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Puheenjohtajan 
mietteitä 

T änä vuonna kesäpäivät järjestet-
tiin yhdessä virolaisten Urantia-

kirjan lukijoiden kanssa Tallinnassa. 
Vaikka hintataso Tallinnassa on mo-
nilta osin jo lähellä suomalaista, ovat 
hotellipalvelut alhaisemman kustan-
nustason vuoksi Suomea edullisem-
mat. Täysihoitopaketin hinta kokous-
hotellissa aivan Tallinnan ydinkeskus-
tassa maksoi saman verran kuin jossa-
kin syrjäisessä suomalaisessa kokous-
keskuksessa. 
 Tallinnaan oli kokoontunut miltei 
40 lukijaa. Valtaosa heistä oli suoma-
laisia, virolaisia oli kolmannes. UAI:n 
hallituksen tervehdyksen toi ukrai-
nalainen jäsenkomitean puheenjohtaja 
Anton Miroshnichenko. UAI:n halli-
tuksen jäsenenä hän pystyi valotta-
maan toimintaa omassa esityksessään 

henkilökohtai-
sen kokemuk-
sensa perus-
teella. 
 Nykypäivän 
hengellisiä vir-
tauksia kos-
kettavaan tee-
maan saatiin 
ke s äpä iv i l l ä 
monta hyvää 
esitystä, jotka 
herättivät aja-

tuksia. Omassa esityksessään Urantia-
kirjan virontaja Peep Sõber pohti, 
onko  julkaisumandaatin ennakoima 
uusi hengellisesti vireämpi aikakausi jo 
koittanut. Yksiselitteistä vastausta ei 
tähän eikä moneen muuhunkaan ajan-
kohtaiseen kysymykseen saatu, mutta 
tavoitteena onkin lukijoiden välisen 
vuorovaikutuksen herättäminen. 
 Koittaa vielä päivä, jolloin yhteiskunnalli-
set vallankäyttäjät tulevat huomaamaan, 
että Kaikkein Korkeimmat hallitsevat ih-
misten valtakunnissa. [134:5.3] Monelle 
kirjan lukijalle se on itsestään selvää. 
Pyrimme kuitenkin jatkuvasti löytä-
mään merkkejä muutoksesta ja parem-
masta tulevaisuudesta ympäristöstäm-
me. Ihmisvaltakunnissa esiintyvä sor-
to, hirmuvalta, itsensä korostaminen 
ja valheellisuus saa mielemme hetkelli-
sesti epätoivon valtaan, kun etsimme 
hapuillen tietämme kohti valoa ja elä-
mää. Etenkin tuntuu surulliselta sil-
loin, kun hirmuvaltaa ja terroria har-
joitetaan jonkin uskonnon ja antropo-
morfisen koston jumalan nimissä, niin 
kuin ääri-islamilaiset radikaalit tällä 
hetkellä tekevät. 
 Olkaamme silti huoleti. Uusi pa-
rempi aika on alkanut ja se alkaa joka 
päivä niitten ihmisten elämässä, jotka 
tekevät oman henkilökohtaisen pää-
töksensä Paratiisin Isän hyväksi.  
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 Pertti Leinonen viittasi Heijasteen 
edellisessä numerossa viime talvena 
Helsingin yliopiston teologisessa tie-
dekunnassa tehtyyn kandityöhön 
Urantia-kirjan lukijoista. Yksi työn 
johtopäätöksistä oli, että jos tieteen 
näkökulmasta uskonto on määritelty 
liian ahtaasti, jää joukko hengellisiä 
virtauksia uskonnon tieteellisen mää-
ritelmän ulkopuolelle. 
 Tilastojen valossa länsimainen yh-
teiskunta näyttää – ei pelkästään se-
kulaarilta – vaan epäilevältä, jopa 
ateistiselta. Se ei voi olla koko totuus. 
Jäisikö Ajatuksensuuntaajien antama 
johdatus ihmisiltä kokonaan huomaa-
matta? Eikö Äiti-Hengen antama hoi-
va ole voimallista? Suhtautuisivatko 
kohtalonsuojelijaserafit tehtäviinsä 
ylimalkaisesti? Ehkäpä kysymys on 
pikemmin siitä, ettei tieteen hallitse-
massa yhteiskunnassa yksilö halua 
tulla samaistetuksi taikauskoon. Kun 
nykyinen taikauskon vastainen kapina on 
ohitse, jäljellä ovat Jeesuksen evankeliumin 
totuudet luomassa kirkasta valoa uudelle ja 
paremmalle tielle. [195:9.1] 
 Se, ettei yksilö kysyttäessä ilmoita 
kannattavansa jotakin tiettyä uskon-
toa, ei välttämättä tarkoita sitä, että 
henkilö olisi kokonaan uskonnoton. 
Monet ihmiset eivät halua samaistua 
mihinkään uskontoon, jossa totuus 
on kiteytetty opinkappaleiksi ja jonka 
kannattajilta edellytetään ennalta 
määrätyn puhdasoppisen maailman-
katsomuksen omaksumista. Länsi-
mainen ihminen ei enää viehäty pa-
kollisten Ave Marioiden toistamisesta, 
rukousmyllyn pyörittämisestä tai uh-
raamisesta kyltymättömän jumalan 

lepyttämiseksi. 
 Monet tieteen sivistämät ihmiset 
kavahtavat jähmettyneitä kaavamaisia 
rutiineja. Moni on omaksunut tavan 
edetä varovaisin askelein totuutta mo-
nista lähteistä etsien ja totuuden esi-
tyksiä toisiinsa verraten. Länsimaissa 
uskonnosta on tullut henkilökohtai-
seen sfääriin kuuluva asia eikä sillä 
kuulu monenkaan mielestä elämöidä. 
 Elämässäni kohtaan usein merkkejä 
ihmisten uskonnollisesta elämästä, 
Isän läsnäolosta, tunnustetusta Juma-
lan poikaudesta ja vilpittömästä py-
hyyden tavoittelusta. Vastikään työka-
verillani oli pakottava tarve virkistys-
päivänä saunaillan päätteeksi kertoa, 
että hän oli tullut lähtemättömästi sii-
hen tulokseen, ettei biologinen luo-
mistulos voi olla pelkän sattuman sa-
toa. 
 Urantia-kirja on annettu julkai-
sumandaatin tarkoittamalle uudelle 
aikakaudelle, jonka kynnyksellä olem-
me. Tieteen sivistämät ihmiset eivät 
enää asettaudu vanhojen uskonnon 
määritelmien edellyttämälle alueelle. 
He ovat havainneet, että usko on 
heille henkilökohtainen, niin oma-
kohtainen, että sitä on vaikea sanoin 
määritellä, lokeroida tarkkoihin mit-
toihin tai mahduttaa neliskulmaisiin 
laatikoihin. Heidän mielensä ja sielun-
sa ovat valmiita vahvistukselle siitä, 
että uusi uskonto nojaa henkilökoh-
taiseen suhteeseen ihmisen ja Juma-
lan, Luojan ja luodun, Isän ja pojan 
välillä. Uusi uskonto ei ole teologia, 
dogmi eikä lain kirjain, vaan se hen-
gittää vapaasti tilassa olosuhteet huo-
mioon ottaen ja pyrkii löytämään par-
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Päätoimittajalta 

haan mahdollisen ratkaisun kaikkien 
kannalta. 
 Älkää ryhtykö näyttämään ihmisille 
temppelin ihanuuksia, ennen kuin olette en-
sin vieneet heidät temppeliin. Esitelkää ih-
miset Jumalalle ja Jumalan poikina, ennen 
kuin käsittelette opinkappaleita Jumalan 
isyydestä ja ihmisten poikaudesta. Älkää 
kiistelkö ihmisten kanssa – olkaa aina 
kärsivällisiä. [141:6.4] 
 Nämä Jeesuksen sanat on hyvä 
muistaa myös silloin, kun alkaa esitellä 
Urantia-kirjaa muille. Kirjassa on pal-
jastettu paljon uutta ja hämmentävää 
Jumalan olemuksesta, maailmankaik-
keuden rakenteesta, universumien hal-
linnosta ja Urantian historiasta – sel-
laista uutta, joka saa länsimaisen sivis-

tyksen saaneen henkilön auttamatto-
masti hämilleen ja varpailleen. 
 Ihmiset kaipaavat yksinkertaista 
opetusta Jumalasta. Monet ilahtuvat 
pelkästään siitä, ettei kenenkään tar-
vitse omaksua toisen teologiaa eikä 
ole yksiselitteistä Jumalan lakia. Monel-
le riittää Jeesuksen evankeliumi tai-
vaassa olevasta rakastavasta Isästä ja 
veljeydestä ihmisten kesken. Tämän 
jälkeen on aika tarkemmin esitellä 
Urantia-kirjan sisältöä, jos tarvetta on. 
 Älkää lannistuko; ihmisen evoluutio on 
yhä käynnissä, eikä Jeesuksessa ja Jeesuksen 
kautta maailmalle annettu ilmoitus Juma-
lasta tule epäonnistumaan. [196:3.33] 
 

Risto Mäntynen 

Vanha maailma myrskyn silmässä 
 
Elämme nyt Euroopassa rauhatonta 
aikaa. Britannia päätti kesäkuussa, 
ettei se haluakaan olla osa Euroopan 
Unionia. Rauhanprojekti EU on vas-
tatuulessa, kun kansallismielisyys on 
alkanut nostaa päätään myös Puolas-
sa, Itävallassa ja Unkarissa. Lisäksi 
monessa muussakin maassa vastustus 
ylikansallista päätöksentekoa vastaan 
voimistuu. Turkki on ajautunut val-
lankaappausyrityksen ansiosta poik-
keustilaan ja USA:n presidentinvaalit 
syksyllä tuovat arvaamattomia jännit-

teitä kansainväliseen kanssakäymi-
seen. Poikkeavissa olosuhteissa on 
kuitenkin puolensa. Monet ovat alka-
neet ajatella, mihin maailma on oikein 
menossa ja mikä on oma tehtävä ta-
pahtumien pyörteissä. Kaikkinainen 
epävarmuus turvallisuudesta ja toi-
meentulosta tulevaisuudessa huolet-
taa ihmisiä myös täällä pohjolassa, 
vaikka täällä ei vielä olekaan tapahtu-
nut mitään dramaattista. Tarvitsemme 
nyt enemmän kuin koskaan aiemmin 
hyvää sanomaa siitä, ettei meitä ih-
miskuntana ole jätetty oman onnem-
me nojaan. 
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  Meitä autetaan, jos työskentelemme 
itse parhaimman kykymme mukaan 
rauhan ja vakauden edistäjinä siinä 
asemassa, jossa itse kukin olemme. 
Viides ilmoitus kertoo meidän olevan 
karanteenissa elävä kokeiluplaneetta ja 
kaukana niistä olosuhteista, jotka val-
litsisivat muissa normaaleissa sfääreis-
sä. Olemme käsitykseni mukaan kui-
tenkin itse valinneet tämän paikan ai-
neelliselle elämällemme, joten meidän 
tulee hyväksyä asemamme maailmas-
sa. Ankarat olosuhteet muokkaavat 
luonnettamme myös tavalla, joka ei 
olisi mahdollista pehmeissä ja hel-
poissa olosuhteissa jossakin muualla, 
vaikka niitä kaipaammekin. 
 
