240:1] 
 
Uusi taivas ja uusi maa 
 
”Minä näin uuden taivaan ja uuden 
maan. Ensimmäinen taivas ja ensim-
mäinen maa olivat kadonneet, eikä 
merta ollut enää. Näin, kuinka pyhä 
kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui 
taivaasta Jumalan luota juhla-
asuisena, niin kuin morsian, joka on 
kaunistettu sulhasta varten.” (Ilm. 
21:1–2) 
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 Johannes kirjoitti nimenomaan 
Opettaja-Poikien viimeisen tehtävä-
käynnin päättymisestä (ainakin se olisi 
aikajärjestys normaalissa maailmassa) 
sanoessaan: ”Ja minä näin uuden tai-
vaan ja uuden maan, ja uuden Jerusa-
lemin laskeutuvan alas taivaasta, Ju-
malan tyköä, valmistettuna niin kuin 
prinsessa, prinssillensä kaunistet-
tu.” [599:7] 
 Kysymyksessä on se sama uudistet-
tu maa, pitkälle edistynyt planetaari-
nen vaihe, jonka muinainen tietäjä 
näki kirjoittaessaan: ”Sillä, niin kuin 
uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä 
teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, 
niin olette te ja teidän lapsenne jäävä 
eloon – –.” [600:1] 
 He [hurskaiden juutalaisten pieni 
ryhmä] opettivat, ettei tuleva valta-
kunta olisi tästä maailmasta; että maa-
ilma oli kulkemassa varmaa loppuaan 
kohti ja että ”uusi taivas ja uusi maa” 
ilmaantuisivat sitä varten, että niiden 
myötä perustettaisiin Jumalan valta-
kunta – –. [1500:4] 
 Nämä juutalaiset yhdistivät mie-
lessään temppelin hävityksen itsepäises-
ti ”maailmanloppuun”. He uskoivat, 
että tämä Uusi Jerusalem täyttäisi ko-
ko Palestiinan; että maailmanloppua 
seuraisi ”uusien taivaitten ja uuden 
maan” välitön ilmaantuminen. Ei sen 
vuoksi ollut kummallista, jos Pietari 
sattui sanomaan: ”Mestari, tiedämme, 
että kaikki katoaa, kun uudet taivaat 
ja uusi maa ilmestyvät, mutta mistä 

tietäisimme, milloin tulet takaisin 
pannaksesi kaiken tämän toi-
meen?” [1913:5] (Jeesus siis vastasi 
Pietarille, että tämä oli ymmärtänyt 
koko opetuksen ”itsepintaisesti” vää-
rin.) 
 
4. Eskatologiaa Urantia-kirjassa 
 
Eskatologia on määritelty Otavan 
uudessa sivistyssanakirjassa seuraavas-
ti: 
 ”Oppi viimeisistä tapahtumista, 
luomakunnan lopusta ja toisen maa-
ilman syntymisestä, kuolemasta ja 
sen jälkeisestä elämästä.” 
 Kaikkia näitä asioita käsitellään 
Urantia-kirjassa, mutta – yllättävää 
kyllä – myös ”maailman loppua”. Eli 
tällainen asioiden kulku on mahdol-
linen, vaikka se ei koskekaan Uran-
tia-planeettaa, joka päinvastoin odot-
taa pääsyään valoon ja elämään. 
 Vaikka on olemassa tämä demate-
rialisointimenetelmä Aatamien val-
mistamiseksi Jerusemista evolutionaa-
risiin maailmoihin tapahtuvaa siirtoa 
varten, mitään vastaavaa menetelmää 
ei kuitenkaan ole heidän viemisekseen 
pois tällaisista maailmoista, ellei tar-
koituksena sitten ole koko planeetan 
tyhjentäminen. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa dematerialisoimisteknii-
kasta tehdään hätätilasovellus koko pe-
lastettavaa väestöä varten. Mikäli jo-
kin fyysinen katastrofi sattuisi tuomit-
semaan kehittyvän ihmisrodun asuin-
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planeetan tuhoon, Melkisedekit ja Elä-
mänkantajat laajentaisivat demateria-
lisoimismenetelmää niin, että sen pii-
riin tulisivat kaikki eloonjäävät, ja 
nämä olennot vietäisiin serafikuljetuk-
sessa pois heidän olemassaolonsa jatku-
mista varten valmistettuun uuteen 
maailmaan. Sen jälkeen kun ihmisro-
dun evoluutio on kerran jossakin ava-
ruuden maailmassa pantu alulle, sen 
on jatkuttava tuon planeetan fyysisestä 
säilymisestä kokonaan riippumatta, 
mutta tarkoitus ei ole, että Aatami ja 
Eeva evolutionaaristen aikakausien 
kuluessa muunlaisessa tapauksessa läh-
tisivät valitsemastaan maailmasta. 
[582:3] 
 
Viimeiseksi tarkastelemme näkökul-
maa, jota apokalypsista on esitetty, 
eli että se olisi myös arkkityyppi, 
koska se toistuu jatkuvasti ihmis-
kunnan historiassa. Eli: 
 
5. Onko apokalyptiikka arkkityyp-
pisesti ihmiskunnan kollektiivises-
sa alitajunnassa? 
 
Lähdeteoksia tämän osion käsittele-
miseksi ovat mm. Tony Dunderfel-
tin Apokalypsis (toisena tekijänä 
Martti Mäkisalo) ja C. G. Jungin Ai-
on (ei ole suomennettu). 
 Vaikka Urantia-kirjassa ei ole-
kaan käsitettä ”kollektiivinen alita-
junta”, siinä käytetään nimitystä ih-
misestä ”myytintekijänä” (s. 60). 

Myytti on ”kertomus jumalista ja ju-
malolennoista”, tarunomainen asia. 
Arkkityyppi on alkukuva, alkumuo-
to tai alkutyyppi, Jungin psykologi-
assa ihmissuvun tai tietyn rodun tie-
doton alkumielikuva, alkumalli. 
 On yllättävää, että apokalyptii-
kan arkkityyppi voi olla lohduttava 
enemmänkin kuin pelottava. Tony 
Dunderfelt ja Martti Mäkisalo kir-
joittavat: 
 ”Arkkityyppien kokeminen 
tuntuukin yksilöstä kohottavalta, jo-
pa sillä tavalla, että ihminen tuntee 
niiden avulla koskettaneensa jotain 
transsendenttista ylimaallista ulottu-
vuutta. Tietyllä tavalla hän on niin 
tehnytkin, sillä sitä tietoisuuden ta-
soa, jossa arkkityypit vaikuttavat, 
voidaan kutsua henkiseksi. – – Apo-
kalyptisten kertomusten kyseessä ol-
len on tärkeätä ymmärtää, että niissä 
vaikuttava arkkityyppinen olemus 
synnyttää kokemuksen elämää suu-
remmasta pyhästä.” 
 He kuvaavat apokalyptiikan 
arkkityypin muodostuvan seuraavis-
ta osa-alueista: 
 1) Merkkejä tulevasta muutok-
sesta: ”lopunajan” merkit (tarinat 
vaaroista, kauheuksista ja katastro-
feista): 
 a) luonnossa tapahtuvat muu-
tokset (tähdet tippuvat, aurinko pi-
menee…) 
 b) sosiaalisten perinteiden ja mo-
raalin rappeutuminen (ihmiset teke-



