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H

eijaste on Suomen Ur antia-seura ry:n julkaisu, jonka toimittaa seuran julkaisukomitea. Heijasteessa julkaistaan Urantia-kirjan aihepiiriin liittyviä kirjoituksia ja keskustelupuheenvuoroja. Heijaste toimii myös seuran tiedotus- ja ilmoituslehtenä. Heijaste ei ota vastaan mainoksia. Myöskään muita kuin seuran omia ilmoituksia ei pääsääntöisesti julkaista, mutta tapauskohtaisesti voi asiasta neuvotella päätoimittajan kanssa.
Toimitus pidättää oikeuden tekstien kielellisiin korjauksiin. Mahdollisista sisältömuutoksista neuvotellaan kirjoittajan kanssa. Kirjoituksista ei makseta palkkiota. Suorat lainaukset Urantia-kirjasta tulee
merkitä Urantia-kirja/Hakemisto-teoksessa tai Urantia-kirjan tietokoneversiossa käytettyä merkintätapaa
noudattaen; esimerkiksi [2002:6] tarkoittaa sivun 2002 kuudetta kokonaista tekstikappaletta. Käytössä
on myös uusi merkintätapa, jossa sivujako elää tarpeen mukaan eikä enää ole ennalta määrätty. Sen
vuoksi tekstiviittauksetkin ovat muotoa 123:4.5 (luku:jakso.kappale) entisen sivu:kappale-muodon sijaan. Toimitus voi suostua julkaisemaan kirjoituksen nimimerkillä vain poikkeustapauksessa.
Kaikki Heijasteessa esitetyt tulkinnat Urantia-kirjasta, mielipiteet ja päätelmät ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Urantia-säätiön, Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen tai Suomen
Urantia-seura ry:n kantaa. Samoin kirjoittajien tulee tietää, että Heijaste-lehti on, paitsi tilattavissa,
niin myös internetissä kaikkien vapaasti luettavissa.
Lehteen tarkoitettu aineisto voidaan osoittaa päätoimittajalle tai toimitussihteerille. Tilaukset, peruutukset tai osoitteenmuutokset osoitetaan seuran sihteerille.
Heijaste on Suomen Urantia-seuran jäsenlehti, mutta se on myös kenen tahansa tilattavissa. Vuosikertatilaus (kalenterivuosi /neljä numeroa) maksaa 15 €, irtonumerona 4 €. Tilaukset maksetaan Suomen Urantia-seuran pankkitilille: IBAN: FI72 1427 3000 1021 26, BIC: NDEAFIHH. Pankkisiirtolomakkeeseen tulee merkitä tilaajan nimi ja osoite. Jatkossa tilaaja saa laskun vuosittain tilaajaosoitteeseen.
Tekijänoikeus. Heijasteen toimitus vastaanottaa julkaistavaa aineistoa ilman sitoumusta. Mahdollinen tekijänoikeus
on ilmoitettava etukäteen, jo aineistoa tarjottaessa, tai lehteen
julkaistavaksi annetut kirjoitukset ja artikkelit katsotaan lehden omaisuudeksi ja niiden lainauksesta
on sovittava lehden toimituksen kanssa. Esitetty copyright-vaade saattaa rajoittaa lehdessä julkaisua.
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Puheenjohtajan
kynästä

O

len saattanut pitää esillä kirjoituksissani jo lähes kyllästymiseen asti muutamia Urantia-liikkeen
toiminnan ja erityisesti sen jatkuvuuden kannalta tärkeitä asioita. Ne ovat
yhdistystoimintamme ja varsinkin sen
perustoiminnan eli Urantia-kirjan sanoman esillä pitämisen ja levittämisen
kannalta tärkeitä, joten siitä on alla
muutamia asioita.
Jäsenkuntamme ikääntyminen ja sen
keski-iän jatkuva kohoaminen on huolestuttanut itseäni ja myös monia muita aktiivisia jäseniämme jo usean vuoden ajan. Yrityksistämme huolimatta
emme ole valitettavasti onnistuneet
"houkuttelemaan" riittävästi nuoria ja
keski-ikäisiä Urantia-kirjan lukijoita yhdistyksemme toimintaan meidän jo
iäkkäämpien tilalle. Haluaisimme pitää
toimintamme kuitenkin aktiivisena ja
monipuolisena, ja se tarvitsee uutta ja
nuorta voimaa. 1930-, 1940-, 1950- ja
1960-vuosikymmenten aktiivisten toimijoiden rinnalle olisi jo toivottavaa
ripeästi saada 1970-, 1980- ja 1990vuosikymmenillä syntyneitä Urantiakirjan lukijoita. Kirjaa on Suomessa
myyty jo yli 7000 kappaletta, joten
voisin olettaa lukijoiden joukossa olevan nuorempaa lukijakuntaa, jonka

joukosta löytyisi myös yhdistyksemme
edustamaan palvelutehtävään osallistuvia ihmisiä.
Monipuolisesta toiminnastamme
voisin mainita mm. kaksi vuosittaista
lukijakonferenssia, parit messutapahtumat, Helsingin esitelmätilaisuudet,
Heijaste-lehden toimitus- ja julkaisutyö
postituksineen, seuran nettisivujen
ylläpito- ja kehitystyö, äänikirjan tilauksista huolehtiminen, kansainvälinen toiminta, lukijapalvelu ja erityyppisiin yhteydenottoihin vastaaminen.
Lisäksi olemme toteuttaneet viime
vuosina muutamia erillisprojekteja,
jotka tähtäävät kaikki Urantia-kirjan ja
sen sanoman yhä laajempaan tunnetuksi tekemiseen. Ihmisiä tarvitaan
kovasti kaikkiin yllä mainittuihin toimintoihin!
Täytyy muistaa, että emme elä niin
sanotusti pelkästään itsellemme.
Olemme tekemisissä laajan ja hienon,
koko ihmiskuntaa koskevan Ilmoituksen kanssa, jonka sanoman eteenpäin
välittäminen on riemullinen ja paljoon velvoittava palvelutehtävä. Toivottavasti palvelutehtävälle löytyisikin
isoin joukoin uusia viestikapulan vastaanottajia, jotka välittäisivät sitä vastuuntuntoisesti ja yhtä riemullisesti
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eteen päin sukupolvi sukupolvelta,
aivan kuin vanhempi sukupolvemme
on tehnyt.
Jeesuksen kauniit ja velvoittavat
sanat opetuslapsilleen palvelutyön
tärkeydestä: "Auliisti olette saaneet, auliisti siis tulisi teidänkin antaa taivaan totuutta, ja kun tätä totuutta annetaan, se
moninkertaistuu ja tuo julki yhä suuremmaksi käyvää pelastavan armon valkeutta
jo sitä jakaessanne." [176:3.10]
*******
Suomen Urantia-seuran järjestämistä
lukijatapaamisista ns. kesäpäivät järjestetään yhteistyössä eestiläisten lukijoiden kanssa Tallinnassa 10.12.6.2016. Tervetuloa!
Kansainvälinen Urantia-kirjan eu-
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rooppalaisille lukijoille tarkoitettu
konferenssi järjestetään syksyllä 15.18.9.2016 Unkarin Budapestissä.
Konferenssin tarkemmat tiedot ja
ilmoittautuminen tapahtuu osoitteesta https://www.regonline.com/
builder/site/?eventid=1831619.
Myös majoittuminen tehdään ko.
nettiosoitteen kautta. Ainoastaan
lennot Budapestiin joutuu jokainen
varaamaan itse.
Oma toimikauteni yhdistyksen puheenjohtajana päättyy tähän kauteen.
Parhaat kiitokseni teille kaikille ja uudelle puheenjohtajalle toivotan onnea hänen tehtävässään!
Hyvää kesää!
Raimo Ala-Hynnilä

Päätoimittajalta
Merkittävä 1960-luku
Jo yli viisikymmentä vuotta on kulunut siitä, kun Margit Lilius-Mustapa tuli vierailemaan Amerikasta Suomeen ja toi mukanaan tiedon Urantiakirjasta ja esitteli sitä ensi kerran Suomessa tiettävästi Interplanetistit ry:n
piirissä. Mainittu järjestö oli perustettu tutkimaan lentolautasilmiötä jo
vuosikymmenen alussa. Margit oli
mennyt Yhdysvaltoihin heti toisen
maailmansodan jälkeen ja kehittynyt
siellä henkisen kasvun polulla merkit-

täväksi kontaktipersoonallisuudeksi.
Se mitä tämä tarkoittaa, selviää hänen
kirjoistaan, joita hän kirjoitti englanniksi. Yhden kirjan hän kirjoitti suomeksikin nimellä Ihminen ja avaruuden
avautuminen, joka on varsinaisesti ensimmäinen suomalainen tätä lajityyppiä käsittelevä teos.
Emme tiedä varmuudella, oliko hän
ensimmäinen suomalainen The Urantia
Book:in lukija, mutta sen tiedämme,
että hänen toimintansa kautta tämä
kirja rantautui Suomeen. Interpla-
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netistien aktiivit ottivat kirjan innostuneesti vastaan, koska kertaheitolla
avautui aivan uudenlainen näkymä
kosmologiaan, hengellisyyteen ja
kaikkeen siihen, mikä inspiroi tiedonnälkäisiä sieluja heidän etsiessään vastausta siihen, mistä tässä kaikessa on
kysymys. Tämä uusi teos kertoi sellaisesta todellisuudesta, jota interplanetistien vetäjät uskoakseni olivat tavoitelleet ja jota tavoittelevat edelleen
sadat ja tuhannet ihmiset ympäri planeettaamme tänäkin päivänä.
Näin jälkeenpäin on todettava, että
yksittäisten sanansaattajien rooli on
aina merkittävä, kun uudet virtaukset
laskeutuvat keskuuteemme. Suomi on
onnekas maa, koska me suomalaiset
olemme kansakuntana kyenneet vastaanottamaan tämän merkittävän uuden ilmoituksen ja lisäksi avustaneet
naapurimaitamme kirjan kääntämisessä heidän omille kielilleen.
Kandidaattitutkielma
kirjan lukijoista