Vuosikokous ja kesäpäivät Tallin-
nassa 
 
Suomen Urantia-seura r.y:n sääntö-
määräinen vuosikokous pidettiin 4.6. 
Helsingissä Malmitalossa. Merkittävin 
muutos oli puheenjohtajan vaihtumi-
nen Raimo-Ala-Hynnilästä Risto 
Mäntyseen. Kiitokset Raimolle hy-
vistä puheenjohtajuuksista, joita hän 
on hoitanut useita menneitten vuo-
sien aikana. Toivotan myös parasta 
menestystä Ristolle uutena puheen-
johtajana, sillä haasteita tulee riittä-
mään. Eräs sellainen on nuorten ja 
varttuneempienkin ihmisten innosta-
minen opintoryhmiin ja keskustele-
maan avoimemmin hengellisyydestä, 
filosofiasta, kosmologiasta ja erityises-
ti niiden merkityksestä keskivertoih-
misen maailmankäsitykselle ja henki-
lökohtaiselle uskolle. Kiinnostus eri-

laisiin raja-alueen ja henkisiin tapahtu-
miin on nyt huomattava, koska niitä 
on alettu järjestää jo useita kertoja 
vuodessa. Erilaiset enkelisessiot ja 
luontaishoidot kyllä vetävät ihmisiä 
puoleensa, mutta vähän analyyttisem-
pi henkisten ilmiöiden tarkastelu ja 
niiden tutkiminen odottaa vielä tule-
mistaan. Olen kuitenkin toiveikas, että 
tämänkin puolen aika on tulossa, kun-
han kaikkea muuta on ensin kokeiltu. 
 Kesäinen lukijatapaaminen oli tänä 
vuonna erillään vuosikokouksesta ja 
se pidettiin Park Inn-hotellissa Tal-
linnan keskustassa viikonloppuna 11.
-12.6. teemalla Urantia-liike, uskon-
not ja nykypäivän hengellisyys. 
Paikalla oli runsaasti asiasta kiinnostu-
neita Urantia-kirjan lukijoita molem-
mista maista. Luennoitsijoina olivat 
Peep Sõber, Karmo Kalda, Paul 
Tammert Virosta ja Anton Miro-
shnichenko Ukrainasta sekä Eija 
Seppänen-Bolotinski, Tapio Talvi-
tie ja Osmo Saarela Suomesta. Yllät-
tävä ja erikoinen kokeilu oli Sini Lil-
jan järjestämä aamuinen ”pyhiin-
vaellus” kokoustilassa maagisine puh-
distusriitteineen. Tämä toi mystiikkaa 
muuten asiapitoisen ja järkiperäisen 
kokouksen antiin. 
 Peep Sõber kysyi esitelmässään, on-
ko uusi uskonnollinen aika jo synty-
nyt? Johtopäätös oli myönteinen mut-
ta ehdollinen (lainaus) 1) Emme tiedä 
tapahtuvatko ratkaisevat muutokset tulevai-
suudessa evoluution vai revoluution kaltai-
sesti. 2) Nykyiset traditionaaliset uskonnot 
tai (materialistinen tiede) tiede eivät voi olla 
vallitsevia ikuisesti. Ne johtavat länsimaail-
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Uskonnon piirteitä 

Esitys Suomen Urantia-seuran kesäpäivillä Tallinnassa 2016  
Tapio Talvitie 

maa kohti kriisiä. Luultavasti hengellisyys 
voi saavuttaa länsimaisessa yhteiskunnassa 
johtavan aseman. Ehkä Urantia-kirja on 
annettu sitä aikaa varten. 
 
 Paul Tammert käsitteli omassa esi-
telmässään miten teema Vapaus, ta-
sa-arvo, veljeys sopivat Urantia-kir-
jan arvomaailmaan. Tässä laajassa esi-
telmässä hän käsitteli sosiaalista oi-
keudenmukaisuutta, yhteiskuntapoli-
tiikkaa, inhimillisiä tarpeita ja paljon 
muuta aiheeseen liittyvää. Loppuyh-
teenvedoksi hän löysi seuraavat to-
teamukset: 1) Me olemme luotuja olento-
ja. 2) Olemme osa yhdestä perheestä. 3) Me 
olemme täysin vapaat. 4) Me olemme kehit-
tyviä olentoja. 5) Meidän kohtalomme riip-
puu omista toimistamme. 
 Karmo Kalda käsitteli rikkauden 

ongelmia Koraanissa, Raamatussa ja 
Urantia-kirjassa. Kaikki kolme antavat 
sille oman merkityksensä sivilisaation 
rakentamisessa, kunhan se pysyy ren-
kinä eikä isäntänä. 
 Lopuksi Anton Miroshnichenko 
käytti tilaisuuden esittelemällä kan-
sainvälisen lukijajärjestön UAI:n ja 
sen jäsenyhdistysten sekä niiden ko-
miteoiden toimintaa ympäri planeet-
taa kaikilla mantereilla. 
 
Kokous lähensi maittemme lukijoita 
toisiinsa ja loi hyvän pohjan saada yh-
teisiä kokouksia lisää tulevaisuudessa. 
Myöskään kielimuureista ei ollut hait-
taa, koska suomi-englanti-eesti toimi 
hyvin eri tilanteissa. 
 

Pertti Leinonen  

M illaisia piirteitä uskonnossa 
pidetään toivottavina, olipa 

kyseessä sitten henkilökohtainen 
tai institutionaalinen uskonto? 
Auttaako uskonto tuomaan Ju-
malaa ja ihmistä lähemmäksi toi-
siaan? Entä mitä ominaisuuksia 
vastaavasti ihmisessä arvoste-
taan? Voiko tiede korvata uskon-
toa? 

Jumalakäsite 

Urantia-kirjan arvioidessa maailmam-
me uskontoja se kiinnittää huomion-
sa muun muassa siihen, että onko 
uskonnon Jumala monoteistinen ja 
onko Jumala persoonallinen. Nämä 
ovat tärkeitä lähtökohtia toimivalle 
uskonnolle, koska muussa tapauk-
sessa ihmisen uskonnosta saama 
hyöty voi jäädä vähäiseksi. Jumalan 
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 käsittäminen persoonallisuutena on 
aivan keskeinen edellytys toimivalle 
ja vuorovaikutteiselle jumalasuhteel-
le. Persoonallisuushan on se, joka 
universumissa hallitsee ylimpänä, ja 
se hallitsee kaikkea ei-persoonallista. 
Ilman persoonallista Jumalaa ihmi-
sen rukous jää vain teologian ja filo-
sofian tasolle, ja ihminen jää vaille 
rukouksesta saatavaa voimaa. Us-
konnossa persoonallisen jumaluuden 
käsite on yksi kypsyyden mitta, kun-
han uskonto on ensin muovannut 
käsityksen Jumalan ykseydestä. Us-
konnon totuudellisuus ja kypsyys on 
suoraan verrannollista siihen, mikä 
on sen käsitys Jumalan infiniittisestä 
persoonallisuudesta, ja siihen, missä 
määrin se käsittää Jumaluuden abso-
luuttista ykseyttä.(1:5.10) 
 Alkukantaisen ihmisen uskonto on 
yleensä polyteistinen, joka aikaa 
myöten kehittyy monoteistiseksi. 
Monoteistinen uskonto 
saattaa silti olla suurissa 
vaikeuksissa selittäessään 
Jumaluuden kolminai-
suutta. Urantia-kirja selit-
tää tämän käsitteen vielä 
huomattavasti paljon 
monisyisemmäksikin, mutta samalla 
se koordinoi käsityksen ykseyttä ja 
moninaisuuden välttämättömyyttä. 
 Samalla kun järki vaatii kosmisen to-
dellisuuden monoteististä ykseyttä, finiitti-
nen kokemus edellyttää monikollisten Ab-
soluuttien postulointia ja näiden koordinoi-
mista kosmisissa suhteissa. Ilman rinnak-
kaisia olemassaolevia ei ole mitään mah-

dollisuutta absoluuttisten suhteiden moni-
naisuuden ilmaantumiseen, ei mitään 
mahdollisuutta erilaisuuksien, muuttujien, 
muuntajien, vaimentajien, kvalifioijien tai 
supistajien toimintaan. [104:3.4] 
 Katsoessamme ikuisuuden kehän tä-
mänhetkisestä tilanteesta taaksepäin lo-
puttomaan menneisyyteen voimme löytää 
maailmankaikkeuden asioista vain yhden 
väistämättömän välttämättömyyden, ja se 
on Paratiisin-Kolminaisuus. – – – Nykyi-
nen kokonaisuniversumi, tarkastelipa sitä 
ajassa taaksepäin tai eteenpäin, ei ole aja-
teltavissakaan ilman Kolminaisuutta. 
[10:0.3] 

Uskonto ja ihmiset 

Miten eri uskonnot suhtautuvat toi-
siinsa? Urantia-kirjan mukaan uskon-
tojen keskinäisen rauhan voi taata 
ainoastaan se, että kaikki uskonnot 
tunnustavat Jumala Isän henkisen 
suvereenisuuden. (134:4.3) Jos us-

konnon nä-
k ö p i i r i s t ä 
katoaa Ju-
mala Isän 
henkisen yli-
v a l t i u d e n 
idea, niin sil-

loin uskonto alkaakin korostaa omaa 
ylemmyyttään muihin uskontoihin 
nähden ja seuraa eripuraisuudet, kes-
kinäiset syyttelyt ja sodat, vähintään 
uskonnonhar joittajien kesken. 
(134:4.8) Lahkolaisuuden sanotaan 
olevan institutionaalisen uskonnon 
sairaus ja dogmaattisuuden olevan 
hengellisen olemuksen orjuuttamis-

Lahkolaisuus on institu-
tionaalisen uskonnon sai-
raus ja dogmaattisuus on 
hengellisen olemuksen or-
juuttamista. [99:6.1] 
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  ta. Jeesus toi opetuksissaan yksiselit-
teisesti esiin, että hänen veljeskun-
nassaan ei ole sijaa lahkolaiselle kil-
pataistelulle. (195:10.14) 

Olen epäsuorasti ymmärtänyt 
Jeesuksen myös todenneen, että on 
parempi, että ihmisellä on vaikka 
vääränlainenkin uskonto, kuin ei mi-
tään uskontoa (132:0.4) – tai parem-
minkin niin, että yksinkertaiset ja pi-
mentyneet mielet toteuttakoot us-
kontoaan kuten ymmärtävät, heiltä 
ei pidä sitä kieltää. (127:6.6) Toisin 
sanoen ihmiseltä ei pidä riistää pois 
hänen vääriä käsityksiään, vaan kun 
hän saa ja omaksuu parempia käsi-
tyksiä, ne tulevat aikanaan automaat-
tisesti syrjäyttämään vanhat ja väärät 
uskomukset. 

Uskonnon hengellisyys näkyy 
myös sen rituaaleissa, mutta ei vält-
tämättä suoraan. Huonoimmillaan 
rituaalit ovat vain korvikkeita, joilla 
hoidetaan ns. velvollisuudet pois, 
mitä esimerkiksi sananmukainen yh-
teinen rukous tai uskontunnustus 
voi joillekin merkitä. Toisille ihmisil-
le kuvat ja rituaalit ovat vain apuväli-
neitä, joita he tarvitsevat kyetäkseen 
keskittymään oleelliseen, eli heille, 
jotka ymmärtävät näiden asioiden 
eron. Mutta on valitettavasti myös 
koko joukko ihmisiä, jotka eivät ky-
kene selkeästi erottamaan arvoja ja 
merkityksiä toisistaan. 