HEIJASTE    3/2013 

 

21 

vät mitä haluavat). 
– – 
Esimerkiksi hinduilla Mahabharata-
teoksessa kuvataan viimeistä aikaa 
”Kali-yugaa”. Hindulainen eskatolo-
gia on peräisin persialaisesta zarat-
hustralaisesta perinteestä. Samoin 
juutalainen, kristillinen ja islamilai-
nen apokalyptiikka. 
 ”Lopunaika kuvataan persialai-
sissa lähteissä hirvittäväksi talveksi, 
anarkististen ja demonisten voimien 
juhla-ajaksi, suureksi sodaksi, jolloin 
kosmisiakin katastrofeja on odotetta-
vissa; tähdet suistuvat taivaalta, maa 
vajoaa mereen ja tuli hävittää maail-
maa. Suuri äkillinen käänne muuttaa 
kaiken hyvien voitoksi. Pimeyden 
joukot  murskaava  Pe las ta ja 
(shaosyant) voittaa täydellises-
ti.” (Riekkinen: Taivaan ja helvetin 
välissä, s. 12. Saarinen & Uro: Lopun 
ajat eilen ja tänään.) 
 Hindulaisuuden Pelastajan nimi 
on Kalki. 
 Raamatullisia apokalyptisia kir-
joja ovat siis Vanhan testamentin Da-
nielin kirja sekä monet ns. apokryfi-
set kirjat, mm. ”Mooseksen taivaa-
seen ottaminen”. Kristillinen apoka-
lyptiikka syntyi rikkaassa lopunaiko-
jen odotuksen perinteessä. Uudessa 
testamentissa pääosassa on ”Ihmisen 
Poika”. 
 Islamin shiia-perinteessä odote-
taan profeetta Mohammedin kaltai-
sen suuren hahmon uutta tuloa sil-

loin, kun alkuperäinen islamilainen 
oppi on rappeutunut ja maailmassa 
vallitsee suuri moraalinen hätä. Ko-
raanin jälkeisissä hadith-kirjoi-
tuksissa pohditaan tätä. Shiia-
muslimit odottavat 12. imaamin, 
imaami Mahdin uutta tuloa. Myös 
antikristushahmo, Dajjal (”valeh-
telija”) on odotettavissa. 
 Imaami Mahdin esiintulon kyn-
nyksellä muslimit alkavat taistella 
keskenään vallasta Syyriassa ja Egyp-
tissä. Kristityt valtaavat Istanbulin ja 
Syyrian. Aurinko ja kuu pimenevät. 
Uudessa sodassa kristittyjen ja musli-
mien välillä islam voittaa Mahdin ja 
Jeesuksen (Isan) avulla. 
 Pohjoismaisessa Edda-myto-
logiassa taistellaan lopunaikojen, rag-
narökin, häämöttäessä. 
 New Age -piireissä on nykyään 
esillä apokalyptinen odotus: odote-
taan ns. Vesimiehen aikaa (korkeam-
man tietoisuuden, teknisen ja sosiaa-
lisen edistyksen ja rakkauden aikaa). 
Odotetaan päivämäärää 21.12.2012, 
johon mayakalenteri loppuu. Toi-
saalta on ennustuksia, että lo-
punaikoina 99,9 % ihmiskunnasta tu-
houtuu. Planeetta ”puhdistuu”, tulee 
onnen ja ilon aikakausi. 
 Uskontojen maailmassa on 70–
90-luvuilla ollut itsemurhalahkoja: 
ns. Kansan Temppeli Guyanassa (900 
jäsentä teki itsemurhan); David Ko-
reshin lahko Texasissa (100 ihmisen 
palokuolema), Auringon Temppelin 
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jäsenet Sveitsissä ja Kanadassa; Japa-
nissa Aum Shinrikyo -lahko terrori-
soi Tokion metroa sariinilla; Hea-
ven’s Gate -ryhmä… 
 Näissä apokalyptinen arkki-
tyyppi kylvi tuhoa, ”sai ihmiset val-
taansa”, kirjoittavat Tony Dunder-
felt ja Martti Mäkisalo. 
 Hyvän ja pahan taistelu on Jo-
hanneksen ilmestyksessä Kristuksen 
ja Antikristuksen voimainmittelö ja 
ehkä pelottavin osa apokalyptista 
arkkityyppiä. Tämän arkkityypin 
valtaama ihminen tai ihmisryhmä 
saattaa tuomita toisen vastustajaksi 
ja ”pyhän uskonnon” nimissä julis-
taa taistelun. 
 Johanneksen ilmestys ennustaa 
maailman antikristillistymisen ja 
maailmanhallitsijan, joka saa aikaan 
rauhan ja ”pelastuksen”, kuitenkin 
ilman Jumalaa ja Kristusta. Tuolloin 
kuljemme kohti Harmageddonia. 
 Vaikka Urantia-kirjassa ei ole 
kyseistä ”Antikristus”-tyyppistä ark-
kityyppiä, siinä annetaan selvä va-
roitus: 
 Kahdennenkymmenennen vuosi-
sadan sekularismi tuntuu vahvista-
van, ettei ihminen tarvitse Jumalaa. 
Mutta varokaa! Tämä ihmiskunnasta 
esitetty jumalaton filosofia tulee johta-
maan vain levottomuuksiin, vihamie-
lisyyteen, epätoivoon, sotaan ja maail-
manlaajuiseen katastrofiin. [2081:5] 
(Alleviivaus kirjoittajan.) 
Jumalatta, uskonnotta, tieteellinen se-