Urantia-

Yliopistomaailman kiinnostus Urantia
-liikettä kohtaan kasvaa. Helsingin yliopiston Teologisen tiedekunnan opiskelija Anna-Sofia Pekkarinen luovutti kuluvan vuoden maaliskuussa
kandidaattitutkielmansa tarkastettavaksi. Tutkielma perustui hänen viime
syksynä tekemiinsä haastatteluihin
seuran jäsenistä, Heijaste-lehden artikkeleihin sekä Matti Tossavaisen blogikirjoituksiin. Hän tuo kiinnostavalla
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tavalla julki, mitä mieltä haastatellut
ovat omasta uskostaan, Urantialiikkeestä sekä viidennen ilmoituksen
sisällöstä. Kaikki jotka ovat kiinnostuneita siitä, miltä suomalainen Urantialukijayhteisö näyttää nuoren teologian
opiskelijan silmissä, kannattaa lukea
tutkielma.
Äänikirjan kuuntelua yleisötilaisuuksissa
Kuluneen kauden aikana pääkaupunkiseudun yleisötilaisuuksissa on kokeiltu esitelmien sijaan Urantiaäänikirjan kuuntelua ja keskusteltu sen
pohjalta. Tilaisuuksissa on ollut hyvä
yleisömenestys ja palaute on ollut
kannustavaa. Tilaisuuksien luonne on
muuttunut keskustelevammaksi verrattuna esitelmätilaisuuksiin, koska ne
ovat yleensä luonteensa puolesta kokonaisuuksia, joita ei pilkota pienempiin osiin. Tilaisuuden alustaja valitsee
kuunneltavan luvun ja esittää lyhyen
johdatuksen aiheeseen. Jokaisen alaluvun jälkeen kommentoidaan kuultua
jaksoa ennen siirtymistä seuraavaan.
Kuunneltavaksi valittu luku on noin
tunnin mittainen, jolloin tilaisuuden
kokonaiskesto, noin 2,5 tuntia kahvitaukoineen, tuntuu sopivalta. Tarkoitus on jatkaa toistaiseksi tukeutuen
äänikirjan antamiin mahdollisuuksiin,
mutta myös perinteinen esitelmien
järjestäminen on aina myös mahdollista.
Pertti Leinonen
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Totuus ja poikaus
UAI Journal 3/2015, Verner Verass, Australia:
Truth and Sonship
Käännös suomen kielelle: Kaija Lindström