 
Institutionaalinen vai henkilö-
kohtainen uskonto 

Urantia-kirja toteaa monesti, miten 

uskonnon institutionalisoituminen 
yleensä vähentää sen hengellisyyttä, 
mutta tunnustaa silti, ettei yksikään 
uskonto tähän mennessä ole onnis-
tunut säilymään ilman jonkinasteisen 
– suuremman tai pienemmän – lai-
tosmaisen organisaation apua. 
(98:6.1) Mutta valintatilanteessa kirja 
pitää parempana, että on uskonto 
vaikka ilman kirkkoa kuin että on 
kirkko ilman uskontoa. (99:6.1) 

Uskonnollisesta ryhmästä, joka 
ottaa asiakseen toimia muussa kuin 
uskonnonharjoittamisen tarkoituk-
sessa, tulee poliittinen puolue, ta-
lousjärjestö tai sosiaalinen instituu-
tio. (99:2.3) Ja uskonto täyttää kor-
keinta yhteiskunnallista palvelutehtä-
väänsä, kun se on vähimmässä mah-
dollisessa määrin yhteydessä yhteis-
kunnan maallisiin instituutioihin. 
(99:0.1) Uskonnon institutionalisoi-
tuessa sen kyky hyvään supistuu, sa-
malla kun mahdollisuudet pahaan 
moninkertaistuvat. Uskonkäsitykset 
jähmettyvät, valvottavat edut karttu-
vat ja maallistuminen lisääntyy, pal-
vellaan Jumalan sijasta kirkkoa, siir-
rytään hoivatehtävistä hallintotehtä-
viin, luodaan perusteetonta käsitystä 
paremmuudesta, pyhyysarvot määri-
tellään uudelleen, miellytään perin-
teen kunnioittamiseen nykytarpei-
den kustannuksella, sotkeudutaan 
maallisten instituutioiden tehtäviin, 
esiinnytään puhdasoppineisuuden 
tuomarina, asteittain kadotetaan pe-
lastuksen evankeliumin sanoma, eikä 
kyetä enää vastaamaan totuuden et-
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 sijöiden kysymyksiin – tätä kaikkea 
voi uskonnon institutionaalistumi-
nen tuoda tullessaan. (99:6.3) 

Meitä neuvotaan rukoilemaan 
omissa oloissamme. Sen sijaan kaa-
vamaiset yhteiset rukoukset Urantia-
kirja toteaa olevan jopa menetelmä, 
jonka myötä jokainen uskonto en-
nemmin tai myöhemmin institutio-
naalistuu. Ja aikanaan rukoilu tulee 
kytketyksi lukuisiin toissijaisiin teki-
jöihin, joista toiset ovat hyödyllisiä, 
ja toiset kuten papit, pyhät kirjat, 
palvontamenot ja seremonianormit, 
taas ehdottomasti vahingollisia. 
(91:5.6) 

 
Hengellisyys ihmisessä 

Edellä arvioitiin lyhyesti ihmisen ja 
uskonnon korkeimpia käsityksiä. 
Entä miten Jumala arvioi ihmistä? 
Mikä tekee ihmisestä hengellisesti 
arvokkaan Jumalan silmissä? Urantia-
kirja korostaa useaan kertaan sitä, 
miten ihmisen asenne ja tahto 
ovat tärkeitä, eikä se, miten pitkälle 
ihminen on edennyt Jumalan saavut-
tamisessa. Eli ainoastaan tahto vii-
toittaa päämäärää, eikä tämänhetki-
nen tila tai asema hengellisyydessä. 
Kasvussa jatkuva edistyminen on 
välttämätöntä kasvun jatkuvuudelle, 
kun taas pysähtyminen voi olla koh-
talokasta oikean suunnan säilyttä-
miseksi. Ihmisen sydämessä täytyy 
olla täydellisyyden kaipuuta. 
 Mitkä asiat ihmisellä voisivat edel-
tää kasvulle suotuisan asenteen ja 
tahdon löytymistä? Siihenkin löytyy 

kirjassamme vastaus, ja se on ihan 
yksinkertaisesti sanottuna: vilpittö-
myys! Sitä Urantia-kirja korostaa ko-
rostamasta päästyään. Sehän sanoo 
mm. että  

Taivaan valtakunnan avaimet ovat: 
vilpittömyys, lisää vilpittömyyttä ja 
yhä enemmän vilpittömyyttä. Jokai-
sella ihmisellä on nämä avaimet. Ih-
miset käyttävät niitä – edistyvät hen-
kisyyden suhteen – tekemällä pää-
töksiä, lisää päätöksiä ja yhä enem-
män päätöksiä. [39:4.14] 

Pelastumisen tae on se, että koettaa 
vilpittömästi noudattaa kaikkea, mi-
kä on oikeamielistä. Vakuutan teille, 
että se, joka on vähässä uskollinen, on us-
kollinen myös paljossa, kun taas se, joka 
on väärämielinen vähässä, on väärämieli-
nen myös paljossa”. [169:2.6] Uskolli-
suus on ihmisen luotettavuuden 
erehtymätön mitta. 

Vilpittömyyttään voi harjoittaa 
myös rukoilussa ja palvonnassa, eli 
tuoda siinä Jumalan eteen kaikki asi-
ansa niin kuin ne oikeasti ovat, kiittää 
häntä siitä mitä on elämässään saa-
nut ja pyytää viisautta tulevaan. Vil-
pitön mieli ei tarkoita lapsellista 
mieltä, mutta se rohkenee nähdä pe-
rimmäiset motiivinsa, eikä hae oi-
keudetonta etua muiden kustannuk-
sella. Se on valmis tunnustamaan er-
heensä, etsimään varauksettomasti 
totuutta ja toimimaan sen mukaan. 
Muistamme myös mistä Abrahamia 
arvostettiin. Hän oli pystyvä sota-
päällikkö, varakas ja taitava liikemies, 
eikä edes kovin hurskas mieleltään. 
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  Mutta hän oli läpikotaisen vilpitön 
(93:6.8), joka oli arvossaan vertaansa 
vailla. 

Vilpittömyyden lisäksi ihmisessä 
arvostetaan hänen varauksetonta 
suhtautumistaan korkeimpia arvoja 
kohtaan. Meidän tulisi olla uskos-
samme lapsen uskon kaltaisia, vailla 
epäilyksiä ja varauksettomia, ainakin, 
kun kysymys on Jumalan isyydestä, 
hyvyydestä ja olemassaolosta. 

Ihmisen moraalinen luonne on su-
kua vilpittömyydelle. Mutta moraalis-
ta arvoa ei voi saada pelkästä tukah-
duttamisesta, eli "Älä"-
käskyn noudattamises-
ta, eikä ihmisen moraa-
lista kasvua ole aikaan-
saatavissa myöskään 
hallintoa parantamalla. 
(100:3.7) Hallinnolla 
voidaan vaikuttaa aino-
astaan etiikkaan, eli yh-
teisöjen (valtiot, yrityk-
set jne.) tapaan toimia 
”hyvämaineisesti” kul-
loistenkin hyväksyttyjen normien 
mukaan. Mutta yhteisöillä ei ole 
omaatuntoa, ja ne valitsevat eettiset 
tapansa toimia usein vain taloudelli-
sista ja muista toiminnallisista näkö-
kohdista, tai pakosta – silti pois sul-
kematta mahdollisuutta, että valinto-
jen takana onkin aidosti johtajien 
moraali ja korkeammat arvot. 

 
Tieteen arvo 

Tiede olettaa todellisiksi aineen, liik-
keen ja elämän. Oikea tiede tutkii ja 

mittaa vain tosiasioita, ja niiden tois-
tettavuutta. Tiede on tyytyväinen löy-
täessään asioiden ensimmäiset syyt. 
Mutta säilyttääkseen arvovaltansa tie-
teen ei tulisi ottaa lainkaan kantaa Ju-
malan olemassaoloon tai hengellisiin 
asioihin yleensäkään. Mutta ollakseen 
edelleen luotettava, sen ei tulisi tasa-
puolisuuden nimissä myöskään kiel-
tää Jumalaa, minkä se mieluusti kui-
tenkin tekee. Mielestäni tieteen tulisi 
yksinkertaisesti tunnustaa alueet, jot-
ka eivät kuulu sen toimipiiriin, kuten 
maailmankaikkeuden hypoteettinen 

syntymekanismi 
ikälaskelmineen 
ja heille sattu-
manvaraisen evo-
luution päämää-
rähakuisuus. Tie-
teen opettajat 
ovat uskonnon 
opettajien tavoin 
useinkin aivan lii-
an itsevarmoja ja 
dogmaattisia. 

 Järkeily ei korvaa uskontoa, eikä 
uskonto tiedettä. Ihminen tarvitsee 
molempia. 

Ajatteleminen liittyy läheisemmin ai-
neelliseen elämään, ja ajattelua tulisi 
hallita pääasiassa, mutta ei koko-
naan, järki ja tieteen tosiasiat, ja sil-
loin kun se ei-aineellisessa mielessä 
kurottautuu kohti hengen maailmoja, 
tulisi totuuden sitä hallita. [103:9.2] 

□ 

”Ajattelua tulisi hallita 
pääasiassa, mutta ei ko-
konaan, järki ja tieteen 
tosiasiat, ja silloin kun se 
ei-aineellisessa mielessä 
kurottautuu kohti hen-
gen maailmoja, tulisi to-
tuuden sitä hallita. 
[103:9.2] 
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U rantia tunnetaan paikallisesti 
”ristin maailmana”(20:6.6) ja 

toisaalla todetaan meidän vaivalloi-
sesti taivaltavan eteenpäin elämän 
vähäistä polkua niin kutsutun 
”kyynelten laakson” läpi. (40:7.5) 
Kirkkaana valona ja lohdutuksena 
omankin kärsimyksen ja kuoleman-
pelon keskellä toimivat Urantia-kirjan 
vakuutukset Ajatuksensuuntaajien 
todellisuudesta ja lupaus elämän jat-
kumisesta kuoleman jälkeen ikuisena 
elämänä niille, jotka sen vaihtoehdon 
valitsevat. 
 Olen valinnut Urantia-kirjasta kak-
si näiden kesäpäivien teemaan sopi-
vaa lainausta kahdessa nykypäivän 
uskonnossa, hindulaisuudessa ja 
buddhalaisuudessa, esiintyvästä kä-
sitteestä, joihin Urantia-kirjassa viita-
taan, koska ne ovat samankaltaisia 
Ajatuksensuuntaaja-idean kanssa. 
Nämä ovat atman-käsite ja buddha-
olemus. 