kularismi ei voi koskaan koordinoida 
voimiaan, saada eri suuntiin vetäviä 
ja keskenään kilpailevia intressejä, ro-
tuja ja kansallisuusaatteita sopusoin-
tuun. [2082:2] 
 Ihmisten veljeyttä ei yksinkertai-
sesti voi saada aikaan, jos Jumalan 
isyys jätetään huomiotta tai kiiste-
tään. [2082:5] 
 Venäläinen filosofi ja kirjailija 
Vladimir Solovjev (1853–1900) on 
kirjoittanut kirjan Sota ja kristillinen 
usko, jossa pohditaan Antikristuksen 
nousua ja viimeisiä tapahtumia. (ks. 
Dunderfelt: Apokalypsis, s. 153–157.) 
 Yhteisön johtaja, Antikristus, 
toimii Johanneksen ilmestyksen mu-
kaan apunaan väärä profeetta, pa-
huuden toinen ilmentymä, joka on 
taikuri ja maagikko ja saa ihmiset 
vakuuttumaan Antikristuksen voi-
masta. Tuolloin ilmaantuu myös 
merkki tai numero (666), jonka 
kautta tapahtuu taloudellinen toi-
minta ja sen kontrollointi. Merkki 
on otsassa tai kädessä. Antikristus 
asettuu Jerusalemiin, jonka jälkeen 
seitsemän vuoden kuluttua syttyy 
Harmageddon. Megiddon/Jisreelin 
tasangolla Harmageddonin taistelus-
sa Kristus joukkoineen voittaa kaik-
ki pahuuden voimat. Sen jälkeen 
syntyy uusi taivas ja uusi maa. 
 Tuhannen vuoden kuluttua Saa-
tana päästetään taas irti ja Saatana 
saa Gogin ja Magogin armeijat puo-
lelleen, syntyy uusi taistelu Kristusta 
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vastaan, jonka jälkeen Saatana tuho-
taan lopullisesti. Sodan tarkoituksena 
on Jumalan suunnitelman toteutta-
minen. 
 Sitten koittaa viimeinen tuomio, 
jossa osa ihmisistä tuomitaan helvet-
tiin. Helvetin ajatus on luotu zarat-
hustralaisuudessa n. 1000–1500 vuot-
ta ennen ajanlaskumme alkua. Zarat-
hustran oppi oli dualistinen – hyvän 
ja pahan valitsemista. 
 Myös apokalyptinen uudistumi-
nen on vahva arkkityyppi! Ja lohdut-
tava sellainen! Myös antroposofiassa 
ja Rudolf Steinerilla on vahva tul-
kinta Johanneksen ilmestyksestä. 
Hänen mukaansa sisältö liikkuu kah-
della tasolla: eksoteerisella eli sen 
ajan uskonelämän tapahtumissa sekä 
esoteerisella tasolla eli kuvataan ih-
miskunnan kehitystä (mennyttä ja 
kauas tulevaisuuteen ulottuvaa). Stei-
nerin mukaan ei kuvata yksityiskoh-
taisesti tulevia maailmantapahtumia. 
 Steinerin mukaan kyseessä on 
initiaatiokirja eli osallisuutta ihmis-
kunnan suuriin kehityssalaisuuksiin. 
Kristuksella on Steinerin mukaan 
ratkaiseva tehtävä koko maapallon 
elämässä. Kristus kuuluu koko ihmis-
kunnalle eikä vain tietyllä tavalla us-
koville. 
 Steiner kirjoitti kahdesta hah-
mosta: Luciferista ja Ahrimanista. 
Nyt on menossa ahrimanisaatio eli 
materiaalistuminen. 
~  ~  ~ 

 

Apokalypsi on juhlava ”verhojen 
avaaminen” sen edestä, mikä on kät-
kettynä; uusi todellisuus, joka paljas-
tuu vanhan alta. Apokalypsi ei itse 
asiassa olekaan synonyymi maail-
manlopulle, vaan pääasiallinen viesti 
on toivon viesti. 
 Suurimman osan olemassaoloaan 
ihmiskunta on ollut tietämätön asias-
ta, maailmanlopusta. Apokalypsin 
arkkityyppi on joskus syntynyt, eh-
kä se menettää merkityksensä joskus. 
Eli arkkityyppi on historiallinen to-
siasia, ei absoluuttista jumalallista to-
tuutta. Ja arkkityyppi tulee tiedostaa, 
ettei ”joudu sen valtaan”. 
 
Lähdeteokset: 
1) Raamattu 
2) Urantia-kirja 
3) Aleksandr Men: Tšitaja apokalip-
sis (Ilmestyskirjaa lukien, ei ole kään-
netty suomen kielelle venäjän kieles-
tä) 
4) Jukka Thurén: Johanneksen ilmes-
tys 
5) Tony Dunderfelt & Martti Mäki-
salo: Apokalypsis 
6) Merrill F. Unger: Raamatun luki-
jan käsikirja 
7) Duan L. Faw: Paramony 
8) C. G. Jung: Aion (ei ole käännetty 
suomeksi) 
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Alustava kuvaus 

T ämä Urantia-kirjan kosmologi-
aa käsittelevä osa kertoo Nor-

latiadekin konstellaatiosta ja on jat-
koa edelliseen, paikallisjärjestelmästä 
kertovaan alkuosaan. Konstellaatio 
Urantia – kirjan mukaisessa luoki-
tuksessa on sellaisen tähtijärjestel-
män nimitys, joka sisältää sata pai-
kallisjärjestelmää eli valmiiksi kehit-
tyneenä noin 100’000 asuttua pla-
neettaa. Itse konstellaatio on 1/100 
paikallisuniversumia ja 1/10’000’000 
(kymmenes-miljoonasosa) supe-
runiversumia, johon oma Linnunra-
tajärjestelmämme kuuluu. Konstel-
laatiota voisi verrata suurkaupunki-
miljööseen siten, että se on kuin 
asuinkortteli, jossa yksittäinen ker-
rostalotalo vastaisi järjestelmää ja yk-
sittäinen kerros aurinkokuntaa ja 
asunto planeettaa. Vertaus on yksin-
kertainen, mutta kuvaa ehkä karke-
asti mittasuhde-eroa. Kyseessä on siis 
tavattoman pieni alue tässä elolli-
suutta täynnä olevassa seitsemännes-
sä superuniversumissa.    
 Urantia ja paikallisjärjestelmä 
Satania kuuluvat siis Norlatiadekin 
konstellaatioon, jonka päämajamaa-

ilma Edentia ja sitä ympäröivät 70 
siirtymäkulttuurin koulutusmaail-
maa sekä niiden 700 satelliittia muo-
dostavat sen uuden ympäristön, jos-
sa jo ylösnousseet edistyneet moron-
tiaoppilaat eli entiset ihmiset, jotka 
aloittivat aineellisilta planeetoilta, 
aloittavat uuden luvun universu-
miopiskelussaan. Elollisuuden ne 
tyypit, jotka olivat luonteenomaisia 
paikallisjärjestelmän päämajamaail-
massa, ovat myös pääsääntöisesti 
edustettuna Edentiassa ja siirtymä-
sfääreillä. Täällä tavataan sporna-
giaolentoja, jotka suorittavat puutar-
hurin ja maisemankaunistajan tehtä-
viään kuten edellisilläkin morontia-
sfääreillä. Spirongaolennot ovat va-
kituisen kansalaisen statuksella läsnä 
täällä ja suorittavat henkiauttajan 
tehtäviä. He ovat persoonallisia 
Kirkkaan Aamutähden Gabrielin ja 
Isä-Melkisedekin jälkeläisiä.(37:10.2) 