Me

omassa elämässään. Henki johtaa joelämme keskellä ihmeellis- kaista miestä ja naista erehtymättötä muutoksen aikaa. Olemme siirty- mästi kohti ikuista totuutta. Koska
mässä sekasorrosta selkeyteen
me
olemme
ja valheesta totuuteen. Olemme ”Olemme siirtymäs- kaikkien perensimmäinen sukupolvi satojen sä sekasorrosta sel- s o o n a l l i s t e n
keyteen ja valheesta olentojen Isän
tulevien sukupolvien joukossa,
totuuteen.”
jolla on ollut etuoikeus nähdä
lapsia, meillä on
vilahdus Urantia-kirjan välittämästä oikeus luottaa asemaamme hänen tyikuisesta totuudesta. Totuus vapauttaa könään. Hän on virittänyt maailmanjokaisen. Kuitenkin vapaus, johon liit- kaikkeuden elämään mielissämme jatyy lisääntynyt tietoisuus poikauden ettavaksi meidän henkilökohtaiseen
arvosta, tuo mukanaan myös vastuu- elämäämme. Meillä on kyky tunnistaa
ta. Meidän tulee antaa auliisti, niin totuus, joka elää meissä sisäänrakenkuin mekin olemme auliisti saaneet.
nettuna – luota siihen niin kuin lapsi.
Ihmiskunta on kysellyt kollektiivi- Nykyisenä monimutkaisena sekasorsesti jo iät ja ajat: Keitä me olemme? ron aikana Jumalan poikaus vahvistaa
Minne olemme menossa? Meillä on luotettavasti sen, mikä on todella totnyt olemassa riittävästi vastauksia, jot- ta.
ka tyydyttävät mieltä ja sielua. Meidän
Haaste, joka meillä Universaalisen
tulee omaksua rohkeasti ja vilpittö- Isän kuolevaisina poikina on – poikimästi vastaukset, jotka ilmestyivät na, joilla jokaisella on oma ainutlaavain 60 vuotta sitten, vuonna 1955, tuinen ja henkilökohtainen persoonalkosmisen toimituksen lähettämänä linen totuutensa – on tehdä yhteistyöpainotuoreena tuotteena.
tä – TOTELLA.
Päämäärä on, että ihmiset ymmärLakkaa torjumasta jumalallinen
tävät, että Jumalan poikaus on totisin- opastaja, joka asuu maailmassa jokaita totta, ja jokainen ihminen voi elää sen vapaatahtoisen, tietoisen miehen
uudelleen tämän ylevän totuuden ja naisen sisimmässä.
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Sinun on määrä löytää sopusointu
henkilökohtaisesti kokemasi totuuden
ja ikuisen universaalisen totuuden
kesken, jonka
”Päämäärä on, että myös kaikki
ihmiset ymmärtävät, muut hyväkettä Jumalan poikaus
syvät. Siksi
on totisinta totta”
perustotuus,
joka on esitetty toistuvasti koko planeetalle siitä lähtien, kun se rekisteröitiin kuolevaisten asuttamaksi maailmaksi miljoona vuotta sitten, on ennen kokematon mahdollisuus hyväksyä seuraavat asiat:
1. Jumala voidaan todistaa ihmisen
kokemuksessa. Hän on asuttamamme universumin rakastava
luoja ja ylläpitäjä.
2. Me muodostamme elävän henkisen ja sosiaalisen veljeskunnan.
Jumalassa me elämme, hengitämme ja olemme.
3. Persoonallisuuden Luojaan voi olla yhteydessä henkilökohtaisesti.
Lapsi–vanhempi -suhteen luonnollisuus tukee sanomaa, jonka Jeesus
esitti 2000 vuotta sitten. Sanoma ei
kuitenkaan ole vielä saavuttanut riittävästi henkistä vastaanottavaisuutta,
jotta se olisi johtanut sosiaaliseen
muutokseen. Tämä tulee kuitenkin
tapahtumaan nyt, kun Luciferin kapina on lopetettu ja virheet korjaava totuus on selvittänyt kapinan aiheuttaman sekasorron. Planeettamme on
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vihdoin hyväksymäisillään sen tosiasian, että Jumala on meidän Isämme ja
me olemme hänen lapsiaan.
Tiede on voittanut taikauskon ja
sallinut suurimman mahdollisimman
vastaanottavuuden sen ilmenemiselle,
mikä on totisesti totta, ”taivasten valtakunta sisällämme.” Jumalan ja ihmisen välissä ei ole välikäsiä. Ikuinen
Henki on käännetty täydelle teholle,
keskeytyksettä valaisemaan ja sytyttämään jokaisen vilpittömän totuuden
etsijän elävän henkilökohtaisen kokemuksen.
Ihmisten välistä vuorovaikutusta on
nopeutettu jopa meidän lyhyen elämämme aikana internetin ilmaantumisen myötä. Verkossa välitetään sanomia salamannopeasti. Uusia asioita
ilmaantuu, vanhat ideat ja asenteet
haastetaan. Henkinen mahti on suurin olemassa oleva voima, joka johtaa
hyvään. Rakkaus on motivoija. Jos Jumalallinen tulkitsija ei asuisi ihmisessä, ihminen ei kykenisi epäitsekkääseen, henkiseen rakkauteen. Tästä
seuraa väistämättä, että mitä enemmän rakastan Isää, sen enemmän rakastan veljeäni.
Mikael on meidän hallitseva LuojaPoikamme. Hän rakastaa tätä planeettaa, jolla hän eli Jeesus Nasaretilaisen
hahmossa viimeisen lahjoittautumisensa kuolevaisena. Hän on meidän
Isämme/veljemme, joka meidän on
määrä kohdata henkilökohtaisesti. Sillä jokainen, joka menee Isän luo, me-
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nee hänen kauttaan. Tämä on Mikaelin maailma ja hän on jo voittanut.
Meidän on aika seisoa hänen rinnallaan tähän totuuteen luottaen.
Kuolevaisina ihmisinä olemme vain
pistäytymässä täällä. Meidän aikamme
tässä ensimmäisen elämän kokemuksessa on lyhyt, Jumalan silmissä vain
silmänräpäys. Realistisesti ottaen se,
mitä yksi sukupolvi voi saada aikaan,
on henkilökohtaisen valinnan tekeminen. Edistymisen vauhti luo perustan,
jonka varaan seuraava sukupolvi voi
rakentaa.
Tavanomaisten rajoitusten ja kärsivällisen puurtamisen täyttämien elämänkokemusten avulla mahdollisuudet voidaan todentaa ja etenemme
kohti visiota, jossa maailmassa vallitsee rauha ja ihmiskunnan kesken hyvä
tahto – veljeys – yhden uskonnon totuus. Henkinen muutos voi tapahtua
yhtäkkiä. Jo nykyään elävät, totuutta
etsivien kuolevaisten sielut voivat kokea tämän. Millainen on yksi perheenjäsen, sellainen on yhteiskunta. Jos
perhe on hyvä, yhteiskunta on myös
hyvä. Jokaisella ainutkertaisella ihmisellä on oma yksilöllinen kokemus saman Totuuden Hengen totuudesta,
jota on vuodatettu kaikelle ihmiskunnalle, että Jeesus tulee ilmi meissä!
Yhtäläinen henkinen vaikutus –
erilainen henkilökohtainen vaste
Me kaikki, joka ikinen hyödymme
seitsemän hengen täydestä voimasta,
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joka kumpuaa meidän sisältämme
(hengen tehokkuus planeettamme
edistymisen välineenä).
Totuuden Hengen vuodatuksen
myötä meille on suunniteltu viimeinen hengen lahjoittaminen avuksi
nousujohteiseen Jumalan etsintään –
kehittyvien edistyvien maailmojen
seitsemän henkeä. Me hyödymme nyt
kaikkien seitsemän korkeamman hengen vaikutuksista.
Ihmiskuntaan kohdistuu tavallaan
universumin henki-influenssien seitsenkertaisen vetovoiman kaksinkertainen vaikutus. Alkuaikojen evolutionaarisiin kuolevaisrotuihin kohdistuu paikallisuniversumin Äiti-Hengen
seitsemän mielenauttajahengen yhä
pitemmälle menevä yhteydenpito. Ihmisen edetessä älyllisyyden ja hengellisen tajuamiskyvyn asteikkoa ylöspäin päädytään lopulta siihen, että ihmisen yläpuolella leijuu ja hänen sisimmässään on seitsemän korkeampaa henkisesti vaikuttavaa tekijää, influenssia. Ja nämä edistyvien maailmojen seitsemän henkeä ovat:
1) Lahjaksi annettu Universaalisen
Isän henki – Ajatuksensuuntaajat.
2) Iankaikkisen Pojan henkiläsnäolo
– universumien universumin henkigravitaatio ja koko henkiyhteydenpidon tietty kanava.
3) Äärettömän Hengen henkiläsnäolo – koko luomistuloksen universaalinen henkimieli, kaikkien
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edistyvien älyllisten olentojen älyllisen sukulaisuuden hengellinen
lähde.
4) Universaalisen Isän ja LuojaPojan henki – Totuuden Henki,
jota yleisesti pidetään Universumin Pojan henkenä.
5) Äärettömän Hengen ja Universumin Äiti-Hengen henki – Pyhä
Henki, jota yleisesti pidetään Universumin Hengen henkenä.
6) Universumin Äiti-Hengen mielihenki – paikallisuniversumin seitsemän mielenauttajahenkeä.
7) Isän, Poikien ja Henkien henki –
maailmojen ylösnousemuskuolevaisten uuden nimen henki, sen
jälkeen kun kuolevaisen hengestä
syntynyt sielu on fuusioitunut Paratiisin Ajatuksensuuntaajaan, ja
sen jälkeen kun se on myöhemmin saavuttanut Lopullisuuden
Paratiisikunnan jäsenen statukseen kuuluvan jumalallisuuden ja
kunnialla kruunautumisen.
Ja näin Totuuden Hengen lahjoittaminen toi maailmalle ja sen kansoille viimeisen
sellaisen henkivarustuksen, jonka tarkoituksena on auttaa yhä korkeammalle yltävää Jumalan etsintää. [194:2.12-20,
2062:1-9; korostus kirjoittajan]
Jokaisen väittämän todellisuus voidaan käsittää vain, jos se on perinpohjaisesti sosiaalistettu. Edistymme,
kun jaamme yhteisesti ne totuudet,
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jotka olemme löytäneet henkilökohtaisesti. – Sosiaalinen tietoisuus ei ole erottamaton niin kuin jumalatietoisuus, sillä
se on kulttuurin tuote ja riippuvainen
tiedosta, symboleista ja siitä, mitkä
ovat ihmisen perustavanlaatuisten
avujen – tieteen, moraalin ja uskonnon – antimet. Ja nämä kosmiset lahjat ovat – sosiaalistettuina – sivilisaatio. [16:9.4. 195:10, korostus kirjoittajan]
Tiedämme, että tieto omistetaan
vain jakamalla sitä – yhteistyöllä. Tietoa voi omata vain sitä jakamalla; sitä
varjelee viisaus ja sen sosiaalistaa rakkaus. [48:7.28, sivu 557:12; korostus
kirjoittajan]
Totuuden Hengen vastaanottaminen vaatii, että ihmisellä on henkilökohtainen halu asettua jumalallisen
johdatuksen alaiseksi, meidän tahtomme tulee olla yhtä Jumalan tahdon kanssa, kunnianhimo on vaarallista ennen kuin se sosiaalistetaan. --Kunnianhimo on vaarallista, kunnes se on
kokonaan sosiaalistettua. Et ole tosiasiallisesti omaksunut yhtään hyvettä, ennen kuin tekosi tekevät sinut sen arvoiseksi.
[48:7.19 557:3, korostus kirjoittajan]
Ajatuksensuuntaaja on sinulle täydellinen opas – Totuuden Henki antaa
sinulle kyvyn tietää totuus ja tehdä
hyvää – rakastaa veljiäsi. Rakkaus on
yksinkertaisesti halu tehdä hyvää toisille – totta.
Rakkaus on halu tehdä hyvää
toisille. [56:10.21, 648:4]. Rakkaus ja
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tieto siitä, että jakaminen on jumalankaltaista, ovat perustotuuksia. Ne
vahvistavat Jumalan poikauden ja universaalisen perheenjäsenten veljeyden. Vaikkakaan ”vielä ei ilmene se,
mitä te tulette olemaan”, jopa nyt
”olette Jumalan uskonpoikia”.
On juhlallinen ja suurenmoinen tosiasia, että Urantian ihmisolentojen
kaltaiset vähäiset ja aineelliset luodut
ovat Jumalan poikia, Ylimmän uskon
lapsia. "Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä
kutsutaan Jumalan pojiksi." "Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi kyvyn
tuntea itsensä Jumalan pojaksi." Vaikka
"vielä ei ole käynyt ilmi, mitä teistä tulee", niin jo nyt "te olette Jumalan uskonpoikia" – [40:6.2,
448:1; korostus kirjoittajan]
Viisi syytä, jotka osoittavat, että
poikauden asema on varma
1) Sinulla on oikeus uskoa poikauden tosiasiaan, sen kautta sinun
todellisuutesi on vahvistettu.
2) Vanhemmalla veljelläsi Mikaelilla /Jeesuksella on sama Isä
kuin sinulla.
3) Pojan henki on annettu auliisti
sinulle, henki, joka vetää sinut
hänen läsnäoloonsa ja samalla sinun Isäsi ja hänen Isänsä läsnäoloon.
4) Isäsi on antanut sinulle persoonallisuuden, jotta hän voi tunnis-
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taa sinut henkilökohtaisesti.
5) Sinä olet suoraan sukua kaikkien Jumalan poikien Isän
kanssa. Hän on kulkenut ikuisuuden olinpaikastaan läpi avaruuden
ja ajan ollakseen jo nyt kanssasi.
Kaikissa kuolevaisten asuttamissa
evolutionaarisissa maailmoissa on näitä Jumalan uskonpoikia, laupeuden ja
armeliaisuuden poikia, kuolevaisia
olentoja, jotka kuuluvat jumalalliseen
perheeseen ja joita sen mukaisesti
kutsutaan Jumalan pojiksi. Urantian
kuolevaisilla on oikeus pitää itseään
Jumalan poikina, sillä:
1. Olette hengellisen lupauksen
poikia, uskonpoikia; olette hyväksyneet poikauden statuksen.
Uskotte poikautenne todeksi, ja
niin Jumalan pojan asemastanne
tulee ikiajoiksi todellinen.
2. Yhdestä Jumalan LuojaPojasta tuli yksi teistä; hän on
tosiasiassa vanhempi veljenne. Ja
jos teistä tulee hengessä Kristuksen, voitokkaan Mikaelin, todella
läheisiä veljiä, silloin teidän täytyy
hengessä olla myös yhteisen Isänne poikia, nimittäin kaikkien
olentojen Universaalisen Isän
poikia.
3. Te olette poikia, sillä yhden
Pojan henki on vuodatettu
päällenne, auliisti ja epäröimättä
lahjoitettu kaikille Urantian suku-
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kunnille. Tämä henki vetää teitä
lakkaamatta kohti sitä jumalallista
Poikaa, joka on sen lähde, ja kohti
Paratiisin-Isää, joka on tämän jumalallisen Pojan lähde.
4. Omasta jumalallisesta vapaasta tahdostaan on Universaalinen Isä antanut teille luodun
olennon persoonallisuuden.
Teille on lahjoitettu tietty määrä
sitä vapaatahtoisen toiminnan ju-
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malallista spontaanisuutta, jonka
Jumala jakaa kaikkien niiden
kanssa, joista voi tulla hänen poikiaan.
5. Sisimmässänne on Universaalisen Isän osanen, ja näin olette suoraan yhteydessä kaikkien
Jumalan Poikien jumalalliseen
Isään. [40:6.3-8, 448:2-7; korostus kirjoittajan]

Mielen kehittäminen - oikean työkalun valinta
Henkilökohtainen tarina uskosta mielen kehittämisen työkaluna
Teksti perustuu Michael Hanianin esitelmään UAI:n konferenssissa vuonna
2015 ja se julkaistiin UAI Journalissa 4/2015.
Käännös suomen kielelle: Laura Suominen-Raatikainen