Atman-käsite 

Hinduopettajat pääsivät atman-
käsitteellään todella varsin lähelle ymmär-
rystä Suuntaajan olemuksesta ja läsnä-
olosta, mutta he eivät kyenneet havaitse-
maan sitä, että sen rinnalla on olemassa 

kehittyvä ja potentiaalisesti kuolematon 
sielu. [111:0.4] 
 Kun tiedustelin tätä alustusta teh-
dessäni hindulaisuutta tuntevilta asi-
antuntijoilta, mistä saan tietää atman
-käsitteestä, minua neuvottiin Bhaga-
vad Gitan ja Upanishadien pariin. 
 Atman-käsite esitellään siis Bhaga-
vad Gitassa, joka on osa Intian suurta 
Mahabharata-eeposta, joka saattaa ol-
la iältään jopa noin 25 000 vuotta 
vanha. Hindulaisuudessa brahmanis-
missa, joka tunnetaan nykyään Ad-
vaita (ei-dualistisena) vedantana ja 
yhdessä sen pyhistä kirjoista 
Upanishadeissa, jotka on kirjoitettu 
noin 500 vuotta ennen ajanlaskum-
me alkua, esitetään opetus, että ensin 
ihminen löytää persoonattoman at-
manin itsestään. Seuraavaksi hän tu-
lee ymmärtämään, että tämä atman 
onkin yhtä kaiken sisäänsä sulkevan 
persoonattoman absoluutin kanssa. 
 Bhagavad Gitassa Veda-rituaalit ja 
brahmanismi yhdistyvät bhakti-
näkemykseen (Bhakti-vedanta on 
käännetty Srimad-Bhagavatamissa, Vii-
dennessä Laulussa, joka on kansainvä-
lisen Krishna-tietoisuus-yhteisön toi-
mesta suomennettu kirja, seuraavas-

Ajatuksensuuntaaja, buddha-olemus ja atman-käsite  

Esitys Suomen Urantia-seuran kesäpäivillä Tallinnassa 2016  
Eija Seppänen 
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  ti: ”Pitkälle edistynyt transsendenta-
listi, joka on oivaltanut Veeda-kirjat 
rakastavan palvelemisen avulla.” 
Bhakti-näkemys korostaa rakkautta 
ja persoonallista Jumalaa. Bhagavad 
Gitan toisessa luvussa (Toinen kes-
kustelu, Sankhya Yoga, Tietämisen 
tie) annetaan tietoa, jolla ihminen 
löytää henkisen vapauden ja kuole-
mattomuuden tien. 
 Seuraavassa joitakin otteita kos-
kien atman-käsitettä. ”Se ei ole kos-
kaan syntynyt eikä koskaan kuole. Se 
ei ole ollut eikä koskaan lakkaa ole-
masta. Syntymätön, loppumaton, ää-
retön, ei se koskaan kuole, vaikka 
ruumis tapetaan.” 
 ”Hän on läpäisemätön, palama-
ton, häntä ei voi sulattaa eikä lakas-
tuttaa, hän on kuolematon, kaikkial-
linen, alinomainen, liikkumaton ja 
iankaikkinen.” 
 ”Häntä kutsutaan näkymättömäk-
si, käsittämättömäksi ja muuttumat-
tomaksi. Sen tähden et sinä sure, 
kun opit hänet semmoisena tunte-
maan ... syntyneelle on kuolema var-
ma ja varma on syntymä kuolleelle. 
Sen tähden älä sitä sure, jota ei ku-
kaan voi estää.” 
 ”Monet katsovat tätä ruumiissa 
asujaa ihmeeksi, toiset puhuvat siitä 
ikään kuin ihmeestä ja kolmannet 
kuulevat siitä puhuttavan ikään kuin 
ihmeestä ...” 
 ”Etsi siis turvapaikkasi puhtaassa, 
pimittämättömässä järjessä (jumalas-
sa) ... säälittäviä ovat ne, jotka toimi-

vat palkinnon odotuksessa ... silloin, 
kun henkesi on läpikäynyt maallisen 
pettymyksen ja harhan polut, silloin 
et enää ryhdy huolehtimaan siitä, mi-
kä näyttää todelliselta ja mikä on 
pettävää, tai siitä, mikä tulevaisuu-
dessa pettää ja tulee harhanäköiseltä 
näyttämään.” 
 ”Kun sinun henkesi, sen kautta 
mitä sinä muilta olit kuullut tai luke-
nut, oli joutunut pois totuuden ties-
tä, oman tuntemisensa kautta on 
saavuttanut täyden vakaumuksen to-
tuudesta ja horjumattomana seisoo 
itsetietoisessa tuntemisessa, silloin 
käsität Joogan.” Jooga tarkoittaa 
mm. mietiskelyn harjoittamista kei-
nona henkiseen vapautumiseen eli 
tarkoituksena on, että ihmisen kor-
keampi ego jättäytyy vapaaksi alku-
peräisessä, puhtaassa ja jumalallises-
sa loistossa. Nämä määritelmät löy-
tyivät Blavatskyn Intian filosofian sa-
nakirjasta. 

Edelleen atmania koskevia aja-
tuksia Bhagavad Gitasta: 

Ei kuitenkaan todellinen tunteminen 
eikä oikea mietiskeleminen (eli yh-
distyminen hengen kanssa) tule sen 
osaksi, joka ei ole nöyrä. Sille, jonka 
mielessä ei vallitse järjestys, ei löydy 
mitään rauhaa. Ja kuinka saattaisi sel-
lainen olla onnellinen, jolla ei ole 
rauhaa? 
 ”Kun hän on jättänyt kaikki hi-
monsa, niin vaeltaa hän riippumatto-
mana eteenpäin; hän on vapautunut 
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 itsekkyydestä ja turhan kunnian ta-
voittelusta. Hän saa rauhan. Tämä 
on ainoa, Iankaikkinen olotila ... Jo-
ka sen on saavuttanut, hän ei enää 
tule murheelliseksi. Joka tämän pitää 
loppuun asti menee kuoleman het-
kellänsä Nirvanaan eli jumaluuteen.” 
 Nirvana määritellään eri sanakir-
joissa hieman eri tavoilla, olen tähän 
valinnut Blavatskyn Intian filosofian 
sanakirjasta seuraavan määritelmän: 
”Orientalistien mukaan olemassa-
olon täydellinen sammuminen niin 
kuin liekki kynttilässä. Esoteerisissä 
selityksissä se on ehdottoman ole-
massaolon ja ehdottoman tajunnan 
tila, johon joutuu ruumiin kuoleman 
jälkeen sellaisen ihmisen ego, joka 
on saavuttanut korkeimman täydelli-
syyden ja pyhyyden asteen ...” 

Jaman opetuksia kuolemasta 

Toisessa hindulaisuuden tekstissä eli 
Upanishadeissa, Kat'ha Upanishadissa, 
on kertomus isästä, jonka 
nimi on Vadzshasravasa, 
joka toimittaa yksityiskoh-
tia myöten suunnitellun 
uhritoimituksen ja sen jäl-
keen jakaa omaisuutensa 
lahjana vierailleen. Hänen 
poikansa Natshiketas kat-
selee kaikkea tätä ja ajatus 
kaiken turhuudesta valtaa hänet. ”Jos 
kerran isäni haluaa lahjoittaa jotain 
sellaista, mikä hänelle on rakasta, ei-
kö hänen pitäisi antaa pois minut? 
”Niinpä hän meni isänsä luo ja sa-

noi: ”Isä, kenelle sinä aiot lahjoittaa 
minut?” Isä vastasi: ”Sinut? Sinut 
minä annan Jamalle”(Jama tarkoit-
taa Veda-kirjoissa kuoleman jumalaa). 
Niinpä poika päätti lähteä Kuoleman 
luokse. Jama ei kuitenkaan odottanut 
vapaaehtoista vierasta eikä halunnut 
luokseen ketään ennen aikojaan ... 
Poika Natshiketas joutui odottamaan 
kolme päivää ja koska tällaista odo-
tuttamista pidetään brahmanan vä-
heksyntänä, kuolema joutui tarjoa-
maan sovituksena Natshiketakselle 
minkä ikinä lahjan tämä vain haluai-
si ... Nuorukainen pyysi ainoastaan 
yhtä lahjaa Jaman kädestä, nimittäin 
tietoa sielun olemuksesta. ”Mitäpä 
hyötyä on pitkistä elonpäivistä ja mi-
tä iloa on omaisuudesta, laulusta, 
tanssista, hevosista tai vaunuista, kun 
sinä Jama kuitenkin olet aina muis-
tuttamassa kaiken ajallisuudesta?” 
Jama puhui Natshiketakselle: ”Itse 
jumalatkin empivät asian suhteen, 

sillä sielun 
olemus on 
niin salaperäi-
nen, että sitä 
on vaikea kä-
sittää ...” Jama 
aloitti opetuk-
sensa sielusta: 

(huom! Hindulaisuudessa atman on 
siis ”todellinen itse”, joka tarkoittaa 
erottelematonta henki/sielu-käsitettä 
yht'aikaa). 
 ”Ensimmäinen seikka, mikä ihmi-
sen on totuutta etsiessään opittava, 

”Ensimmäinen seikka, 
mikä ihmisen on to-
tuutta etsiessään opit-
tava, on se, että hyvä on 
jotain muuta kuin se, 
mikä miellyttää .” 
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  on se, että hyvä on jotain muuta 
kuin se, mikä miellyttää ... suurimpa-
na esteenä ihmisen tiellä kohti kor-
keampaa elämää on se, että hän sa-
mastaa itsensä ruumiinsa kanssa. Sen 
tähden kaikki opetus hindulaisessa 
Vedantassa tähtää siihen, että ihmi-
sen on löydettävä sielunsa omasta 
itsestään. Jos joku käsittää ikuisen 
hengen jumaluuden omassa itses-
sään, on taistelu voitettu ... Keskittä-
mällä ajatuksensa henkeen omassa 
itsessään, ihmisen olisi käsitettävä 
oman sielunsa jumalallinen luonne ja 
sille luonnostaan kuuluva vapaus. 
Ilon ja surun sekä maallisiin asioihin 
kiintymisen aiheuttama hämmennys 
estävät ihmisessä asuvan hengen il-
menemistä. Kun ihminen oivaltaa 
jumalallisen hengen olemassaolon 
itsessään, kaikki ilon ja surun aiheut-
tama hämmennys häviää.” 
 ”Tämä oivallus voi syntyä ainoas-
taan, jos ihmisen omasta sydämestä 
pulppuaa vakaan aikomuksen puh-
taus ja hengen vakavuus. Se ei tule 
opiskelemalla tai oppineista keskus-
teluista. Se tulee sille, joka kaipaa to-
tuutta ja jonka mieli on kääntynyt 
pois pahasta, oppinut alistumaan ja 
olemaan rauhassa maailman kans-
sa ... toisin sanoen se tulee pyrki-
myksestä sisimmän itsensä toteutta-
miseen, joka johtaa kääntymykseen, 
pikemminkin kuin paljosta oppimi-
sesta, so. se tulee meissä asuvan 
Korkeimman Hengen armosta. Itse 
on muuta kuin muuttuva ruumis. Se 

on muuta kuin mieltä levottomaksi 
tekevä pelko tai intohimot. Sielun 
alkuperä on Jumalasta, se ei muutu 
luonteeltaan sen mielen ominaisuuk-
sien mukaan, mihin se on ruumistu-
nut. Se voi vapautua näiden ominai-
suuksien pauloista toteuttamalla 
omaa varsinaista jumalallista luonto-
aan.” 
 Mielestäni tässäkin Jaman selityk-
sessä on hämmentäviä seikkoja, kos-
ka ei ole erikseen käsitteitä sielu ja 
Ajatuksensuuntaaja.  Seuraava 
Upanishadien kuvaus atmanista on 
hyvin samankaltainen kuin Bhagavad 
Gitassa esitetty: 
 ”Sinä et ole syntynyt, etkä liioin 
kuole. Sinä et ole tullut mistään 
muusta, eikä sinua ole luotu muusta 
kuin itsestäsi. Sinä olet syntymätön, 
ikuinen, ainaisesti kestävä ja aina ol-
lut. Sinä et kuole, vaikka ruumiisi 
surmattaisiinkin.” 
 ”Pienempänä kuin atomi, suurem-
pana kuin suuri, atman asustaa elä-
vien olentojen sydämissä. Ken tekee 
itsensä himottomaksi ja on heittänyt 
pois murheen, näkee hengen suu-
ruuden sisässään.” 
 ”Ymmärryksen ihminen oivaltaa 
tämän ruumiittoman hengen, joka 
asuu ruumiissa, tämän katoamatto-
man olemuksen, joka on ottanut 
asuntonsa katoavaiseen, ja oivaltaes-
saan tämän, hän heittää pois mur-
heen.” 
 ”Eivät aika eikä aineen luontainen 
laatu ole ilmiön todellisia syitä ... 
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 vaan Jumalan kunnia ... Kun ihmi-
nen keksii Kaikkiallisen Hengen 
omassa itsessään, elämän kurjuus 
loppuu. Olisi helpompi kääriä ko-
koon taivaankansi ja kuljettaa sitä 
päänsä päällä kuten nahkuri, kuin 
saavuttaa onni käsittämättä Jumalan 
läsnäoloa itsessämme.” 