Valvojaserafit, paikallisuniversu-
min enkelten kolmas luokka, osoite-
taan konstellaatioiden palvelukseen. 
He pitävät päämajaansa pääkaupunki-
sfääreillä ja suorittavat laajamittaista 
palvelua ympäröivissä morontiakoulu-
tuksen maailmoissa. Norlatiadekissa 
seitsemänkymmenen suursfäärin ja 

Urantia-kirjan kosmologiaa  Osa 2   
Konstellaatio 

 

Pertti Leinonen 
Esitelmä 17.4.2013 
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seitsemänsadan pienemmän satelliitin 
asukkaina ovat univitatia-olennot, 
konstellaation vakinaiset kansalaiset. 
Kaikista näistä arkkitehtonisista maail-
moista pitää täysimääräistä huolta syn-
typeräisen elollisuuden eri ryhmät, jot-
ka enimmältään jäävät paljastamatta, 
mutta joihin kuuluvat tehokkaat spi-
ronga- ja kauniit spornagiaolennot. 
Kun kerran konstellaatioiden moron-
tiaelollisuus on morontiakoulutusjärjes-
telmän keskipiste, se on, kuten voitte 
aavistaakin, sekä tyypillistä että ihan-
teiden mukaista.[43:0.4] 
 

Edentia on mittasuhteiltaan sataker-
tainen Urantiaan verrattuna ja ympä-
röivät koulutusmaailmat kymmen-
kertaisia ja näiden satelliitit suunnil-
leen Urantian kokoisia. Yhdessä ne 
muodostavat 771 arkkitehtonisen 
maailman ryhmän. Norlatiadek ja 
muut 99 konstellaatiota ovat paikal-
lisuniversumi Nebadonin  ensiasteisia 
jakautumia ja niiden hallitsijat kytke-
vät asutut maailmat Salvingtonin pai-
kallisuniversumin keskuhallintoon ja 
heijastuspalvelun kautta Uversan Päi-
vien Muinaisten superhallintoon
(43:0.1-2). 
 
Konstellaation siirtymäkulttuurin 
sfäärit 
 

Kun uusi opiskeluryhmä saapuu pai-
kallisjärjestelmästä he käyvät läpi 
kaikki 70 siirtymäkulttuurin maail-
maa, ennen kuin he saavuttavat Eden-
tian kansalaisuuden. Aloitus tapahtuu 

maailmassa no.1 ja eteneminen järjes-
tyksessä maailmaan no. 70. Jokaisella 
siirtymäsfäärillä on kymmenen satel-
liittia, jotka siirtymäsfäärien lisäksi 
ovat konstellaation pysyvien asukkai-
den univitatioiden hallinnassa. Univi-
tatiat ovat Luoja – Pojan ja Luovan 
Hengen lapsia – pysyväisasukkaita – 
joilla on merkittävä osuus moron-
tianousijoiden opetuksessa. Jos pu-
huisimme urheilutermein, heitä voisi 
kutsua sparraajiksi älyllisissä, taiteelli-
sissa ja sosiaalisissa toiminnoissa.
(37:9.4) 
 
Univitatiat 
 

Tämä olentoluokka edustaa meille 
vieraanvaraista henkilökuntaa, jotka 
vastaavat suuresti konstellaatiovai-
heemme koulutuksesta. 

Hengellisessä mielessä univitatia-
olennot ovat samanlaisia; älyllisessä 
mielessä he eroavat toisistaan aivan ku-
ten kuolevaisetkin. Hahmoltaan he 
muistuttavat suuresti morontiaalista 
olemassaolon tilaa, ja heidät on luotu 
toimimaan seitsemässäkymmenessä eri 
persoonallisuusluokassa. Kussakin täl-
laisessa univitatia-luokassa esiintyy 
kymmenen älyllisen toiminnan suu-
rempaa muunnelmaa, ja kukin näistä 
erilaisista älyllisyyden tyypeistä johtaa 
etenevän toiminnallisen tai käytännöl-
lisen sosiaalistamisen erityisiä harjoitus- 
ja kulttuurikouluja jollakin niistä kym-
menestä satelliitista, jotka kiertävät jo-
kaista suurempaa Edentian maailmaa.
[43:7.2] 
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Siirtymämaailmoiden seitsemänsataa 
satelliittia ovat käytännön opetuk-
sen teknisiä sfäärejä, joissa tutustu-
taan koko paikallisuniversumin toi-
mintaan. Ne ovat avoimia kaikille 
älyllisten olentojen luokille, vaikka 
pääosan muodostavatkin moron-
tiaopiskelijat. Kun oppilas saapuu 
siirtymämaailmaan, hän saa pääsylu-
van sitä ympäröiville satelliiteille. 
Näissä olevat koulut ovat erityistai-
tojen ja teknisen tiedon keskuksia, 
joista ehkä voitaisiin käyttää nimi-
tystä ”ammattikoulut”(43:7.3). 
 Univitatia olennot saavat erityis-
maininnan taiteellisessa taidokkuu-
dessa, sosiaalisessa sopeutumiskyvys-
sä ja koordinoivassa nokkeluudessa 
(43:7.4). 
 
Edentian koulutusmaailmat 
 

Kun nousijat saapuvat Edentiavai-
heeseen, he ovat käyneet läpi paikal-
lisjärjestelmässä seitsenkertaisen per-
soonallisen eheytysvaiheen ja eläinal-
kuperäisestä perimästä johtuvat 
luonneominaisuudet ovat jo poistu-
neet. Myös sielun liitto Jumalallisen 
hengen kanssa on useimmissa tapa-
uksissa saatu päätökseen ja konstel-
laation koulutuksenmaailmojen teh-
tävänä on tarjota nyt uusi alue vallat-
tavaksi täydellistymiskehityksessä. 
Tämä on ryhmäetiikan opettelu ja se 
on älyllisten persoonallisuuksien 
universumi – ja superuniversumi yh-
teisöjen miellyttävän ja antoisan suh-
teen salaisuus.(43:8.3) 

 Nämä opetustavoitteet ovat tuo-
tu julki seuraavasti: 
  

 1. Miten elät onnellisesti ja työs-
kentelet tehokkaasti kymmenen erilai-
sen morontiatoverin kanssa, samalla 
kun kymmenen tällaista ryhmää yh-
distetään sadan jäsenen komppaniaksi 
ja sitten tuhannen jäsenen joukkokun-
naksi. 
 