O

ikein hyvää päivää kaikille! Haluan kertoa aluksi, kuinka iloinen olen siitä, että saan olla täällä
kanssanne, tavata vanhoja ystäviä ja
tutustua uusiin. On erittäin haastavaa
koostaa esitelmä Urantia-kirjan lukijayhteisölle. Itse asiassa en missään
vaiheessa tarjoutunut pitämään tätä
esitelmää, mutta hyväksyin tämän
mahdollisuuden kiitollisuudella. Haluan jakaa kanssanne henkilökohtaisia
ajatuksiani, jotka ovat syntyneet lu-

kiessani Urantia-kirjaa yhä uudestaan.
Ensin haluan ilmaista syvän kiitollisuuteni kaikille, jotka ovat tehneet
mahdolliseksi osallistumiseni tähän
konferenssiin apurahan turvin. Puhun
uskosta ja mielestä, omasta uskostani
ja omasta mielestäni - mielestäni, joka
itsepäisesti yritti kieltää minulta ne totuudet, jotka Urantia-kirja niin upeasti
esittää meille. Haluan olla rehellinen.
Toivon, että voin jakaa kanssanne minulle kallisarvoisia asioita, sillä kuten
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meille on kerrottu: Jumalaa tunteva ihminen kuvailee hengellisiä kokemuksiaan –
ei epäuskoisten vakuuttamiseksi – vaan uskovien mielenylennykseksi ja keskinäiseksi
tyydytykseksi [1:6.6].
ᴥᴥᴥ
Vuonna 1986 näin unen: Olin rannalla, sää oli kaunis, oli tyyntä ja aurinko
paistoi lempeästi. Yhtäkkiä jättiläisaalto hyökyi rannalle ja veti minut mukaansa. Olin voimaton, ajelehdin sinne tänne ja yritin vaistomaisesti ottaa
jostakin kiinni. Kumma kyllä en pelännyt. Ja sitten tunsin jotakin kädessäni. Seuraavassa hetkessä huuhtouduin rannalle kirja kädessäni. Neljä
vuotta myöhemmin löysin Urantiakirjan.
Kun katson taaksepäin, näen tämän
unen selvänä viestinä ja lupauksena.
Tärkeintä viestissä on: Älä pelkää.
Neljän vuoden aikana nämä sanat,
jotka niin usein löytyvät kirjasta, tulivat suurenmoiseksi, eläväksi kutsuksi
ja lupaukseksi ja ovat mottoni lopun
elämääni.
Siispä pitäisikö minun olla ikuisesti
kiitollinen mielelleni? No ei ihan.
Tuona aikana, kuten usein seuraavinakin vuosina, mieleni teki kaikkensa
estääkseen minua seuraamasta oikeaa
tietä. Se tarjosi virheettömiä ja loogisia selityksiä jumalalliselle taikuudelle,
josta Urantia-kirja kertoi.
Mieleni selitti, kuinka varomatonta

2/2016
olisi muuttaa päivittäisiä elannon
hankkimisen tapojani. Se käytti hyväkseen jokaista mahdollisuutta tarrautua arvostettuihin, hyviksi todettuihin ja laajasti hyväksyttyihin teorioihin ja käsityksiin. Mieleni teki kaikkensa vakuuttaakseen minulle, että se
oli todellinen ystäväni, joka oli valmis
ja halukas palvelemaan minua näillä
logiikan käyttämillä työkaluilla: skeptisismillä, elämän tosiasioilla ja viidellä
aistilla, joiden viestit mieleni uskollisesti ja halukkaasti tiedottaisi ja tulkitsisi minulle. Kuitenkin, jokin – tai joku – ei koskaan epäröinyt tarjota toisenlaisia selityksiä, erilaisia vastaväitteitä kaikille mieleni esittämille perusteluille. Ja mikä teki minuun aina vaikutuksen, oli tuon jonkun ääni. Se oli
lempeä, sen viestien musiikki oli niin
ihmeellistä, että kaikki logiikka ja tosiasiat alkoivat menettää merkitystään.
Niinpä jatkoin lukemista ja tuon
erään kuuntelemista. Aloin oppia valitsemaan. Ensimmäinen valintani oli
antaa sille mahdollisuus, lukea Urantia
-kirjaa ja sallia sen hedelmöittää elämääni. En ole koskaan katunut tätä
valintaa. Siitä lähtien mielessäni kehittyi jotakin uutta. Tämä jokin oli toivo.
Aikaisemmin olin kaivannut sitä, mutta koskaan minulla ei ollut todellista
toivoa. Päinvastoin: ymmärrykseni
maailmasta olisi voinut johtaa vain
kaiken toivon hylkäämiseen, ei sen
edistämiseen.
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Uusi tunne oli inspiroiva ja ihana. tämään luovuuttani. Lopulta olin täyMitä voimakkaammaksi toivoni kas- sin vakuuttunut, kun luin seuraavat
voi, sitä heikommaksi pelko muuttui. sanat: Usko on henkistyneen luovan mieliTietyssä vaiheessa pysähdyin, vedin kuvituksen innoituksen lähde [132:3.5].
henkeä ja yritin pohtia tätä kaikkea.
Miksi aina läsnä oleva pelko oli me- Luovuus
nettämässä otettaan? Miksi olin val- Mielemme on luonnostaan luova.
mis vaihtamaan koko maailman logii- Urantia-kirjaa lukiessani saatoin löytää
kan tähän ihanaan toivon tunteeseen? sieltä neljä eri finiittisen luovuuden
Miksi tämä lisääntyvä uskoni oli jo tasoa. Korkein taso on viisaan mienyt näin voimahen taso. Mieli ei kykene
kas? Jatkoin lu- ”Jos todella uskot Juma- kokonaisvaltaiseen luovuukemista ja löysin laan, pelkoa ei ole. Pelko teen, paitsi poikkeuksena
jatkuvasti vas- on uskon puutetta.”
on luultavasti Ensimmäitauksia.
nen Lähde ja Keskus –
Aloin myös kiinnittää huomiota mutta voidaksemme määritellä tämän
Urantia-kirjassa oleviin tiettyihin sa- käsitteen – olettakaamme, että viisas
nayhdistelmiin ja oivaltaa syvemmin mies tai viisas henkilö on joku, joka
niiden merkityksiä. Elävä totuus, elävä luo ensisijaisesti omasta mielestään.
rakkaus ja elävä usko – mitä sana Tiedämme, että Jeesus ei jättänyt jäl"elävä" oikeastaan tarkoittaa? Kun keensä pyhiä tekstejä. Hän käytti elälaajennamme asiayhteyttä, huomaam- viä sanoja kuolleiden kirjainten vastame että "elävä" tarkoittaa värähtele- kohtana. Niinpä hän oli kaiken muun
vää, kaikuvaa, vetoavaa, inspiroivaa, lisäksi myös viisas mies.
välitöntä ja luovaa.
Kuka häntä kuunteli? Kuuntelijoina
Olen säveltäjä ja siksi ajatus luo- olivat hänen oppilaansa sekä joukoitvuudesta vetosi minuun eniten. Luo- tain ystäviä ja vihamiehiä. Opetuslapvuus on viime kädessä kutsu uuteen set eivät kirjoittaneet mitään hänen
todellisuuteen. Ja se tekee meistä, jos jälkeensä, koska he tiesivät, että Jeesus
ei ihan luojia, niin ainakin rinnakkais- ei halunnut jättää jälkeensä kirjoitetluojia. Seuraava päätelmäni oli jo syn- tua tekstiä – ja hän oli hävittänyt sentymäisillään: luovuus ja usko kulkevat kin vähän, minkä oli kirjoittanut nuokäsi kädessä. Heti tämän jälkeen tuli ruusvuosinaan. Niinpä ensimmäinen
seuraava oivallus: Voin oppia käyttä- kirjoittaja, joka kirjoitti tuon ajan tamään uskoani työkaluna, joka auttaa pahtumista oli väistämättä kirjanoppiminua harjoittamaan mieltäni ja kehit- nut. Kirjanoppinut ei ole kirosana.
Jos ei olisi kirjanoppineita, ei olisi ole-
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massa nopeasti levinnyttä tietoa sellaisena kuin me sen tunnemme. Kuitenkin kirjanoppinut pyrki tuomaan esiin
dynaamisen ja elävän ajatuksen ja kiteyttämään sen muuttumattomaksi.
Siirtykäämme käsittelemään heitä,
jotka käyttävät hyväkseen näitä kirjoituksia, kirjanoppineen luovan yrityksen lopputuloksia. Yksinkertaisuuden
vuoksi oletamme, että tämä mielityyppi ei tee muuta kuin käyttää sitä, mitä
muut ovat luoneet. Tätä tyyppiä voisimme kutsua pinnallisesti sivistyneeksi huijariksi. He poimivat ideoita
ja määritelmiä antamatta mitään vastalahjaksi. He tuntevat vain ja ainoastaan tiedonhankkimistapoja. He eroavat tiedemiehistä samalla tavalla kuin
elävä kukka eroaa tekokukasta. Se
näyttää samanlaiselta, mutta sisus on
täysin erilainen.
Tämä mielen tyyppi on laajalle levinnyt. Sen tilalle on kuitenkin nykyaikana tulossa toinen tyyppi, jota kutsun kopioija-liittäjiksi. He ovat tämän
uuden uljaan maailman hedelmättömän älyllisyyden ja luovuuden kuvajaisia. Välitön pääsy tiedonlähteille on
houkuttelevaa ja tuhoavaa. Aivan liian
usein se tappaa kiihkeän ilon, joka
syntyy tiedon etsimisen eri vaiheista.
Yllättävää kyllä, tällä kaikella on
merkitystä tarinassa, joka kertoo Jeesuksesta ja hänen opetuksistaan. Tämä osoittaa sen, kuinka me, jotka
olemme vaihtaneet jumalallisen ja
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luovan mielen mekaaniseen mieleen,
selittelemme että Jeesuksen aikalaisten ajattelematon mieli edisti heidän
päätöstään hylätä Mestari.
Kopiointi ja liittäminen eivät edellytä hi-tec-osaamista tai nykyaikaa. Ne
ovat vain hedelmättömiä menetelmiä
älyllisten ominaisuuksien käsittelemiseen ja ovat olleet olemassa kautta aikojen. Mikä saa mielen hylkäämään
vapaan luovuuden ja tarraamaan sen
sijaan kiinni mekaaniseen kopiointiin?
Yksi tekijöistä on jälleen pelko. Se sai
fariseukset ja kirjanoppineet sulkemaan silmänsä ilosanoman elävältä
totuudelta ja valitsemaan vanhojen
kirjoitusten orjallisen toistamisen.
Pelko sai heidät tuomitsemaan Ihmisen Pojan ja vaatimaan kansanjoukkoja pysymään massana eikä yksilöinä,
joilla jokaisella oli valta valita totuus.
Mutta voidakseen valita, ihmisen täytyy kyetä ajattelemaan luovasti. Sanhedrinin agentit tyrkyttivät kansanjoukoille kopiointia ja liittämistä. He
tarjosivat valmiita ratkaisuja ja vaativat, että ne kopioitaisiin niiden mieliin, joita he lähestyivät, ja sen jälkeen
jokaiseen muuhunkin mieleen.
Sanon vielä kerran. Mustavalkoisten määritelmieni tarkoituksena on
korostaa asiaani. Todellisuudessa suurin osa meistä vaihtaa toimintatapojaan eri tilanteissa, se on melko tavallista. Uskon, että oikeat valinnat ja kokonaisvaltaisen tasapainon saavutta-
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minen ovat asioita, jotka todella merkitsevät. Se mikä on oikeasti tärkeätä,
on se mitä teen, kun olen parhaimmillani.
Tästä näkökulmasta katsottuna tiedostamme, että tämän konferenssin
aikana ylläpidämme elävää sanaa keskusteluissa ja vuorovaikutuksessa. Tämä on luovaa ja yhdessä luomista.
Juomme virkistävästä välittömyyden
lähteestä. Elämme hengessä emmekä
pelkästään kirjoitetusta sanasta.