Buddha-olemuksesta 

Urantia-kirja sanoo buddhalaisesta 
filosofiasta: Tähän filosofiaan kuului 
myös sellainen käsitys, että kaikissa ihmi-
sissä piili Buddha-(jumalallinen) olemus; 
että ihminen kykeni omilla ponnistuksil-
laan yltämään tämän sisäisen jumalalli-
suuden tajuamiseen. Ja tämä opetus on 
eräs selvimpiä minkään urantialaisen us-
konnon koskaan tarjoamista esityksistä 
siitä totuudesta, että ihmisen sisimmässä 
on Suuntaaja ... Mutta Siddhartan alku-
peräiseen evankeliumiin - niin kuin hänen 
seuraajansa sen tulkitsivat - sisältyi muu-
an suuri rajoittuneisuus sikäli, että se ta-
voitteli ihmisminän täydellistä vapautta-
mista kaikista kuolevaisen olennon ole-
mukseen kuuluvista rajoittuneisuuksista 
eristämällä minuus objektiivisesta todelli-
suudesta. [94:11.5-6] 
Taaskin kysyin neuvoja buddhalai-
suutta tuntevilta asiantuntijoilta. 
Buddhalaisuudessa on kaksi pääus-
konsuuntaa mahajana ja hinajana; 
hinajanabuddhalaiset uskovat, että 
Buddha oli valaistuksen saavuttanut 
ihminen. Mahajanan kannattajat us-
kovat Buddhan olleen ihmishahmos-
sa elänyt jumalallinen olento. Maha-
janasta kehittyi Japanissa 1100-

luvulla erityinen zenbuddhalai-
suus. 
 Mahajana -buddhalaisuuden piiris-
sä on nykyään vietnamilainen zen-
buddhalaisuuden opettaja Thich 
Nhat Hanh, joka viittaa opetukses-
saan ”todelliseen itseen.” Mahajana-
buddhalaisuudessa tämä todellinen 
itse on Buddha-olemus. Buddhalai-
suudesta tietävä opettaja suositteli 
asian syventämiseksi lukemaan Ma-
haparinirvana Sutraa.Tämä on erittäin 
laaja teos ja vaatisi varmaankin erilli-
sen konferenssin! Löysin Dhammapa-
dasta, joka on buddhalainen, suo-
menkin kielelle käännetty, teos seu-
raavia otteita koskien buddha-
olemusta: 
 ”Y l i l uonno l l i n en  i hm inen 
(Buddha) ei ole helposti löydettävis-
sä, hän ei synny missä tahansa ...” 
Buddhalaisuudessa on valaistuksen 
kahdeksanosainen tie (oikea ymmär-
rys, oikea ajattelu, oikea puhe, oikea 
toiminta, oikea elinkeino, oikea pyr-
kimys, oikea tietoisuus todellisuudes-
ta ja oikea keskittyminen ja mietiske-
ly) ja oppi neljästä totuudesta (elämä 
on kärsimystä, kärsimys johtuu 
maallisista haluista, vapautuminen 
näistä toteutuu kahdeksanosaisen 
tien kautta). 
 ”Tuska katoaa, kun kaikki luotu 
katoaa ... Kaikki luotu on surua ja 
tuskaa ... Kaikki muodot ovat epäto-
dellisia ...” 
 Luvusta 14 eli ”Buddha (valais-
tunut)” löysin seuraavia otteita: ”Vai-
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  keaa on ihmiselle saavuttaa käsitys, 
vaikea on kuolevaisen elämä, vaikea 
on totisen opin kuuleminen, vaikea 
on heränneen syntymä eli Buddhaksi 
tuleminen.” 
 ”... neljä pyhää totuutta: ... kärsi-
mys, kärsimyksen alkusyy, kärsimyk-
sen hävitys ja kahdeksanosainen tie, 
joka vie kärsimyksen vaientami-
seen ...” 
 Luvusta 26 eli ”Brahmana (Arha-
ti)” (Sana Brahmana tarkoittaa täy-
dellisen tiedon omaajaa ja Arhati on 
kunnioitettava, Jumalallisen kunnioi-
tuksen ansainnut.) 
 ”... Buddha, Herännyt, on kirkas 
loistossaan päivällä ja yöllä.” 
 ”Häntä minä sanon brahmanaksi, 
joka on kulkenut loppuun tämän 
mutaisen tien, kulkenut läpi tämän 
oudon maailman, joka on vaikeasti 
läpäisty, päässyt yli sen turhuuden ja 
tullut toiselle rannikolle, ja joka on 
ajatteleva, luja, epäilyksistä vapaa, 
kiintymyksestä vapaa ja tyytyväinen.” 

Lopuksi Urantia-kirjasta 

On merkittävää, että Urantia-kirjan 
mukaan Jeesuksella oli elämässään 
kahden vuoden ajanjakso, jonka hän 
vietti 17-vuotiaan Ganidin ja hänen 
isänsä Gonodin kanssa Välimeren-
matkalla toimien heidän tulkkinaan. 
Ganid ja Gonod olivat kotoisin Inti-
asta. Urantia-kirjassa mm. kerrotaan 
Jeesuksen keskustelusta Gonodin 
kanssa, jonka aikana Gonod kysyi 
Jeesukselta: ”Tahtoisin tietää, mitä miel-

tä olet Buddhasta?” Jeesus vastasi mm. 
”... hengessä Buddha löysi Jumalan, mutta 
mielessä hän ei kyennyt Jumalaa löytä-
mään ... Buddha ei kyennyt näkemään 
Jumalaa henkenä ja Isänä.” (132:7.3-4) 
 Yksi Jeesuksen opetuslapsista, 
Natanael, jota Urantia-kirjassa kut-
sutaan ” ... apostolien filosofiksi ja 
uneksijaksi ...”(139:6.4) lähti Intiaan 
julistamaan ilosanomaa valtakunnas-
ta kastaen uskovia. Natanael myös-
kin kuoli Intiassa. (139:6.9) Pohdin-
pa vaan, että mitähän meidän kristil-
lisestä kirkostamme olisi tullut, jos 
Natanael olisi ollut perustamassa si-
tä yhdessä muiden apostolien kans-
sa? 
 Taivasten valtakunta on nimittäin 
myöskin sisäisesti meissä! 

Lähdekirjallisuus: 

1) Bhagavad-Gita, näköispainos 1991, 
alkuperäinen suomennos vuonna 
1905. (On ilmestynyt myöskin uudem-
pi käännös!) 

2) Dhammapada, näköispainos 1989, 
alkuperäinen suomennos vuonna 1925 

3) Upanishadit (C.Rajagopalachari v. 
1949, käännös Juha Savio, Helsinki 
1952) 

4) Srimad Bhagavatam, Viides Laulu 
(1988 The Bhakivedanta Book Trust) 

5) In t i an  f i l o s o f i an  s anak i r j a 
(H.P.Blavatsky) 

6) Maailma tutuksi (Studia 2000) 
□ 
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P äätoimittaja Pertti Leinosen 
rohkaisemana yritän viedä 

mieltäni 30 vuotta taaksepäin ja 
muistella niitä seikkailurikkaita vuo-
sia, jolloin Urantia-kirjasta alkoi tih-
kua tietoja huuhaa-ihmisille Paraseu-
raan. 
 Jo 1970-luvulla saatiin ensimmäi-
siä vihjeitä Interplanetisteilta, että 
Yhdysvalloista oli tuotu Suomeen 
ilmoitus, joka kertoi maailmankaik-
keuden kaikki tärkeät asiat. Suomes-
sa toimi kuulemma tukiryhmä, joka 
tähtäsi kirjan suomentamiseen, mut-
ta joka oli sisällään sopinut, ettei asi-
asta hiiskuta julkisuuteen ennen kuin 
homma on hoidettu. Salailu oli hy-
väksyttävää, koska kuviteltiin, että 
sen taustalla oli taloudellisia pyrki-
myksiä. Muistelen, että insinööri 
Stefan Tallqvist piti jossakin yli-
opiston tilaisuudessa pienelle joukol-
le esityksen, jossa paljastettiin joita-
kin Urantia-kirjan oivalluksista. 
 Itse satuin olemaan 1980-luvun 
puolivälissä Suomen Parapsykologi-
sen Tutkimusseuran puheenjohtaja, 
joten mieltäni poltti suuresti saada 
tarkempia tietoja tuosta varsin mie-
lenkiintoisesta projektista. Seuram-
me aktiivisena jäsenenä oli kyllä hen-
kilö nimeltään Marja Olamo, mutta 
en edes tiennyt hänen olevan muka-
na ko. ”salaseurassa”. 