 2. Miten olet riemullisesti yhdessä 
ja toimit lämpimästi yhteistyössä kym-
menen univitatia-olennon kanssa, jot-
ka vaikka älyllisesti ovatkin moron-
tiaolentojen kaltaisia, ovat kuitenkin 
kaikissa muissa suhteissa varsin erilai-
sia. Ja sitten sinun on toimittava tä-
män kymmenjäsenisen ryhmän keral-
la sen koordinoituessa kymmenen 
muun perheen kanssa, jotka vuoros-
taan yhdistyvät tuhannen univitatia-
olennon joukkokunnaksi. 
  
 3. Miten sopeudut samanaikaisesti 
sekä morontiatovereihin että näihin 
univitatia-armeijoihin. Kuinka hankit 
kyvyn työskennellä vapaaehtoisesti ja 
tehokkaasti yhdessä omaan luokkaasi 
kuuluvien olentojen kanssa, jotka ovat 
läheisessä yhteistoimintasuhteessa jon-
kin verran erilaiseen älyllisten luotu-
jen ryhmään. 
 

 4. Miten kaltaistesi ja itsestäsi 
eroavien olentojen kanssa tällä tavoin 
sosiaalisesti toimiessasi saavutat älylli-
sen sopusoinnun kummankin kump-
paniryhmäsi kanssa ja sopeudut niiden 
toimialoihin. 
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 5. Miten samalla kun pääset tyy-
dyttävään persoonallisuuden sosiaalis-
tumiseen älyn ja toiminnan tasolla, ke-
hität yhä täydellisemmäksi kykyäsi elää 
läheisessä yhteydessä samanlaisten ja 
hieman erilaisten olentojen kanssa 
niin, että ärtyminen ja pahastuminen 
kaiken aikaa vähenevät. Vaihtelunoh-
jaajat myötävaikuttavat ryhmäleikki-
ensä avulla suuresti tämän viimeksi 
mainitun tavoitteen saavuttamiseen. 
 

 6. Miten sovitat kaikki nämä eri-
laiset sosiaalistamismenetelmät Paratii-
siin-nousuun johtavan elämänjakson 
asteittain tapahtuvan koordinoitumi-
sen edistämiseen; miten lisäät universu-
miymmärrystä avartamalla niiden 
ikuisten päämäärämerkitysten käsittä-
misen kykyä, jotka kätkeytyvät näihin 
näennäisen merkityksettömiin ajallis-
avaruudellisiin toimintoihin. 
 

 7. Ja sitten seuraa kaikkien näiden 
moninaisten sosiaalistamismenetelmi-
en huipentuma, samalla kun hengelli-
nen ymmärrys laajenee siltä osin kuin 
se koskee henkilökohtaisen kyvykkyy-
den kaikkien puolien enentymistä ryh-
män hengellisen yhteenliittymisen ja 
morontiakoordinoitumisen kautta. Mi-
tä tulee älyllisyyteen, sosiaalisuuteen ja 
hengellisyyteen, niin kaksi moraalista 
luotua eivät kumppanuusmenetelmän 
avulla vain kaksinkertaista henkilö-
kohtaisia potentiaalejaan universumin 
tavoitteiden saavuttamiseen, vaan he 
pikemminkin nelinkertaistavat saavu-
tus- ja suoritusmahdollisuutensa.[43:8.5
-11]  

Yhteenvetona morontianousija har-
joitetaan läheiseen kumppanuuteen 
univitatiaolentojen perheyhteisössä ja 
morontiaseuralaisten asteittain kasva-
valla yhteisöjäsenien määrällä, joka 
arvatenkaan ei ole helppoa vaan edel-
lyttää suurta itsehillintää, kärsivälli-
syyttä ja luonteen jalostumista.  
 
Päämajasfääri Edentia 
 

Edentian koko vastaa järjestelmän 
pääkaupunkia eli noin sata kertaa 
Urantian koko. Sen pinnanmuodos-
tus on ainutlaatuisen kaunis ja ylittää 
kasvilajien runsaudessa ja loistossaan 
aikaisemmat morontiamaailmat. Pin-
nanmuotoa leimaa ylänköalueet ja 
kukkulat sekä laajat monimuotoiset 
vesialueet – joet ja järvet. Suuret vuo-
ristot ja valtameret puuttuvat täältä 
kokonaan.  
 Edentian ylängöt ovat suurenmoi-
sia fyysisiä maastokohtia, ja niiden 
kauneutta lisää se loputon elollisuuden 
runsaus, joka peittää ne koko pituudel-
taan ja leveydeltään. Muutamia perin 
harvoja erillisiä rakennelmia lukuun 
ottamatta näillä ylängöillä ei ole mi-
tään luodun olennon kätten töitä. Ai-
neellisia ja morontiaalisia kaunistuksia 
on vain asuma-alueilla. Pienemmät 
kukkulat ovat erityisasuinpaikkojen 
sijaintialueita, ja ne on koristeltu kau-
niisti sekä biologisin että morontiaali-
sin taideteoksin.[43:1.4] 
 

Ilmakehä muodostuu kolmen kaasun 
yhdistelmästä. Hapen ja typen lisäksi 
on morontiakaasu, jota moron-
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tialuodut käyttävät hengitykseensä. 
Ilmakehä on vakaa ja rauhallinen il-
man säähäiriöitä, mutta myös ilman 
vuodenaikoja. Päämajan energianot-
to ja valaistus noudattelevat keinote-
koisten maailmoiden perusratkaisuja 
eli energia johdetaan suoraan avaruu-
den energialinjoista ilman fyysisten 
aurinkojen tuottamaa energiaa. Va-
lon määrää ja lämpötilaa säädellään 
keinotekoisesti. Näin lienee asia 
myös täällä, koska edellisessä järjes-
telmäpäämajassa oli kuvaus maini-
tuista asioista.(43:1.3) 
 

 Seitsemännen kukkulajonon hui-
pulla sijaitsevat Edentian kuolleistahe-
räämissalit, joissa toisasteiseen muun-
neltuun ylösnousemusjärjestykseen 
kuuluvat ylösnousevat kuolevaiset he-
räävät. Nämä kamarit, joissa kuole-
vaisten uudelleenkokoaminen tapah-
tuu, ovat Melkisedekien valvonnassa. 
[43:1.5] 
Kehityksenalaisilta planeetoilta saa-
puvat, jotka kuuluvat tähän toisastei-
seen muunneltuun luokkaan saapu-
vat suoraan Edentiaan ohittaen kaik-
ki edeltävät paikallisjärjestelmän ja 
konstellaation morontiamaailmat. 
Nämä ovat kehityksensä keskivai-
heilla olevia, mutta ei vielä fuusioitu-
neita kuolevaisia, jotka näin aloitta-
vat morontiaolemassaolonsa vasta 
täältä Edentiasta.(43:1.5) 
 