dysten ja talonpoikaisjärkeä käyttävän
mielen välissä.
Kuitenkin olin päättänyt, että
muuttaisin uskoni työkaluksi. Mieleni
alkoi etsiä ohjeita. Ne olivat jo tulossa, tämä otsikkokin ennakoi niitä.

Henkilökohtainen tarinani uskosta ja mielestä

1. Työkalun tarkoitus: uskonnollisen
elämän rohkaiseminen

Matkani oli alussa hyvin kuoppainen.
Se johtui ehkä etäisyydestä. Kun kaksi
ihmistä yrittää kertoa jotakin toisilleen, he tulevat lähelle toisiaan, että
he voisivat kuulla paremmin eikä tarvitsisi huutaa. Mutta minulle kävi
näin: Juuri syntynyt uskoni, kallisarvoinen vauvani, oli onnellinen ja riemuitsi. Uskoni oli niin onnellinen, ettei se vähään aikaan huomioinut mieltäni, joka jäi pimeyteen yksin. Mieli
tunsi valon läsnäolon jossakin tunnelin päässä, mutta valon kajastus oli liian epämääräinen, että se olisi tehnyt
vaikutuksen. Kyse oli myös kielestä.
Uskoni ei hallinnut viestintäkieltä
mieleni kanssa. Se ei vielä löytänyt oikeita sanoja. Sen taikasivellin ei vielä
pystynyt maalaamaan ja kuvaamaan
henkistä iloa täysissä väreissä. Ihmettelevä ja levoton minäni oli kahden
tulen välissä, uskon äkillisten syöksäh-

2. Toimintaympäristö: jokapäiväinen
elämä

Uskoksi kutsuttu henkinen työkalu mielen kehittämiseen
Varoitus, ennen kuin menet eteenpäin, lue ohjeet huolellisesti.

3. Varotoimenpiteet:


Käsittele huolellisesti. Usko on
sekä voimakas että herkkä. Väärinkäytettynä se voi johtaa fanaattisuutena ilmenevään mullistukseen (110:5.5).



Älä paljasta työkaluja vihamielisessä ympäristössä ... älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen
(140:3.18).



Säilytä hyvin. Vaikka pakkauksessa ei ole parasta ennen -merkintää, pitkittynyt toimettomuus
ruostuttaa työkalua. Tämä tarkoittaa: Käytä uskoasi.

Mutta ei sanaakaan siitä, miten sitä
käytetään!
En tiennyt silloin, että ei voi olla
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mitään ohjeita kopioitavaksi. En tiennyt, että jokaisen pitää aina löytää
henkilökohtainen tapa harjoittaa uskoaan. Vieläkin tärkeämpää oli, että
en tiennyt tarkkaan, miksi minun pitäisi harjoittaa uskoani, mitä päämääriä asettaisin itselleni, toisin sanoen –
mitä halusin saavuttaa uskon kautta.
Mitä sinä oikeasti haluat, kysyin itseltäni. Halusin monia asioita, mutta kaikista eniten halusin päästä eroon pelosta. Tämä oli toinen rationaalinen,
älyllinen valintani matkalla yhä paremmin kehittyvään mieleen.
Miksi valitsin pelon pääkohteekseni? Jos minun täytyisi nimetä yksi negatiivinen asia, joka heikensi koko
elämääni, niin se oli juuri pelko. Urantia-kirjassa sanotaan aivan oikein Pelko
on ihmisen suurin orjuuttaja [142:0.2].
Meille on kerrottu, että pelko periytyy
eläinten valtakunnasta. Elämänkantaja ihailee hevosta mutta valittaa hevosen pelästyvän niin helposti. Tässä on
meille ihmisille viesti: Pelästynyt hevonen pakenee, kun taas ihminen tappaa pelosta, tai tulee tapetuksi. Meille
kerrotaan, että ---pelko voi tappaa
[88:4.]. Meille kerrotaan myös Pelko on
mestarillinen älyllinen huijaus, jonka kohteena on kuolevaisen kehittyvä sielu
[48:7.4]. Ja on selvää, että tätä huijausta harjoitetaan mielen toiminnoissa.
Mitä pelko tarkkaan ottaen tekee
mielelle ja persoonallisuudelle? Jumalallinen Neuvonantaja varoittaa meitä,
että vääristämme mielemme --- hyö-
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dyttömällä huolekkuudella [9:5.7].
Huolestuminen on pelon tuotosta.
Yksinäinen Sanansaattaja toteaa pelon saastuttavan uskon lähteen … uskon pulppuava kaivo, jota pelon myrkyt
saastuttavat [111:7.5]. Keskiväliolennot
katsovat pelon estävän vilpittömiä sieluja
--- ottamasta vastaan evankeliumin uutta
valoa... [159:4.9].
Siis mitä on pelko? Pelko on rakkauden vastakohta. Rakkaus ja pelko
tekevät toisensa mahdottomiksi. Ne
eivät sovi yhteen. Missä on pelkoa,
siellä ei ole rakkautta. Missä on rakkautta, siellä ei ole pelkoa. On ikuisesti totta, että Jumalan rakkaus --karkottaa kaiken pelon --- [48:6.8]. Siksi
Suuntaajat haluaisivat vaihtaa --- (meidän) --- pelontunteenne rakkaudesta --kertoviksi vakaumuksiksi --- [108:5.8].
Mutta voisiko pelko olla hyödyllinen? Voi todella, keholle. Pelko lämmittää, se estää, se saa meidät huutamaan apua. Mutta mitä enemmän
ymmärrämme Mestarin sanoja: Ihminen ei elä pelkästään leivästä [160:3.3] –
sitä vähemmän me pelkäämme. Tarvitsemme enemmän rakkautta. Ja lisääntyvästä uskosta tulee silta mielessämme olevien rauhattomien aaltojen
yli.
Kun aloitin uuden työkalun käytön,
se osoitti omaavansa täysin yllättäviä
– ja upeita – ominaisuuksia. Se paljasti ainutlaatuisen kykynsä kasvaa. Se
kasvaa tilassa ja vaatii yhä lisää tilaa.
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Se kasvaa ajassa ja osoittaa toisaalta välttää niitä. Sinun täytyy vain valita
tulevaisuuteen, mutta löytää perustan- niiden väliltä. Niinpä edessä on taas
sa menneisyydestä. Tämä oli käänne- valinta: valinta tämän hetken ja myökohta taistelussa uskoni ja pelkoni vä- hemmän hetken välillä, materialismin
lillä.
ja hengellisyyden välillä, ajattelemisen
Tämä tapahtui erään rutiininomai- ja uskomisen välillä.
sen väittelyn aikana. ”Mitä sinä aiot
Päivän lopussa kyse on valinnasta
syödä?”, mieleni huusi pelon vallassa. uskomisen ja epäuskon välillä. Sillä
Et toimi vastuullisesti! Sinulla on per- jos sinä todella uskot Jumalaan, silloin
he! Sinun pitäisi lopettaa
ei voi olla pel”Pelko
pelastaa
meidät
musiikkisi tekeminen, se ei
koa. Meillä on
tänään
vain
tuomitakanna sinulle paljon mitään.
seen meidät huomenna. vain pelkoa
Sinun pitää tehdä sitä mitä Pelko tarjoaa lantin ja suoraan suhkaikki muutkin – ansaita varastaa omaisuuden.”
teutettuna uselantoa. Yritin vastata, mutkon puutteeta vastauksissani ei ollut voimaa.
seen, joten älä pelkää. On toinen tapa
Yhtäkkiä pieni tyttäreni tuli huo- sanoa tämä: pysy uskossa. Olennaineeseen. "Isi, soitatko minulle tämän nen tekijä taistelussa pelkoa vastaan
kappaleen?" "Minkä kappaleen?" ky- on, että sallii uskon ottaa yliote inhisäisin. "Sen, jonka kirjoitit minulle ei- millisissä toimissa.
len." Niinpä minä soitin sen ja näin
Älä pelkää [100:7.15] oli Mestarin
kuinka onnellinen hän oli. Huomasin, tunnuslause, sillä jos pelkäät, et voi
että kaikki mitä elämässäni oli todella todella rakastaa. Pelko, joka toimi eritärkeää, oli jo elämässäni. Ymmärsin, laisin ilmenemismuodoin – kateus,
että pärjään ilman pelkoa.
epäluottamus, epäilys ja kostonhimo
Pelko on yleinen ilmaus. Itse asias- – tuhosi Juudaksen. Pelko oman aisa me olemme tekemisissä sen mo- neellisen elämänsä puolesta johdatti
nien kasvojen kanssa: huoli, epäluot- Pietarin hyvin vaaralliseen tilaan, jostamus, epäily, vain muutamia maini- sa hän kielsi Mestarinsa – oliko hän
takseni. Ja joka kerta on kyse rakkau- lähellä Juudaksen jalanjälkiä? Aineelden puutteesta. Pelko on rationaali- listen asioiden menettämisen pelko
nen – rakkaus on irrationaalinen. Pel- sai Matadormuksen hylkäämään Mesko on kuristavaa – rakkaus vapautta- tarin tarjouksen. Toteutuiko tämä pelvaa. Pelko stressaa – rakkaus rentout- ko? EI. Keskiväliolennot kertovat
taa. Ne sulkevat pois toisensa. Kuin meille, että Matadormus olisi saanut
päivä ja yö tai valo ja pimeys – et voi kaikki aarteensa takaisin, jos hän olisi
hyväksynyt uuden osansa. Pelko, että
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joutuisi vaikeuksiin juutalaisten kans- rakkautta. Mutta voit estää sen tulesa, sai Pilatuksen suostumaan heidän mista mieleesi. Et voi pysäyttää Jumahirveisiin vaatimuksiinsa. Pelko sokai- laa, mutta voit estää häntä kehittäsee. Pelko vieraannuttaa. Pelko on pe- mästä mieltäsi. Usko on hakkuni ja
tollista. Pelko on tappavaa. Pelko on miekkani. Se on ainoa työkalu ja
irrationaalinen tulos puhtaasti ratio- miekka, jota tulen ikinä tarvitsemaan
naalisesta käyttäytymisestä. Pelko pe- auttaakseni mieltäni voittamaan melastaa meidät tänään vain tuomitak- nossa olevan taistelun pelon, toisin
seen meidät huomenna. Pelko on toi- sanoen epäuskon, kanssa.
selta nimeltään lyAjan kuluessa
hytnäköisyys. Se on ”Pelko on yhtä kuin Juma- huomaan, että etäivarovaisuus, jota ei lan poissaolo. Ja siksi se syys äsken syntyneen
enää tarvita. Pelko on epätodellinen, koska ei uskoni ja mieleni väon varotoimenpide, ole olemassa paikkaa, lillä – joka tuntui
jota ei hoideta. Pel- missä Jumala ei olisi.”
olevan ongelma –
ko tarjoaa lantin ja varastaa omaisuu- lyhenee, sillä nämä kaksi lähestyvät
den. Pelko varjelee mustelmilta ja ai- toisiaan ja hallitsevat yhteisen kielen.
heuttaa pysyviä vaurioita.
Alan huomata, että usko on inhimilliÄlä pelkää! Näiden sanojen ei tulisi sen ajattelun tekemä ylväin väite [3:5.9] ja
olla pelkästään tunnussanoja, vaan että usko on järjellistä [103:7.1] ja että
myös osa jokapäiväistä rukoustamme: Jumalan voi tunnistaa hengellistyneen
Oi Herra vapauta minut pelon mielen uskonnäkemyksen kautta [1:3.3].
kahleista! Älä anna pelon myrkyn Olen vakuuttunut siitä, että olen vavääristää mieltäni! Korvaa se mie- linnut oikean työkalun. Toisin kuin
lenrauhalla, sielun ikuisella tyy- muut työkalut, tämä muuttuu ahkeneydellä ja kaikensyleilevällä rak- rassa käytössä koko ajan terävämmäksi. Minun täytyy vain pitää se aina käkaudella!
Jumala on rakkaus. Rakkauden den ulottuvilla. Minulle kaikki alkoi
puute on pelkoa. Siis pelko on yhtä oletuksesta, että pärjään ilman pelkoa.
kuin Jumalan poissaolo. Ja siksi se on Se on vain hyödytön mielentila. Pelon
epätodellinen, koska ei ole olemassa karkottaminen jatkuu nyt koeajalla.
paikkaa, missä Jumala ei olisi. Siksi Eräänä päivänä ilman pelkoa elämisitä kutsutaan älylliseksi huijaukseksi. nen tulee tavaksi, ja se tapa tekee miePelko on epätodellista, mutta pyrkii len onnelliseksi.
kieltämään ja korvaamaan kaiken, jo- Mieli on tekemässä valintaa:
ka on oikeasti todellista. Et voi tappaa Älä pelkää!
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Ovi on auki – antakaa kaikkien tulla, jotka haluavat
UAI Journal 3/2015, Verner Verass, Australia:
The door is open, let all who will, come
Käännös suomen kielelle: Laura Suominen-Raatikainen