 Hämmästyttävä tapahtuma auttoi 
asiaa. Urantia-kirjan suomentajaryh-
män yhtenä monistajana toimi Pek-
ka Saukko. Olin suunnitellut hänen 
veljelleen kesämökin ja sinne oli 
ajautunut Pekan jäämistönä iso pah-
vilaatikko täynnä joitain ”käsit-
tämättömiä” monisteita. Kun olin 
ns. huuhaa-ihminen, minut kutsut-
tiin hätään ja loppu on jo helppo ar-
vata. 
 Sain käsiini täyden sarjan Urantia-
kirjan keskeneräisen suomennoksen 
monisteita. 
 En ole niitä, jotka pitävät päiväkir-
jaa tapahtumista ja monistesarjaan 
tutustuminenkin vei varmaan lähes 
vuoden. Minusta tuli ”Kukkulan 
Kuningas”. 
 Orvo Raippamaan ansiokkaan 
toiminnan johdosta Paraseuran ko-
koukset olivat noihin aikoihin hyvin 
suosittuja. Kuukausikokouksiin saat-
toi osallistua toistasataa tiedonha-
luista. Nyt olin saanut käsiini aineis-
toa, josta puhua kokouksissa. Laadin 
jonkinlaisen suunnitelman, valmiste-
lin pari esitelmää ja aloin kertoa 
”Maailman viidennestä käänteente-
kevästä ilmoituksesta”. 
 Juttu levisi myös tukiryhmän tie-
toon ja kuulin, että Paraseuraan oli 
lähetetty ryhmä ottamaan selvää mi-
kä tuo ”joku Hengi” on, joka puhuu 

Mutustelua menneiltä vuosikymmeniltä  
Bey Heng 
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  Urantia-kirjasta niin kuin hän siitä jo-
tain tietäisi. Kuulin vuosia myöhem-
min Marjalta, että esityksen jälkeen 
ympärilläni oli ollut niin tiivis joukko 
kyselijöitä, ettei Seppo Kanerva 
kumppaneineen lainkaan päässyt pu-
helinjalle. Samoihin aikoihin vedin 
myös ns. Gurdijeff-ryhmää ja siellä 
minulle avautui tilaisuus tutustua 
myös Urantia-Seppoihin. 
 Oma pieni seikkailunsa tapahtui 
vuonna 1988, kun vietimme Para-
seuran 50-vuotisjuhlaa. Olin saanut 
varattua tilan Tuomiokirkon kryp-
taan ja siellä olimme juhlapuvuissa 
kuuntelemassa professori K.V. Lau-
rikaisen esitelmää hänen valitsemas-
taan aiheesta, joka liittyi para-alueen 
tieteisiin. Olin varannut mukaan 
myös jonkin sopivan Urantia-
monisteen ja annoin sen hänelle tie-
dustellen, mitä tällaisesta tulee ajatel-
la? Pettymyksekseni hän palautti mo-
nisteen muutaman viikon kuluttua 
ilmoittaen ”ettei tiedemies voi ottaa 
kantaa tällaisiin”. 
 Jossain vaiheessa Suomeen perus-
tettiin Urantia-seura ja minutkin kut-
suttiin Pauligin huvilalle osallistu-
maan lukuryhmän kokouksiin. Tu-
tustuin Marja Olamoon ja sain syn-
ninpäästön. 
 Samoihin aikoihin Urantia-säätiö 
hyväksyi Seppo Kanervan suomen-
noksen kirjasta ja kaikki salakähmäi-
syys loppui. Tutustuin silloisiin sääti-
ön herroihin ja sain siunauksen jat-
kaa kirjan esittelyjä. 
 Helsingin Paraseuran entinen pu-
heenjohtaja oli haluttu vieras maa-

seudun seuroihin ja niin sain seuraa-
vina vuosina runsaasti kutsuja eri 
puolille Suomea esittelemään Urantia
-kirjaa. Iloisena palautteena kuulin 
myöhemmin, että Sepot tiesivät pai-
kallisten kirjakauppojen tilauksista, 
missä päin Suomea olin pitänyt esit-
telyjä. 

Entä nyt, vuosikymmenten jäl-
keen? 

Yli yhdeksänkymppisen muisti alkaa 
harsoutua, ja Urantia-kirjassa on hy-
vin paljon arvokasta tietoa. Koen 
sen edelleen yhdeksi tärkeimmistä 
kirjoista, jonka elämäni aikana olen 
käsiini saanut. En lue enää sitä sään-
nöllisesti, mutta joudun viikoittain 
palaamaan tuohon kirjaan tarken-
taakseni joitain asioita. Teksti alkaa 
tuntua vaikealukuiselta, joten val-
miiksi ääneen luettu kirja on erin-
omainen parannus. Muistipuikko oli 
erinomainen hankinta. Journal ja Hei-
jaste kuluvat myös edelleen käsissäni. 
 Olen ammatiltani teknikko ja epäi-
lijä, joten en alun perin ole osannut 
ottaa Urantia-kirjaa Raamatun kor-
vikkeena ja ehdottoman ”uskotta-
vana” teoksena vaan mielenkiintoi-
sena tietolähteenä. Olen hieman jou-
tunut vierastamaan Heijasteen juttuja 
siksi, että ne ovat totaalisen syviä 
kannanottoja kirjan ensimmäisestä ja 
neljännestä osasta. Kannanotot ja 
lainaukset ovat uskontoa ja muodos-
tavat ryhmän, joka muutamia oppi-
kysymyksiä lukuun ottamatta käsitte-
lee kristinuskon syvimpiä juuria. Ko-
en kirjan ensimmäisen osan hyvin 
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 kiinnostavaksi. Siinä on näkemyksiä 
Universumin henkisestä ja aineelli-
sesta rakenteesta, mutta omat voi-
mavarani eivät yllä noiden asioiden 
syvempään arviointiin. Neljäs osa 
sen sijaan on poikkeuksellisen raikas 
lähikuvaus Jeesus Nasaretilaisen elä-
mästä. Raamatun vastaavat kuvaukset 
ovat elämyksellisesti köyhempiä ja 
niitä painavat kerronnan ikä ja mo-
nien kielien käännökset. 
 Voi olla, että minulta puuttuu kris-
tinuskon tunnustuksellisuuden lahja. 
Näen kuitenkin kaikissa muissakin 
uskonnoissa korvaamattomia arvoja, 
joten tunnen olevani uskovainen.  
 Läntisiin uskontoihin on vuosisa-
tojen kuluessa kertynyt oppeja, jotka 
ovat enemmän tai vähemmän uskot-
tavia. Tämä opillisuus tuo mukanaan 
varauksellisuutta ja jopa aggressiivis-
ta lähetystyötä. Itäiset uskonnot ovat 
opettavaisia ja herkän rakkaudellisia 
ilman vahvaa pyrkimystä vallanhalui-
seen laajentumiseen. 
 Koen että Urantia-kirja on ilmoi-
tus, jonka sisältö kattaa hyvin laajan 
kokonaisuuden. Henkisyys on paljon 
muutakin kuin uskonnollisen pal-
vonnan ja palvelun syvyy-
den käsittelyä. 
 Ganid ja Jeesus tekivät 
Roomanmatkan yhteydessä 
Aleksandriassa varsin ar-
vokkaan selvityksen silloi-

sista uskonnoista ja sen päätteeksi 
määrittelivät ”Meidän uskonnon”. 
Nyt kun sähköinen viestintä ja mas-
saturismi tuovat kaikki uskonnot lä-
helle toisiaan, joutuu koko ihmis-
kunta tekemään vastaavaa analyysiä. 
Urantia-kirjalla voitaisiin valaista nä-
kemyksiä. 
 Toinen vastaava alue on äsken 
Heijasteessa käsitelty ”Naapuripla-
neetan hallinto”. Eurooppa kokee 
paraikaa kohtuutonta pakolaistulvaa, 
joka johtuu huonojen hallitsijoiden 
aiheuttamista kärsimyksistä. Jos osai-
simme käsitellä sovittelevasti arkipäi-
väisiä tapakulttuurin kynnyksiä, ko-
toutuminen onnistuisi nykyistä pa-
remmin. Henkisten energioiden ym-
märtäminen on aluevaltaus, jota 
Urantia-kirja voisi suuresti edistää. 
 Seuraan toivotaan mukaan nyt eri-
tyisesti nuoria ihmisiä, joten uskon-
nollisten keskustelujen ja lainausten 
ohella on syytä painottaa kirjan sisäl-
lön laajuutta. Pelkään, ettei soinimai-
nen populismi olisi yksinomaan 
huono asia itse ilmoituksen laajem-
malle omaksumiselle. 

□ 
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Perinteen taakka ja siunaus  

Näyte ryhmätyötehtävästä Suomen Urantia-seuran lukijapäiviltä  
Tallinnassa 11.-12.6.2016  

K ristinusko päätyi alkuaikoi-
naan kompromisseihin perin-

teisten uskontojen kanssa ja menes-
tyi. Pohdi tämän ajatuksen sovelta-
mista nykyaikaan pitäen mielessä 
Jeesuksen alkuperäinen oppi Juma-
lan isyydestä ja ihmisten veljeydes-
tä. Esimerkkejä pohdittavista ai-
heista: Oppi perisynnistä, oppi neit-
seestä syntymisestä, oppi syntien 
sovituksesta ristinkuoleman kautta, 
kirkkojen sosiaalinen ja yhteiskun-
nallinen toiminta, rituaalit ja sakra-
mentit (jumalanpalvelus, uskontun-
nustus, Isä meidän -rukous, kaste, 
ehtoollinen). 
 Mutta kristityt tekivät pakanain 
kanssa viisaan kaupan sikäli, että he 
omaksuivat pakanoiden ritualistisen pra-
meuden, mutta pakottivat pakanat hy-
väksymään paavalilaisen kristillisyyden 
hellenisoidun version. He tekivät paka-
nain kanssa paremmat kaupat kuin 
mitralaiskultin kanssa, mutta tuon ai-
kaisemmankin kompromissin kohdalla 
he selviytyivät enemmän kuin voittajina 
sikäli, että he onnistuivat eliminoimaan 
persialaismysteerin karkeat moraalitto-
muudet samoin kuin lukuisat muut moi-
tittavat käytännöt. Viisasta vai epävii-
sasta, mutta nämä kristinuskon ensim-

mäiset johtajat tekivät kuitenkin tietoi-
sesti myönnytyksiä Jeesuksen ihanteiden 
suhteen pyrkiessään pelastamaan ja edis-
tämään monia hänen ideoistaan. Ja hei-
dän menestyksensä oli verratonta. Mutta 
älkää ymmärtäkö väärin! Nämä komp-
romissin kohteiksi joutuneet Mestarin 
ihanteet ovat hänen evankeliumissaan 
yhä piilevinä, ja lopulta koittaa aika, 
jolloin ne osoittavat maailmalle täyden 
voimansa. [195:00.11-12] 
 Kristinuskon sirpaloituminen 
kirkkokuntiin ja lahkoihin vaikeut-
taa Jeesuksen aitojen opetusten  le-
viämistä. Erillisiä uskonnollisia yh-
teisöjä tarvitaan varmaan vielä pit-
kään, mutta millaisia ne voisivat tu-
levaisuudessa olla? Voit pohtia esi-
merkiksi, mistä uskonnon ulkopuo-
lisista asioista uskonnollisten yhtei-
söjen kannattaisi luopua nykyaika-
na? (Suomen kirkolliskokouksessa 
on hiljattain esitetty poistettavaksi 
kirkon juridista oikeutta vihkiä 
avioliittoon!) 
 Urantia-kirjan alla oleva teksti ku-
vaa tilannetta viime vuosisadan al-
kupuolella. Näyttääkö tämä mieles-
täsi yhä pitävän paikkansa? Tätä 
kirjoitettaessa materialistisen aikakau-
den pahin vaihe on jo sivuutettu, ja pa-
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 rempaa ymmärrystä edustava päivä on 
sarastamassa. Tieteen maailman etevim-
mät ajattelijat eivät filosofiassaan ole 
enää läpikotaisen materialistisia, mutta 
kansan syvät rivit ovat entisten opetusten 
johdosta yhä siihen suuntaan kallellaan. 
[195:6.4] 

Pohdi, miten tieteellinen mate-
rialisti suhtautuisi alla olevan 
tekstin väitteisiin. 