Liikenne ja kommunikaatiokeskus 
 

Lasimeri, Edentian vastaanottoalue, 

on hallintokeskuksen lähellä, ja sitä 
ympäröi päämaja-amfiteatteri. Tätä 
aluetta reunustavat konstellaatioasioi-
den seitsemänkymmenen osaston hal-
lintokeskukset. [43:1.7]  
 Edentian lasimeri on valtava ym-
pyränmuotoinen kristalli, jonka ym-
pärysmitta on noin satakuusikymmen-
tä kilometriä(läpimitta n.51km) ja sy-
vyys noin neljäkymmentäkahdeksan 
kilometriä. Tämä suurenmoinen kris-
talli toimii kaikkien kuljetusserafien ja 
muiden, sfäärin ulkopuolisista kohteis-
ta saapuvien olentojen vastaanotto-
kenttänä. Tällainen lasimeri helpottaa 
kuljetusserafien laskeutumista suuresti. 
 Tämänlaatuinen kristallikenttä 
on miltei kaikissa arkkitehtonisissa 
maailmoissa; ja koristearvonsa lisäksi 
se palvelee monia tarkoituksia. Sitä 
käytetään superuniversumiheijasteiden 
esittämiseen paikalle kerääntyville 
ryhmille sekä yhtenä energian muun-
totekniikan tekijänä avaruuden virta-
uksia modifioitaessa ja muita sisään 
tulevia fyysisen energian virtoja muo-
kattaessa. [43:1.10-11] 
 
Edentian hallinto 
 

Konstellaation päämaja on puolivä-
lissä matkatessamme järjestelmästä 
paikallisuniversumin päämajamaail-
moihin. Konstellaatiot toimivat pai-
kallisuniversumin itsehallinnollisina 
yksikköinä. Ne toteuttavat Salving-
tonin hallituksen määrittelemää oi-
keutta lainsäädännöllisinä yksikköi-
nä, ja järjestelmät saattavat ne käy-
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tännössä toimeen.(43:2.1-2) 
  Vaikka korkein oikeudellinen toi-
minta kuuluu paikallisuniversumin 
keskushallinnolle, kunkin konstellaati-
on päämajassa on kuitenkin myös kak-
si avustavaa, mutta merkittävää, tuo-
mioistuinta: Melkisedekien neuvosto ja 
Kaikkein Korkeimman oikeusistuin.
[43:2.3] 
 Melkisedekien neuvosto käsittää 
12 - jäsentä, jotka ovat saaneet tarvit-
tavaa kokemusta planeetoilta ja pai-
kallisjärjestelmässä. He käyvät oikeu-
dellisissa asioissa läpi todistuaineiston 
ja muut prosessiin kuuluvat toimen-
piteet, jonka jälkeen asia siirtyy Kaik-
kein Korkeimman hallitsevan Kons-
tellaatio Isän oikeusistuimelle.(43:2.4) 
Keitä ovat Kaikkein Korkeimmat?    
 

Kaikkein Korkeimmat ovat paikal-
lisuniversumin Luoja Pojan ja Äiti-
hengen jälkeläisiä ja he kuuluvat Vo-
rondadek-yhteisöön. He ovat saaneet 
nimensä siitä, että heissä ruumiillis-
tuu kaikista Jumalan Paikallisuniver-
sumipojista korkein hallinnollisen 
viisaus ja mitä kaukokatseisin ja jär-
kevin lojaalisuus. He ovat täysin luo-
tettava poikuusluokka, joka ei ole 
koskaan osallistunut kapinahankkei-
siin Nebadonissa.(43:3.1) 
 Gabriel valtuuttaa vähintäänkin 
kolme Vorondadek-Poikaa Nebadonin 
jokaisen konstellaation Kaikkein Kor-
keimmiksi. Tämän kolmikon johtava 
jäsen tunnetaan Konstellaation-Isänä 
ja hänen kaksi kumppaniaan tunne-
taan vanhempana Kaikkein Korkeim-

pana ja nuorempana Kaikkein Kor-
keimpana. Konstellaation-Isä hallitsee 
kymmenentuhannen standardivuoden 
ajan (noin 50.000 Urantian vuotta), ja 
ennen sitä hän on palvellut yhtä pitkät 
ajat nuorempana kumppanina ja van-
hempana kumppanina.[43:3.2] 
 

Myös Urantialla nämä hallitsijat ovat 
olleet tunnettuja ja viittauksia on 
psalmeissa ja Danielin kirjassa. Tosin 
taivaallisten hallitsijoiden sekoittami-
nen muinaisiin heimojumaliin oli 
yleistä. Kaikkein Korkeimmat eivät 
ole niinkään tekemisissä planeettojen 
yksittäisten kuolevaisten kanssa vaan 
heidän toimintansa liittyy niihin la-
keihin, jotka koskettavat yksittäisten 
asuttujen maailmoiden rotuja ja kan-
sallisia ryhmiä.(43:3.4) 
 
Päivien Uskollinen 
 

Jokaisessa konstellaatiossa on yksi 
Paratiisin – Kolminaisuuden Poika, 
jota konstellaatiotasolla nimitetään 
Päivien Uskolliseksi. Hän on Paratii-
sin Isän, Pojan ja Hengen edustaja 
täällä ja toimii Kaikkein Korkeimpi-
en neuvonantajana pyydettäessä. Hän 
ei osallistu asioiden hoitoon muutoin 
kuin tarvittaessa. Kaikissa päämajois-
sa konstellaatiosta ylöspäin aina supe-
runiversumin pääkaupunkiin asti vai-
kuttaa Paratiisin – Kolminaisuuden 
Poika tällaisena suurlähettiläs – val-
vojana.(43:4.2) 
 Edentian Päivien Uskollisen asu-
mus sijaitsee näistä Kaikkein Korkeim-
pien asunnoista pohjoiseen, ja se tunne-
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taan ”Paratiisikokouksen vuorena”. 
Ylösnousemuskuolevaiset kokoontuvat 
aika ajoin tälle pyhitetylle ylängölle 
kuulemaan tämän Paratiisin-Pojan 
kertomusta edistyvien kuolevaisten 
pitkästä ja mielenkiintoisesta matkasta 
Havonan miljardin täydellisen maail-
man läpi ja sieltä edelleen Paratiisin 
sanoin kuvaamattomiin riemuihin. Ja 
juuri näissä Kokousvuorella pidetyissä 
erityiskokoontumisissa morontiakuole-
vaiset pääsevät yhä täysimääräisem-
min tutustumaan keskusuniversumis-
ta peräisin olevien persoonallisuuksien 
eri ryhmiin.[43:4.5] 
Edentian kokousvuori on tullut 
kuuluisaksi Luciferin kapinan yhtey-
dessä. Sata järjestelmänhallitsijaa saa-
puivat määräajoin kokoukseen tälle 
vuorelle ja niin myös Lucifer, vaikka 
oli aloittanut kapinan. Tämä loppui 
vasta Mikaelin Urantialla tapahtu-
neen lahjoittautumisen jälkeen kun 
hän oli saanut rajoittamattoman val-
lan Nebadonissa. Nyt koko paikal-
lisuniversumi odottaa lopullista Päi-
vien Muinaisten tuomiota kapinassa, 
joka syöksi Satanian järjestelmän ja 
sen kapinaplaneetat - Urantia mu-
kaan luettuna - karanteeniin ja irroit-
ti ne normaalista maailmojen välises-
tä viestiliikenteestä.(43:4.6-9) 
 Aina Luciferin kapinasta lähtien 
Edentian-Isät ovat pitäneet erityistä 
huolta Urantiasta ja Satanian muista 
eristetyistä maailmoista. Profeetta huo-
masi jo kauan sitten Konstellaation-