K

uinka kaikenkattavaa onkaan Isän anteliaisuus, kun
hän toivottaa jokaisen meistä tervetulleeksi hyväksymään ikuisen
elämän lahjan ja koko ajan lisääntyvän kyvyn iloita olemassaolosta
– todellinen seikkailu!
Urantia-kirjassa on viisi erityistä mainintaa näkökulmaan ”Kaikki, jotka
haluavat”. Kuitenkin kirja sisältää
lisäksi satoja muitakin viittauksia siihen tosiasiaan, että meidät kutsutaan
nousu-uralla kohti ihanaa Paratiisia
vastauksena rakastavalle kutsulle kohti täydellisyyttä.
Kaikki jotka haluavat
1. Ruumiimme on fyysinen temppeli
ja Jumala seisoo ovella kolkuttamassa. Kuolevaisten fyysinen --- heidän
ruumiinsa on tämän jonkin sisimmässä
asuvaisen temppeli. [1:4.2]
2. Fyysinen ruumiimme haikailee katoavan lihan perään, parempi etsiä
hengellistä ruokaa, joka ravitsee
ikuisesti. Veljeni, älkää haikailko sellaisen ruoan perään, joka mätänee --että te uskotte häneen, jonka Jumala on
lähettänyt. [153:2.7]
3. Fyysistä ruumistamme ravitsee leipä. Kaikille, jotka haluavat kokea

ikuisen elämän tarjotaan elämän
leipää. Minä olen elämän leipä --- ja
pelastava lahjani kaikille kansakunnille. [153:2.12]
4. Kutsu pojaksi koskee kaikkia, joilla on kyky vastata tähän kutsuun,
se on todella tarkoitettu kaikille.
Jeesus meni Gamalaan --- Isän sanansaattajat tulevat aina merkitsemään
kirjoihinsa tällaisen rakkaudenpalveluksen. [159:2.1]
5. Sama Jeesus, nyt Nebadonin Hallitsija Mikael, Mestari Luoja-Poika,
jolla on täysi käskyvalta kaikkien
valtakuntansa elävien olentojen
osalta, suo ikuisen elämän kaikille,
jotka haluavat tulla Jumalan uskonpojiksi. Isä, hetkeni on tullut;
kruunaa Poikasi nyt kunnialla --- ja
ota minut taas luoksesi oikealle puolellesi. [182:1.3]
Nämä ovat todelliset pelastuksen sanat ikuisesti – yltäkylläinen elämä sille
joka haluaa.
Olen varma, että monet lukijat ovat
myös nauttineet sanoista ”Kuka tahansa, joka haluaa”. Tästä lauseesta
seuraa seitsemän lainausta, jotka esitellään UAI Journal -julkaisussa helmikuussa 2016 .
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Erään naapuriplaneetan hallitusjärjestelmä
Alustus Malmitalolla 27.2.2016 pidettyyn tilaisuuteen,
joka käsitteli Urantia-kirjan lukua 72.

Pertti Leinonen

U

rantia-ilmoituksen keskeisin mien päämäärätietoisuus evoluutisisältö käsittelee Jumalaa, ossa, joka noudattaa Universaalisen
Kolminaisuutta, Kristus Mikaelin Isän tahtoa. Tähtijärjestelmien alulseitsemättä inkarnaatiota Jeesukse- lepano on kosmisen mielen toiminna, kokonaisuniversumia ja niitä lu- taa, jonka tavoitteena on elämälle
kemattomia olentoluokkia, jotka suotuisten fyysisten järjestelmien
asuttavat tätä valtavaa elävää, kos- aikaansaaminen, jotka palvelisivat
mista järjestelmää. Me ihmiset, jot- aineellisten kuolevaisten ja muiden
ka asutamme tätä pientä kokeilupla- rinnakkaisolentojen asuinpaikkoina.
neettaa seitsemännen
superuniversumin ulko- ”Oikeudenmukaisuus on tunnusreunalla, olemme teh- omaista tälle yhteiskunnalle. Yksineet tietoisuudessa val- löiltä edellytetään ponnistelua kotavan loikan keskiajan konaisuuden hyväksi ja kilpailua yhteiskunnallisiin luottamustehtäviin
maapallokeskeisestä arvostetaan suuresti.”
maailmankuvasta aurinkokeskeiseen. Ja nyt meille tarjo- Aurinkokuntien planeetat ovat se
taan jo Havona- ja Paratiisikeskeistä lähtöalusta, jolta kuolevaiset ihmismaailmankaikkeuden mallia. Tähän olennot aloittavat Paratiisiinuniversumimalliin ei kuulu alkurä- nousun sisäänpäin lukuisten arkkijähdystä 13,8 miljardia vuotta sit- tehtonisten opintomaailmoiden läpi
ten, eikä kaoottista lopun aikojen Havonaan.
odottelua auringon sammuttua,
Syntymäplaneetallaan ihmisolenvaan jatkuvan luomisen toteutus ai- to saa kokemuksen aineellisesta eläkakaudesta toiseen ja ajasta ikuisuu- mästä ja mansiomaailmoissa moteen. Tähän kosmologiaan kuuluu rontiaalisesta- ja paikallisuniversuluojapersoonallisuuksien luomistoi-
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mista eteenpäin hengellisestä olomuodosta. Lähtömaailman yhteiskunnalliset
olosuhteet ja kulttuurin
edistyneisyys vaikuttavat
suuresti yksilöiden saavuttamaan kehitystasoon keskimääräisesti ennen taivasmaailmoihin siirtymistä.
Urantia on jäänyt jälkeen samanikäisten keskivertomaailmoiden kehitystasosta yhden tuomiokauden tai enemmänkin
(52:3.5). Siihen on ollut omat syynsä, jotka on selvitetty ilmoituksessa
seikkaperäisesti, mutta johon emme
puutu tässä sen enempää. Tähän
liittyen on ilmoitukseen sisällytetty
eräs luku, joka kertoo erään naapuriplaneettamme edistyneimmän
kansakunnan sivilisaation tilasta.
Tämän paljastuksen tarkoituksena
on kehittää meidän yhteiskunnallista elämäämme ja auttaa luomaan
parempia hallintomalleja.
Tämä luku on mielestäni eräs
Urantia-kirjan mielenkiintoisimmista ja erikoisimmista luvuista, koska
siinä esitellään suunnilleen samalla
tasolla olevan naapurimme oloja.
Se on annettu oman ilmoituksensa
mukaan meille myös siksi, että planeetan ja sen erään kansakunnan
historiallinen kehitys muistuttaa