Koneet eivät ajattele, luo, unelmoi, kai-
paa, ihannoi, isoa totuutta tai janoa van-
hurskautta. Ne eivät motivoi elämäänsä 
pitämällä intohimonaan toisten koneiden 
palvelemista, eivätkä ne ota ikuista edis-
tymistä merkitseväksi päämääräkseen 
sitä ylevää tehtävää, että ne löytäisivät 
Jumalan ja pyrkisivät olemaan hänen 
kaltaisensa. Koneet eivät koskaan ole 
älykkäitä, emotionaalisia, esteettisiä, eet-
tisiä, moraalisia eivätkä hengellisiä. 
[195:7.14] 

 Urantia-kirjassa vakuutetaan uu-
den hengellisen aikakauden olevan 
koittamassa. Mitä merkkejä siitä on 
näkyvissä nykyajassa? Entä mitkä 
asiat näyttävät viittaavan päinvastai-
seen suuntaan? 
 Se hetki on koittamassa, jolloin nyky-
päivän vääristyneen ja kompromisseilla 
pilatun kristinuskon oikeat ja alkuperäi-
set perustukset – Jeesuksen reaalinen elä-
mä ja opetukset – löydetään uudelleen. 
[195:9.5] 
 Urantia huojuu nyt erään hämmästyt-
tävimmän ja kiehtovimman, sosiaalista 
uudelleensuuntautumista, moraalista el-
pymistä ja hengellistä valaistumista mer-
kitsevän käännekohtansa partaalla.
[195:9.2] 
 

Osmo Saarela 

Urantia huojuu nyt erään hämmästyttä-
vimmän ja kiehtovimman, sosiaalista uu-

delleensuuntautumista, moraa-
lista elpymistä ja hengellistä va-
laistumista merkitsevän käänne-
kohtansa partaalla. [195:9.2] 
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Mo: Raamatun Ilmestyskirja varoit-
taa vääristä profeetoista ja muistakin 
aineistoista. Kuinka voin tuntea itse-
ni turvalliseksi tai olla tietoinen siitä, 
että tämä kirja, joka väittää olevansa 
ilmoitus, ei johda minua harhaan? 
Meredith: Mielestäni sinun pitää 
esittää tuo kysymys itsellesi minkä 
tahansa kirjan kohdalla. Olen hyvin 
kriittinen ja analyyttinen henkilö. It-
seäni haluan viimeiseksi huijata. Jos 
kirja ei kestä kriittistä arviointia par-
haimpien uskonnollisten näkemyste-
si, tieteellisen käsityskykysi ja ym-
märtämäsi filosofisen totuuden va-
lossa, älä silloin hyväksy sitä. Mieles-
täni Urantia-kirja todella kestää täl-
laisen testin. 
 
Mo: Oletko sanomassa, että vain 
tietoisuus Raamatusta … sinähän 
tunnet myös Koraania, Bhagavad Gi-
taa ja muita keskeisiä uskonnollisia 
tekstejä … 

Meredith: Kyllä, itse asiassa vedin 
kursseja maailman uskonnoista use-
an vuoden ajan. 
 
Mo: ... ja sinusta tuntuu käytyäsi läpi 
näitä muita tekstejä, että Urantia-
kirja on sitä, mitä se väittää olevansa 
ja että sen sisältämä totuus on arvo-
kasta nykyajan miehille ja naisille. 
Meredith: Tutkijana yritän aina olla 
objektiivinen ja sanoisin, että ei to-
dellakaan ole mitään eroa sillä, hy-
väksytkö Urantia-kirjan ilmoitukselli-
sena vai et. Sillä totuus on totuus 
kutsuitpa sitä ilmoitukselliseksi tai 
kehitykselliseksi tai puhuiko John 
Spoke tai Henry Smith siitä … ja 
minusta se on oikea tapa tutkia 
Urantia-kirjaa tai jotain muuta kirjaa. 
Ja tällä perustalla Urantia-kirja näyt-
täytyy poikkeuksellisen vahvana.  
Sitten kun olet saanut täyden kuvan 
Urantia-kirjasta tai jostain muusta 
erityisestä kirjasta, joka väittää ole-

Meredith Sprungerin haastattelu 
Haastattelijana Mo Siegel 

Alkuperäinen videohaastattelu osoitteessa: 
http://truthbook.com/urantia/video/mo-interviews-meredith-sprunger) 

Käännös: Laura Suominen-Raatikainen  

Amerikkalainen Ph.D. Meredith Sprunger (16.4.1915-17.4.2012) oli eräs mer-
kittävimpiä The Urantia Bookin asiantuntijoita maailmassa. Hän oli myös The 
Abridged Urantia Papers-kirjan tekijä. Alla haastattelija on Urantia Foundationin 
nykyinen presidentti. 
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 vansa ilmoituksellinen, sinun tulisi 
olla hyvin kriittinen. Sinun tulee 
miettiä, kuinka järkeenkäypää on, 
että se on ilmoitus? Mielestäni mel-
kein ainoa järkeenkäypä olettamus, 
jonka tiedän selittävän Urantia-kirjan 
vaikutusta on, että tämän kirjan ovat 
varmasti kirjoittaneet sellaiset älylli-
set olennot, jotka ovat ihmiskunnan 
yläpuolella aina Platosta Carl Sa-
ganiin asti. Näin ollen voidaan to-
deta, että se on ilmoituksellinen, vai 
mitä? Minusta tuo kysymys ei ole 
kovinkaan tärkeä. 
 
Mo: Kuinka sinä  löysit Urantia-
kirjan? 
Meredith: Se on pitkä tarina, enkä 
halua ikävystyttää sinua koko jutulla. 
Mutta kerron sen lyhyesti. Vuonna 
1955 toimin Yhdistyneiden Kristil-
listen Kirkkojen varapresidenttinä. 
Meillä oli jäsenenä lakimies Louis 
Hammerschmidt, joka oli myös 
maallikkojäsenenä konferenssihalli-
tuksessamme. Hänellä oli ystävä, 
jolla vuorostaan oli chicagolainen 
tuttu, jolla oli Urantia-kirja. Tämä 
ystävä antoi hänelle kirjan ja eräänä 
päivänä matkalla konferenssitapaa-
miseen Hammerschmidt pyysi mi-
nua ottamaan luettavakseni tämän 
kirjan ja kertomaan hänelle, mitä 
mieltä olisin siitä. Minä suostuin. 
Noin viikon kuluttua sain tämän 
ison sinisen kirjan. En todellakaan 
tiennyt, mitä oli tulossa antaessani 
lupaukseni. Katselin kirjaa ja sen 
muutamaa tuhatta sivua. Tutkin sen 

sisällysluetteloa ja sanoin: ”Oh, mitä 
hölynpölyä!. Sen täytyy olla jotain 
esoteriaa tai sentapaista”. Yritin lu-
kea vähän kirjan alkuosaa ja totesin, 
ettei se ollutkaan niin huonoa; mut-
ta en jaksanut kiinnostua siitä juuri 
ollenkaan. Otin kirjan mukaani ke-
sälomalle, koska tiesin tapaavani 
Hammerschmidtin syyskuussa ja 
minun täytyisi lukea vähintään yksi 
osa kirjasta kertoakseni, mitä ajatte-
lin siitä. Katselin jälleen sisällysluet-
teloa ja huomasin, että sieltä löytyi 
kappale ”Kristuksen elämä ja ope-
tukset”. Ajattelin teologisen koulu-
tukseni avulla huitaista tämän osan 
nopeasti läpi. Olin lukenut apoka-
lyptisiä kirjoja ja tekstejä, joissa Jee-
sus teki pieniä savilintuja ja sai ne 
elämään yms. enkä juurikaan ollut 
vakuuttunut niistä. Niinpä palasin 
takaisin tähän Kristuksen elämään ja 
aloin lukea. Enkä todellakaan löytä-
nyt sitä, mitä luulin löytäväni. Kun 
kertomus tuli kohtaan, jossa Uuden 
Testamentin tarina nousee kes-
keiseksi, jossa minulla oli erityistä 
vertailukohtaa, olin tavattoman lu-
moutunut. Kirja suhtautui raamatul-
liseen tietoon valaistuneella ja vai-
kuttavalla, järkeenkäyvällä tavalla. 
Siinä oli itseään vahvistava kaiku, jo-
ka sai minut koukkuun. Vietin päi-
vät ja yöt lukien Jeesuksen elämää ja 
opetuksia. Ja tiedätkö,  joskus vain 
olin ja  kyyneleet valuivat kasvoilla-
ni. Historiallisen Uuden Testamen-
tin kertomus oli niin vaikuttavaa, 
koska olen ollut pastori koko elämä-
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  ni ajan. Karkeasti sanottuna tässä oli 
se, miten aloitin Urantia-kirjaan tu-
tustumisen. 
 
Mo: Kuinka opetukset ovat vaikut-
taneet elämääsi? 
Meredith: Luullakseni minulla on 
sama filosofinen ja uskonnollinen 
näkökulma, joka minulla oli jo en-
nen kuin luin Urantia-kirjan. Kuiten-
kin kirja syvensi, rikasti ja teki ai-
dommaksi sen, mikä kristinuskossa 
on aina ollut perustavaa laatua ja 
tärkein totuus kaikesta tuntemastani. 
Urantia-kirjassa on yksinkertaisesti 
todellistettu, vahvistettu, laajennet-
tu, parannettu ja tehty aidommaksi 
ja todellisemmaksi se, mitä kristilli-
nen usko on opettanut kautta vuosi-
satojen. 
 
Mo: Meredith, sinä olet filosofian 
tohtori ja olet tottunut älyllisiin 
ponnisteluihin. Niinpä sinun täytyy 
olla äärimmäisen terävä mies tai et 
olisi kyennyt lukemaan Urantia-
kirjaa. Tämä kirjahan tarkoitettiin 
älymystölle, vai kuinka? 
Meredith: Heti alkuun esitän vasta-
lauseen (naurua). On paljon ihmisiä, 
joilla on filosofian tohtorin arvo, 
mutta jotka eivät ole erityisen älyk-
käitä.  Ja minulla on tapana sanoa, 
että kuka tahansa, joka on vähän 
keskimääräistä älykkäämpi ja joka 
kykenee työskentelemään ahkerasti, 
voisi saada filosofian tohtorin ar-
von. Mutta mikä se kysymys oli-
kaan? 

Mo: Minä otaksuin, että vain hyvin 
älykäs henkilö … 
Meredith: Oh! 
 
Mo: ...vain älykäs henkilö voisi lu-
kea tämän kirjan. Tarkoitan, että 
olen tavallinen ihminen. Kuinka täl-
laiset tavalliset ihmiset voivat lukea 
tämän laatuista, 2097-sivuista älyllis-
tä tekstiä … täytyykö älykkyysosa-
määrän olla 160? 
Meredith: Kun katsoo tämänkal-
taista isoa teosta, saattaa tulla tuol-
lainen mielikuva. Mutta Urantia– 
kirjan sisältö ei ole niin vaikeaa. Ku-
ka tahansa, joka ymmärtää Uutta 
Testamenttia, voi ymmärtää 700 si-
vua Kristuksen elämästä. Suurin osa 
Urantia-kirjasta on ymmärrettävissä 
kenelle tahansa lukiokoulutuksen 
saaneelle. Kirjassa on vain muutama 
kappale, jotka ovat tai tuntuvat ole-
van jokseenkin abstrakteja. Jopa ih-
miset, joilla on tohtorin tutkinto, ei-
vät välttämättä ymmärrä niitä sen 
paremmin kuin ihmiset, joilla ei ole 
kyseistä tutkintoa. Itse asiassa, minä 
puhuin tohtori Martin Martyn 
kanssa, joka on Chicagon yliopiston 
teologian professori ja hän sanoi lu-
keneensa hiukan Urantia-kirjan esi-
puhetta. Hän kertoi  lukeneensa sitä 
sieltä täältä eikä ymmärtänyt paljoa-
kaan, joten hän lopetti lukemisen. 
Mutta Urantia-kirja on todella kenen 
tahansa lukion käyneen ymmärrettä-
vissä erittäin hyvin. 
 