Isien ohjaavan käden kansakuntien 
asioissa: ”Kun Kaikkein Korkein jakoi 
perinnöt kansoille, kun hän erotteli 
Aatamin pojat, silloin hän määräsi 
kansojen rajat.”[43:5.16] 
 

Kaikilla kapinaan mukaan menneillä 
eristetyillä planeetoilla, joita oli 
kaikkiaan 37, on tarkkailijana toimi-
va Vorondadek Poika. Hän ei osal-
listu planeetan hallintoon, ellei 
Konstellaatio Isä määrää toisin. 
Edentian konstellaation hallitus kä-
sittää nyt kaksitoista Vorondadek 
luokan Poikaa, joita johtaa Konstel-
laation Isä.(43:5.2)  
 
Jumalan puutarhat 
 

Edentian luontoa leimaa valtavat 
puutarhat. Jokseenkin puolet pääma-
jan pinta – alasta on varattu Kaik-
kein korkeimpien suurenmoisten 
puutarhojen käyttöön. Niiden kau-
nistukseen käytetään fyysisen elolli-
suuden muotoja, joita ei tavata 
Urantialla. Ne muodostavat kymme-
nen jakautumaa, josta kolme ensim-
mäistä tunnistaisimme kasvikuntaan 
kuuluviksi ja kolme viimeistä taas 
eläimiksi. Silti nämä ystävälliset ja 
palvelunhaluiset eläimet edustavat 
täysin erilaista elollisuuden muotoa 
kuin evolutionääristen planeettojen 
alkeelliset eläimet. Välille jäävät nel-
jä ryhmää ovat elämänmuotoja, joi-
den luonnetta emme voisi käsittää.
(43:6.1- 4) 
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 Aineelliselle kasvikunnalle on 
tunnusomaista vihreä väri, mutta 
morontiakasvit ovat vivahteikasta 
violettia tai orkidean sävyjä. Moron-
tiakasvit ovat puhdasta energiaa, eikä 
sitä syötäessä muodostu mitään jätet-
tä. Edentian botaaninen kauneus on 
niin ylitsevuotavan ihmeellistä, ettei 
edes tämän konstellaatioluvun antaja 
saata ilmaista täysin sen loistoa yksin-
kertaiselle kielellemme, vaan se on 
nähtävä, jotta sen voisi itse kokea.
[43:6.6-8)  

 Tämän suurenmoisen puutarhan 
keskellä sijaitsee Kaikkein Korkeimpi-
en palvontapyhäkkö. Psalmien tekijän 
on täytynyt tietää jotakin näistä asiois-
ta, sillä hän kirjoitti: ”Kuka saa nousta 
Kaikkein Korkeimpien vuorelle? Kuka 
saa seistä tässä pyhässä paikassa? Se, jol-
la on tahrattomat kädet ja puhdas sy-
dän, se, joka ei ole kohottanut sieluaan 
turhuuteen eikä lausunut petollista va-
laa.” Tässä pyhätössä Kaikkein Kor-
keimmat johtavat joka kymmenentenä 
päivänä, lepopäivänä, kaikkia edentia-
laisia Korkeimman Jumalan palvovas-
sa mietiskelyssä.[43:6.3] 
 
Konstellaatioharjoittelun merkitys 
 

Selostus konstellaation päämajasta ja 
sen ihanuuksista on niin kaukana 
kuolevaisen olennon kokemusmaail-
masta, että sen sisäistäminen mieliku-
viksi aineelliselle mielelle alkaa olla 
jo unenomaista. Ja tämä kertomus on 
vasta universuminousun alkuvaiheen 

jälkeen juuri seuraavalle tasanteelle 
kuuluvaa kuvausta. Matkatessamme 
Urantialta kuoleman laakson kautta 
ylösnousemuksen jälkeiseen elämään 
mansionmaailmoihin ja ne läpikäyty-
ämme tulemme Jerusemin kansalai-
siksi. Tällöin olemme puhdistettuja 
pedon merkeistä ja yleensä fuusioitu-
neita Ajatussuuntaajamme kanssa. 
Tietyn oleskelujakson jälkeen saam-
me lähtöluvan konstellaatiosiirrolle 
ja sen kaikki 71 siirtymäkulttuurin 
morontiamaailmaa ja vastaavaa mää-
rää muodonvaihdosta läpikäytyäm-
me saavutamme Edentian kansalai-
suuden.  
Koko konstellaatiovaihetta leimaa 
nousevien pyhiinvaeltajien yhteisölli-
syyden ja sosiaalistumisen taitojen 
kehittäminen sellaiselle tasolle, että 
voimme luonnollisella tavalla elää ke-
hittävässä vuorovaikutuksessa kes-
kenämme ja meitä opastavien lukuis-
ten erilaisten olentoyhteisöjen kans-
sa. Tämä on välttämätöntä seuraavaa 
hengellisyyden kehittymisen jaksoa 
varten paikallisuniversumin koulu-
tusmaailmoissa. 
 