huomattavasti omaamme kaikista
niistä sfääreistä, jotka menivät mukaan planetaariseen kapinaan. Näitä
harhautettuja oli Sataniassa yhteensä 37 maailmaa. Planeetan hallitsija
liittyi kapinaan ja Aineellinen Poika
epäonnistui tehtävässään kuten
myös täällä Urantialla. Ilmoittajat
painottavat, että tämänlaatuinen
paljastus on erittäin harvinaista ja
siihen on oltava pätevät syyt. Luvusta käy ilmi, että planeetan kehittyneimmän osan hallintokulttuuri
sisältää sellaisia kehittyneitä malleja,
joista voisimme saada vaikutteita
omaan hallintojärjestelmäämme.
Nämä kuvaukset tuon planeetan
erään mantereen kehityshistoriasta
tuovat eteemme meillekin hyvin
tuttuja yhteiskunnan toimintoja.
Jotkut taas ovat kovin outoja, jopa
raakoja ja vieraita nykyiselle länsimaiselle yhteiskunnalle. Vastapainona tässä liittovaltiomaanosassa
on selkeä, hyvin toimiva ja oikeu-
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denmukainen yhteiskuntajärjestys,
joka suosii oma-aloitteellisuutta ja
yksilön kannustusta korkeampiin
saavutuksiin yhteiskuntaelämässä,
filosofiassa ja uskonnossa. Oikeudenmukaisuus onkin hyvin tunnusomaista tälle yhteiskunnalle. Yksilöiltä edellytetään ponnistelua kokonaisuuden hyväksi omalla työsarallaan ja kilpailua yhteiskunnallisiin
luottamustehtäviin arvostetaan suuresti.
Emme tiedä, missä tämä planeetta sijaitsee, sillä sen luonnonolojen
kuvauksesta päätellen, se ei kuitenkaan ole omaan aurinkokuntaamme
kuuluva planeetta. Lähin mahdollinen aurinkojärjestelmä on 4,36 valovuoden päässä oleva Alfa Centauri tai kauempana Siriuksen 8,7
valovuoden etäisyydellä loistavat

2/2016
kaksoisauringot.
Tarkastelun kohteena on koko
mantereen käsittävä liittovaltio, joka
kokonsa puolesta on lähellä Australiaa. Mantereen keskellä on vuoristo, jossa sataa runsaasti, mikä tuottaa hyödynnettävää vesivoimaa koko mantereen tarpeisiin. Myös erilaisten välttämättömyyshyödykkeiden osalta he ovat täysin omavaraisia. Planeetan muut kansakunnat
ovat alemmalla tasolla ja heidän
oloistaan ei mainita paljoakaan.
Kerrotaan vain, että ovat käyneet
sotaa mannerkansaa vastaan useamman kerran, mutta he eivät ole
saaneet sitä hallintaansa.
Mannerkansan historia on ollut
myrskyisä ja erilaisia yhteiskunnallisia kokeiluja on ollut runsaasti. Yksinvaltaisten hallitsijoiden ja epäonnistuneiden demokratiakokeilujen
jälkeen he saavuttivat käännekohdan, kun kolmen hallitsijan ryhmästä yksi tarjoutui luopumaan vallasta,
jos myös jäljelle jäävistä huonompi
suostuisi samaan. Tämä onnistui ja
siitä alkoi pitkä sisäisen rauhan aikakausi, josta luvussa kerrotaan yksityiskohtaisemmin.
Yhteiskuntaelämä
Luvussa tarkastellaan tämän mannerkansakunnan historiaa ja poliit-
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tista järjestelmää, joka on vakiintunut edustukselliseksi demokratiaksi
– ollut jo kaksisataa vuotta – kotielämää, opetusta, terveydenhoitoa,
vanhusväen tilaa, verotusta, suhtautumista rikollisuuteen ja maanpuolustukseen.

edellä yhteiskuntaelämänsä eri järjestelyissä. He näyttäisivät olevan
selvästi tietoisempia omasta kosmisesta arvostaan kuin me urantialaiset ja näyttävät omaksuneen korkeammat eettiset periaatteet yhteisten
asioiden hoidossa.

Kansakunta on muodostunut sadasta itsenäisestä osavaltiosta, joita
valvoo keskushallitus. Mannerkansakunnan rodullinen jakautuma
muistuttaa sekin osittain omaamme. Kuitenkin poikkeamaa on siten, että Aineellisen Poikausluokan
elämänplasmaa on heissä suhteellisesti enemmän kuin meillä. Tällä
planeetalla ei ole ollut Lahjoittautuvaa eikä Hallinnollista Poikausluokan edustajaa, joten siinä suhteessa
Urantia on ollut onnekkaampi.

Toisaalta olemme koko planeetan
väestöä ajatellen kuitenkin paremmassa asemassa, koska olemme
saaneet kokea Lahjoittautuneen Pojan Mikaelin vierailun täällä, Totuuden Hengen vuodatuksen ja yleismaailmallisen Ajatuksensuuntaajien
lahjoituksen. Vertailu on kuitenkin
arvokas ja siitä on saatavissa paljon
aineksia tulevaisuuden poliitikoille
ja kaikille muillekin, joita kiinnostaa
yhteiskuntaelämämme kehittäminen kohti edistyneempää ja oikeudenmukaisempaa toimintamallia.

Naapuriplaneetta muodostaa
kiinnostavan ver tailukohdan
omaamme. Mannerkansa on ainakin oman näkemykseni mukaan

Mietelause 21. elokuuta

”Kansakunnan tuomioistuinten puolueettomuudesta, tasapuolisuudesta ja rehellisyydestä riippuu, pitkällekö sen olemassaolo
jatkuu. Siviilihallinnon perustana on oikeudenmukaisuus aivan
kuten aidon uskonnon perustana on armo.”
[Urantia-kirja, 1462:1]
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Eurooppalaisten Urantia-kirjan lukijoiden konferenssi
Budapestissä, Unkarissa
Aika:
Teema:
Paikka:

To-Su, 15.-18.9.2016
Kuka Jeesus on?
Novotel Budapest Centrum, Rákóczi út 43-45, 1088 Budapest
 Karttalinkki:
https://goo.gl/maps/7pJ9L4gGd4N2
 Verkkosivu:
www.novotel.com/3560
 Sähköposti:
h3560-sb2@accor.com
 Puhelin:
+36 1 477 54 73

Kieli:

Englanti

Tapahtuman verkkosivut:
http://urantia-association.org/2016/04/03/european-urantia-conference/
Tilaisuuden järjestäjä:
Eurooppalaiset Urantia-kirjan lukijat, ns. Blue Club
Tilaisuuden tukijat:
Kansainvälinen Urantia-yhdistys (UAI) ja Urantia-säätiö (UF)
Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu: https://www.regonline.com/builder/site/?eventid=1831619
Lisätietoja: europeanconference@urantia-association.org
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Hinnat konferenssiin (ei sisällä majoitusta):
 235 euroa, jos ilmoittaudut 31.5. mennessä
 290 euroa, jos ilmoittaudut ajalla 1.6.-15.8.
 315 euroa, jos ilmoittaudut ajalla 16.8.-7.9.
Voit myös kysyä oletko oikeutettu saamaan 50 % alennuksen osallistumismaksusta (ns. eurooppalainen johtaja -apuraha). Ota yhteyttä: A ntonio Schefer (UAI), e-mail: conference@trinitet.org
Majoitus
Jokainen konferenssiin osallistuja varaa itse oman majoituksensa. Suosittelemme varaamaan huoneen samasta hotellista, jossa konferenssi pidetään (Novotel Budapest Centrum), yhteystiedot edellä.
Majoituksen hinnat per huone (Novotel Budapest Centrum):
 Yhden hengen huone 95 euroa/yö
 Kahden hengen huone 105 euroa/yö
Ole hyvä ja ilmoita, jos haluat jakaa kahden tai kolmen hengen huoneen. Tilaa huone osoitteesta: www.novotel.com/3560

Ohjelma
Torstai 15.9.
16:30
17:30
18:00
19:00
20:00

Ilmoittautuminen
Tavataan ja tutustutaan
Illallinen
Konferenssin avaus ja tervetulotoivotus
Sosiaalista ohjelmaa

Perjantai 16.9.
09:00

09.30

Kaksi yhdessä – yksi kahdessa: Kuinka ihminen voi olla jumala? Jeesuksen kaksoisroolin luonne ikuisena ongelmana kristillisyydessä (Christian Ruch)
Kaikkien uskontojen aamutähti (Nils Christian Nüsse)
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11.00
11.30
12.00
15.00
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
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Tauko
Jeesus – ensimmäinen markkinointijohtaja (Karmo Kalda)
Jeesuksen taloudellinen asiantuntijuus (Johan Vanderwalle)
Lounas ja vapaa-aikaa
Työpaja: Jeesuksen elämä ja aikakausi (A de Awoyînka)
Tauko
Jeesus Kristus Supertähti – Jeesuksen monet kasvot taiteessa
(Risto Mäntynen ja Eija Seppänen-Bolotinski)
Jeesuksen elämä esimerkkinä ihmiskunnalle (Tamila Ragimova) – espanjankielinen (käännetään englanniksi)
Illallinen
Sosiaalista ohjelmaa

Lauantai 17.9.
09.00
09.30
10.00
11.00

11.30
12.00
15.00

16.30
17.00
17.30
18.00
19.00

Totuuden Hengen luonne ja vaikutus ihmiskuntaan (Bernhard
Mertens)
Jeesuksen sosiaalinen aggressiivisuus ja vilpitön kiinnostus
kaikenlaisia ihmisiä kohtaan (Mike MacIsaac)
Tauko
Jeesuksen suhtautuminen erilaisiin uskontoihin – kuinka elämme tätä nykyajassa? (Doris Calmel) – saksankielinen
(käännetään englanniksi)
Jeesuksen suhtautuminen lapsiin (A nton Miroshnichenko)
Lounas ja vapaa-aikaa
Työpaja: Kun hän menee ohi, Jeesuksen opetusten saattaminen
elämään (Carrie Prentice, Doreen Heyne, Katharina Becker ja
Line St-Pierre)
Tauko
Jeesus: Ikuinen suhteemme häneen (Richard Jernigan)
Jeesus ja ilosanomaliikkeen lanseeraus (Jeffrey Wattles)
Illallinen
Sosiaalista ohjelmaa
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Sunnuntai 17.9.
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00

Jeesuksen uskonnon todennäköinen tulevaisuus (Peep Söber)
Johtajien kouluttamisen merkitys (Gaétan Charland)
Tauko
Blue Clubin kokous (avoin kaikille)
Lounas ja hyvästit

Ohjelmaan voi tulla muutoksia!
Lisätietoja: Dr. Christian Ruch Wiesentalstr. 60 7000 Chur/Switzerland,
puh. +41 79 275 57 68
e-mail: nebadon@gmx.ch
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Avoimet Urantia-aiheiset luentotilaisuudet
Tilaisuudet pidetään Malmitalolla, osoitteessa Ala-Malmintori 1 , Helsinki. Paikka on Malmin rautatieasemalta noin 200 m. Tilaisuuksissa on joko
esitelmä tai Urantia-äänikirjan kuuntelua ja keskustelua sen pohjalta.
Tilaisuudet ovat lauantaisin klo 13:15 – 16:00. Tilaisuuden väliajalla voi
käydä Malmitalon kahvilassa.
Syyskausi 2016
Syyskauden tarkemmat päivämäärät ja tilaisuuksien aiheet ovat Heijasteessa
3/2016, joka ilmestyy syyskuun alussa 2016.
Järjestäjä on Suomen Urantia-seura ry.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Urantia-kirjat kesähintaan: -20…-25 %!
Kaikki Urantia-säätiön Suomen-toimiston varastossa olevat Urantia-kirjat
–20…-25 %, ajalla 4.6. – 15.7.2016. Koskee kaikkia kielikäännöksiä.
Lisäksi könttätarjous suomenkielisistä kirjoista:
Urantia-kirja, kovakantinen
5 kpl
100,00 €
Urantia-kirja, pehmeäkantinen 5 kpl
62,50 €

(norm. 200,-)
(norm. 125,-)

Postilähetyksissä hintoihin lisätään postin perimä pakettimaksu. Tiedustelut
ja tilaukset 15.7.2016 mennessä osoitteella:
Urantia-säätiön Suomen-toimisto
Sivurinne 1A, 01840 KLAUKKALA
Puh: 040 8301200
Sähköposti: urantia-saatio@urantia.fi
Verkkosivu: http://saatio.urantia.fi

Urantia-säätiön pankkitili Suomessa
(Danske-Bank):
IBAN: FI91 8000 1270 1608 73
BIC:
DABAFIHH

Messutapahtumia
Suomen Urantia-seura on mukana Hengen ja Tiedon messuilla Helsingissä, 15.-16.10.2016. Paikka on Suomalainen Yhteiskoulu Etelä-Haagassa,
Isonnevantie 8, Helsinki.
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Malmitalo Helsingin
Malmilla (luennot)

Seuran hallitus ja yhteystiedot
Puheenjohtaja:
Raimo Ala-Hynnilä

puheenjohtaja@urantia.fi
Jyväskylä. Puh. 0400 889 732

Varapuheenjohtaja
Eija Seppänen

varapuheenjohtaja@urantia.fi
Vantaa.

Sihteeri
Tapio Talvitie

sihteeri@urantia.fi
Espoo. Puh. 050 332 2739

Rahastonhoitaja
Tapio Pulli

rahastonhoitaja@urantia.fi
Parainen. Puh. 050 540 4582

Jäsenkomitean pj.
Helena Juola

jasenkomitea-pj@urantia.fi
Espoo. Puh. 050 530 7785

Julkaisukomitean pj.
Pertti Leinonen

julkaisukomitea-pj@urantia.fi
Espoo. Puh. 0500 41 6336

Koulutuskomit. pj.
Erja Kalenius

koulutuskomitea-pj@urantia.fi
Tampere. Puh. 040 705 5572

Konferenssikom. pj.
Henrik Perelló

konferenssikomitea-pj@urantia.fi
Tampere. Puh. 040 411 1404

Sähk. viest. kom. pj.
Osmo Saarela

internetpalvelut-pj@urantia.fi
Sipoo. Puh. 0400 81 5379
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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 Urantia-kirjan 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.
Verkko-opintoryhmä
Suomenkielinen verkko-opintoryhmä kokoontuu kerran viikossa sunnuntaisin
klo 19 ryhmäpuhelutoimintoa käyttäen. Osallistuminen edellyttää Skype-tiliä ja
viestintäohjelmistoa tietokoneella, älypuhelimessa tai tabletissa. Lisätietoja saa
Risto Mäntyseltä, risto.mantynen@gmail.com
Helsinki

Espoo

Helsingin opintoryhmä kokoontuu
parittomien viikkojen torstaina klo
17-19 Taivallahden peruskoululla
(Käsityöluokka 2, 1. krs.) os. Eteläinen
Hesperiankatu 38. Lisätietoja: Helena
Juola, puh. 050 530 7785,
juola.helena@gmail.com

Espoon keskustan opintopiiri (ent.
Kauklahden opintopiiri) kokoontuu
lauantaisin klo 10-12 Villa Apteekin
yläsalissa. Osoite: Pappilantie 5, 02770
ESPOO. Lisätietoja:
 Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790
pentti.lehtela@pp1.inet.fi

HEIJASTE


Pertti Leinonen, puh. 050 041 6336
tmi.leinonen@kolumbus.fi

Hyvinkää
Lisätietoja:
Kari Haavisto, puh. 040 507 3048
kari.haavisto@pp.inet.fi
Jyväskylä
Lisätietoja: Raimo Ala-Hynnilä,
puh. 040 717 2933
raimoalah@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. 0500 131430
parviainen.tuula@hotmail.com
Lempäälä
viikkojen keskiviikkoina klo 18.00–
21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä,
puh. 050 595 1942
kalle.krekila@gmail.com
Oulu
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasarmintie 20 A 84, 90130 OULU, puh. 040
502 6604
reijo.hamari@luukku.com
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Rauma
Tietoja antaa Anja Vuori,
puh. 040 748 4289
anja.m.vuori@gmail.com
Rovaniemi
Lisätietoja antaa Rauni Välikangas,
puh. 040 771 3732
Tampere
Tampereen opintoryhmä kokoontuu
parillisten viikkojen keskiviikkona.
Kokoontumispaikka vaihtelee. Lisätiedot: 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
riitta.p.tuori@gmail.com
Málaga, Espanja
Espanjan suomalainen keskusteluryhmä. Tietoja antaa Pentti Suutarinen,
puh. +34 626 792 501
pentti.os@gmail.com
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Urantia-äänikirja
Äänikirja on saatavana MP3-muodossa CD- ja USB-tallenteena. Kirja sisältää 157 h
ääntä ja datan määrä on 5.3 Gb. Lukijana on yksi miesääni ja kaksi naisääntä. Äänikirjaa voi kuunnella tietokoneella, älypuhelimella tai kannettavilla musiikinkuunteluun tarkoitetuilla laitteilla, joilla voi toistaa MP3-muotoista sisältöä. Tallenne sisältää
myös Urantia-kirjan tekstin kokonaisuudessaan (html). Myyntipakkauksessa on lisäksi
käyttöohjevihko, jossa on aikaindeksoitu sisällysluettelo kirjan luvuista: lukujen kokonaisaika sekä alilukujen alkamisajankohta luvun
alusta, min:sek. Täten
halutun aliluvun alkamiskohta löytyy helposti.




CD-ROM-tallenne, 9 CD-levyä ..... Hinta 35,- €
USB-tallenne, 1 USB-muisti, 8Gt ... Hinta 45,- €
Molemmat yhdessä (CD+USB) ...... Hinta 65,- €

Tarkistetut hinnat!
Lisäksi Urantia-kirjan
hiljattain (alle 3kk) ostaneille 10 € lisäalennus.

Myynti: Suomen Urantia-seura ry.
 Internetissä: http://www.urantia.fi → Urantia-kirja
 Käteismyyntiä tilaisuuksissa, joihin seura osallistuu (esim. messut) tai joita seura
itse järjestää (kuten esitelmät ja lukijapäivät).
Tiedustelut: audiokirjat@urantia.fi tai p. 0500 416 336 (Pertti L.)