Viite:  
Urantia–kirja, erityisesti luku 43  
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Toimituksen palsta 
Esitelmätilaisuudet Helsingissä ja Tampereella 

1. Helsingissä 

Esitelmät ovat Helsingin kantakaupungissa, osoitteessa Rajatiedon Keskus, Uudenmaanka-
tu 33, Helsinki. Tässä on myös kartta. 
Esitelmät ovat lauantaisin klo 14:30 - 17:00. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Esitelmät syksy 2013: 

 La 5.10.2013: Kalevi Krekilä ja Raimo Kujala (Ajattelu ry.) Aihe: Miksi Elän –
kirjan esittelyä Urantia-ilmoituksen tulkitsijana 

 La 9.11.2013: Martti Vanninen ja Pertti Leinonen Aihe: Urantia-kirjan kosmo-
logiaa, osa V - Superuniversumi 

 La 14.12.2013: Martti Vanninen ja Pertti Leinonen Aihe: Urantia-kirjan kos-
mologiaa, osa VI - Havona ja Paratiisi 

 

2. Tampereella 

Osoite Hannulankatu 1 c, 33580 Tampere. Tässä myös kartta. 
Esitelmät alkavat lauantaisin klo 14:00. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Esitelmät syksy 2013:      Ilmoitetaan myöhemmin 

 

Seura osallistuu vuonna 2013 seuraaviin tilaisuuksiin: 
 
 

Hengen ja Tiedon messut Helsingissä 12.-13.10.2013 

Kirjat kesähintaan, 15.9.2013 saakka! 
Urantia-säätiön Suomen toimisto myy varastossaan olevia tuotteita kaikki 20% alennuksella. 
Lisäksi vain suomenkielisissä Urantia-kirjoissa on erillinen tarjous, jos määrä on vähintään 5 kpl: 
 Urantia-kirja, kovakantinen: 5 kpl, yht. 100,- € (+ postimaksu) 
 * Urantia-kirja, pehmeäkantinen: 5 kpl, yht. 62,50 € (+ postimaksu) 
 

Tiedustelut ja tilaukset syyskuun 15 päivään mennessä osoitteella: 
 

 
 Urantia-säätiön pankkitili  Suomessa: 

Danske-Bank 
IBAN: FI91 8000 1270 1608 73 
BIC-code: DABAFIHH 

Urantia-säätiön Suomen-toimisto 
Sivurinne 1A, 01840 KLAUKKALA 
 

Puh: (09) 879 4351,  040 8301200 
Sähköposti:  urantia-saatio@urantia.fi 
Verkkosivu: http://saatio.urantia,fi 

 

Kansainvälinen Urantia-konferenssi järjestetään ensi kesänä Berliinissä, 21.–24.8.2014.  

 

Internetin Urantia-kirja –koulu aloittaa syyslukukauden uudistunein menetelmin. 
Jos olet kiinnostunut opiskelemaan niin ilmoita kiinnostuksesi alue ja lähetä viestisi osoit-

teeseen lukupiiri@urantia.fi 

http://maps.google.fi/maps?q=Uudenmaankatu+33,+Helsinki&hl=fi&ll=60.162116,24.93742&spn=0.017167,0.047894&sll=60.16724,24.931283&sspn=0.017165,0.047894&oq=Uudenmaankatu+33,+Helsinki&hnear=Uudenmaankatu+33,+00120+Helsinki&t=m&z=15�
http://maps.google.fi/maps?f=q&source=s_q&hl=fi&geocode=&q=Hannulankatu+1+c,+33580+Tampere&sll=62.593341,27.575684&sspn=16.160171,56.953125&ie=UTF8&hq=&hnear=Hannulankatu+1,+33580+Tampere&ll=61.494137,23.882518&spn=0.016221,0.055618&z=15�
mailto:martti.vanninen@kolumbus.fi?subject=IUKK�
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Hallitus ja komiteat 
 
Tapio Talvitie, puheenjohtaja Makaksentie 10, 02750 ESPOO 
 Puh. 050 332 2739 puheenjohtaja@urantia.fi 
 
 
Risto Mäntynen, varapuheenjohtaja  HELSINKI 
 Puh. 050 390 3040 varapuheenjohtaja@urantia.fi 
 
 
Tuula Laine, sihteeri  Otakallio 1 C 22, 02150 ESPOO 
 Puh. 040 090 3295 sihteeri@urantia.fi 
 
 
Anja Vuori, rahastonhoitaja  RAUMA 
 Puh. 040 748 4289 rahastonhoitaja@urantia.fi 
 
 
Helena Juola, jäsenkomitean pj. ESPOO 
 Puh. 050 530 7785 jasenkomitea-pj@urantia.fi 
 
 
Martti Vanninen, julkaisukomitean pj.  ESPOO 
 Puh. 040 727 8714 julkaisukomitea-pj@urantia.fi 
 
 
Erja Kalenius, koulutuskomitean pj.  TAMPERE 
 Puh. 040 705 5572 koulutuskomitea-pj@urantia.fi 
 
 
Raimo Ala-Hynnilä, konferenssikomitean pj.  JYVÄSKYLÄ 
  Puh. 040 088 9732 konferenssikomitea-pj@urantia.fi 
 
 
Osmo Saarela, sähköisen viestinnän komitean pj. SIPOO 
 Puh. 0400 81 5379 internetpalvelut-pj@urantia.fi 

mailto:puheenjohtaja@urantia.fi�
mailto:varapuheenjohtaja@urantia.fi�
mailto:sihteeri@urantia.fi�
mailto:rahastonhoitaja@urantia.fi�
mailto:jasenkomitea-pj@urantia.fi�
mailto:julkaisukomitea-pj@urantia.fi�
mailto:koulutuskomitea-pj@urantia.fi�
mailto:konferenssikomitea-pj@urantia.fi�
mailto:internetpalvelut-pj@urantia.fi�
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Opintoryhmät tiedottavat 
 

Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten le-
viämistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yh-
dyssiteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiirei-
hin ja opintoryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää 
Urantia-kirjan opetusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoi-
ta juuri tällaiseen opiskelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-
kirjan väärentämättömien opetusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea 
opiskelupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka puolestaan halua-
vat toimia seuramme kanssa yhteistyössä, erottelematta seuran jäseniä 
muista Urantia-kirjan lukijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijai-
sesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja 
mahdollisuuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tu-
kea voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittami-
nen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, ku-
ten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Pyynnöt tulee osoittaa koulutusko-
mitean 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 
21.8.2013 alkaen keskiviikkoisin pa-
rillisina viikkoina klo 17.00 osoit-
teessa Uudenmaankatu 33. Käsitte-
lemme Urantia-kirjan IV osaa. Uu-
det lukijat tervetulleita.  Yhteyshen-
kilö: Helena Juola, puh. 050 
5307785. (s-posti: Helena Juola).  
 

 

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 

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 toiminnas-
ta 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 Kre-
kilä, Kuusitie 9 A 7, 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. 040 748 4289  
(anja.m.vuori@gmail.com). 
 
Tampere 
Ryhmä kokoontuu parillisina kes-
kiviikkoina 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. 
Ring Riitta +467 3758 2458  
 
Málaga, Espanja 
Espanjan suomalainen keskustelu-
ryhmä. Tietoja antaa  Pentti Suuta-
rinen, puh. +34 626 792 501. 
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