HEIJASTE    3/2016 

 

26 

 Mo: Niin sinä sanot, että ihmisten 
ei pitäisi juuttua paikoilleen… 
Meredith: Niin ei pitäisi lainkaan 
tehdä... 
 
Mo: Eli lue se vain läpi...  Mitkä 
Urantia-kirjan osat ovat merkinneet 
sinulle eniten? Onko siellä alueita, 
jotka ovat olleet tärkeämpiä kuin 
muut? 
Meredith: Luulen, että jokainen jo-
ka lukee Urantia-kirjaa, tai mitä 
muuta kirjaa tahansa, löytää osia, 
jotka ovat juuri hänelle merkityksel-
lisiä. Kristillisestä taustastani ja teo-
logisesta koulutuksestani johtuen 
Jeesuksen elämä ja opetukset olivat 
minulle se kohta, mistä oli luontevaa 
aloittaa lukeminen. Vasta kun huo-
masin kirjan olevan huomattavan 
laadukas ja vahvistavan Uuden Testa-
mentin historiallisen sanoman, olin 
motivoitunut … sanoin, että sillä,  
joka pystyy kirjoittamaan Kristuk-
sen elämästä tällä syvällisyydellä ja 
asiantuntemuksella, täytyy olla mer-
kittävää sanottavaa koko tässä ai-
neistossa. Niinpä minä aloitin kirjan 
alusta ja puskin tekstin läpi. Minulle 
luvut uskonnon luonteesta kirjan 
keskellä ovat merkittäviä. Ne ovat 
eräitä parhaita lukuja, joita uskon-
nosta on koskaan painettu. Luvut 
Jumalan hengestä, joka elää yksilöis-
sä – nämä ovat yhteneviä minkä ta-
hansa maailman uskontojen har-
tauskirjallisuuden hienoimpien asi-
oiden kanssa – ja maailman uskon-
tojen hartauskirjallisuudessa on erit-

täin hienoja asioita. Mutta nämä 
Urantia-kirjan luvut, joissa kerrotaan 
Ajatuksensuuntaajista, ovat erityisiä 
ja erinomaisia. Kuka tahansa, joka 
haluaa tietää enemmän persoonalli-
sesta suhteesta Jumalaan, tulee löy-
tämään näistä luvuista hyvin paljon 
valaisevaa ja hyödyllistä tietoa. Myös 
tekstit Jumalan luonteesta kirjan 
alussa ovat erinomaisia. Alku sisäl-
tää tietääkseni ainoan Kolminaisuu-
den kuvauksen teologisessa kirjalli-
suudessa. Se tekee Kolminaisuuden 
ymmärrettäväksi, ei pelkästään kol-
miutena tai Jumalana, jolla on kolme 
aspektia. 
 
Mo: Jeesuksen apostoleista jokainen 
tunsi erityistä vetovoimaa Mestarissa 
tiettyyn asiaan, joka innoitti heitä. 
Onko olemassa yhtä tai useampaa 
seikkaa, jotka todella vetivät sinua 
puoleensa tavassa, jolla Mestari eli 
elämäänsä maan päällä? 
Meredith: Kyllä, tämä on niitä vai-
keita kysymyksiä, Mo ... minä luu-
len, että jokainen meistä on vaikut-
tunut Jeesuksesta juuri niiden tietty-
jen ominaisuuksien vuoksi, joita me 
ihailemme muissa ihmisissä ja yri-
tämme yltää samaan. Luulenpa, että 
asiat, jotka vaikuttavat ja viehättävät 
minua Jeesuksen elämässä, ovat hä-
nen hämmästyttävä tasapainonsa ja 
rohkeutensa lähestyä pettymystä, 
murhenäytelmää tai mitä tahansa 
häneen kohdistuvaa asiaa. Hän pys-
tyi aina kääntymään sisäisten voima-
varojensa puoleen ja löytämään siel-
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  tä, positiivisen kehitysprosessin 
kautta, johdatuksen ja ponnistelun 
avulla ratkaisun tai ainakin luomaan 
parhaan mahdollisen tilanteen ete-
nemiselle. Tämän kaltainen elämä 
on hyvin innoittavaa mi-
nunkaltaiselleni ihmiselle, 
joka aloitti orpoudesta ja 
jonka oli löydettävä oma 
tiensä maailmassa, aloitet-
tava melkein tyhjästä … 
pakostakin vaikuttuu Jee-
suksen kaltaisesta persoo-
nallisuudesta, joka nousi 
vaatimattomasta alusta 
merkittävimmäksi mieheksi, joka on 
koskaan elänyt tällä planeetalla. 
 
Mo: Oletko nähnyt Urantia-kirjan 
opetusten muuttaneen ihmisten elä-
mää? 
Meredith: Oh, ajattelen, että kuka 
tahansa, joka on tavannut Urantia-
kirjaa lukevia, on nähnyt tämän ta-
pahtuvan. Samoin olen nähnyt Raa-
mattua ja muita uskonnollisia kirjoja 
lukeneiden elämän muuttuneen. 
Varmasti erityisesti Urantia-kirja vai-
kuttaa näin, mutta luulen, että mo-
net kirjat ja ihmiset voivat muuttaa 
muiden ihmisten elämää. En usko 
Urantia-kirjan, Raamatun tai minkään 
muun kirjan ehdottomaan tarpeelli-
suuteen hengellisessä valaistumises-
sa. Jumala ei ole jättänyt itseään to-
distajitta missään maailman uskon-
nossa. Sitä vastoin minä kristillisen 
taustan omaavana ajattelen Jeesuk-
sen käyttämää johdatusta; Jumala on 

se, joka minusta näyttää olevan maa-
ilman parhaiden, uskonnollisten 
olentojen joukossa, monet ihmiset 
ovat olleet Jumalan poikia ja tyttäriä. 
 

Mo: Siis, jos Urantia-kirjan lukemi-
nen ei ole välttämätöntä hengellisel-
le kasvulle, mikä on välttämätöntä 
hengelliselle kasvulle? 
Meredith: Tuo on hyvä kysymys, 
Mo... minä luulen että mahdollisesti 
perusvaatimus on halu kasvaa, halu 
tuntea totuus, kauneus ja hyvyys… 
halu tuntea Jumala ja olla hänen kal-
taisensa ja etsiä sisäistä johdatusta 
Jumalan hengeltä, joka elää meissä 
kaikissa. Ja halu seurata sisäistä joh-
datusta on se avainasia,  josta ihmi-
set kaikkina aikoina ja kaikissa us-
konnoissa ovat samaa mieltä. 
 
Mo: Kuinka tämän sisäisen johda-
tuksen voi löytää? (17:23.6) 
Meredith: Katselemalla, etsimällä, 
kuuntelemalla ... käyttämällä aikaa 
elämän tärkeiden asioiden pohtimi-
seen. Mikä on elämäni tarkoitus? 
Minne olen menossa ja miksi? Elä-
män suuret ja tärkeät kysymykset 

”Hengellinen kasvu on  halu kasvaa, 
halu tuntea totuus, kauneus ja hy-
vyys… halu tuntea Jumala ja olla hä-
nen kaltaisensa ja etsiä sisäistä johda-
tusta Jumalan hengeltä, joka elää 
meissä kaikissa.” 
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 auttavat. Ja lopulta ihminen kasvaa 
hengelliseen kumppanuus- ja ystä-
vyyssuhteeseen sisällään olevan Ju-
malan kanssa. Kuten veli Lawren-
ce tapasi sanoa, ”Minulla on paras 
kumppanuus Jumalan kanssa pestes-
säni pannuja ja kattiloita luostarissa, 
koska minä olen suuntautunut teo-
logisesti eikä minulla ole mitään 
muuta tekemistä kuin tutkia Juma-
lan tahtoa ja hänen rakkauttaan mi-
nuun. Niinpä, ihminen voi tehdä 
mitä tahansa, löytääkseen Jumalan 
läsnäolon, ohjauksen ja kumppa-
nuuden elämässään. 
 

Mo: Kun sanoit ”kuunnella”, tar-
koitatko mennä kuuntelemaan saar-
namiestä sunnuntaisin… 
Meredith: Ei, en ajatellut tarkalleen 
tätä, mutta minä yksinkertaisesti 
ajattelin ensisijaisesti suhtautumista 
kuunteluun. Minä luulen, että kvee-
kareilla on paras yleistajuinen malli 
sisäisestä valosta ja hiljaisuudesta, 
joka johdattaa tietoisuuteen sisäises-
tä opastuksesta ja Pyhän Hengen 
vaikutuksesta, näin kristityt mahdol-
lisesti näkisivät sen. Tämä on erään-
laista kuuntelemista, tietoisuuden 
avautumista ja tajunnan virtaa, jonka 

jokainen todellinen totuuden etsijä 
löytää. 
 
Mo: Sanotko siis rukouksen ja pal-
vonnan olevan tapa, jota sinä käytät 
ja suosittelisit? 
Meredith: Varmasti, en tiedä kuin-
ka... no, kun ihmiset aloittavat puhu-
maan rukoilemisesta ja palvonnasta, 
monilla heistä voi olla stereotyyppi-
siä ajatuksia, että minä vain lasken 
rukousnauhani helmiä tai jotain... 
 
Mo: Onko tämä sitä mistä sinä olet 
puhumassa? 

Meredith: No…Rukous 
on asenne, jossa keskityt 
elämässä oleviin asioihin, 
ihmisiin ja ongelmiin. Ja 
tiedätkö, näistä asioista ih-
minen haluaa puhua Juma-
lan läsnäollessa ja etsiä vii-
sautta. Palvonta on tietysti 
kaikkein valaisevin ja vah-

vistavin suhtautumistapa; palvon-
nassa ihminen on niin vahvasti tie-
toinen Jumalan todellisuudesta ja 
läsnäolosta, ettei hän halua pyytää; 
“Jumala, tarvitsen sitä ja tätä tai auta 
minua tekemään tämä.” Hän on niin 
otettu Jumalan läsnäolosta, että vain 
palvoo. Uskonnon klassiset ihmiset 
kutsuivat tätä mietiskelyksi ja par-
haimmillaan palvoja kadottaa ajan,  
ympäristön tai minkä tahansa muun 
asian tajun ja yksinkertaisesti on 
keskellä sanoinkuvaamatonta koke-
musta. Tämä voi tapahtua luonnos-
sa, tämä voi tapahtua jopa kirkossa 

”Palvonnassa ihminen on niin 
vahvasti tietoinen Jumalan to-
dellisuudesta ja läsnäolosta, ett-
ei hän halua pyytää. Hän on niin 
otettu Jumalan läsnäolosta, että 
hän vain palvoo.” 
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  niin oudolta kuin se kuulostaakin tai 
synagoogassa tai moskeijassa ja mis-
sä vain. 
 
Mo: Oletko sinä koskaan kokenut 
Totuuden Henkeä? 
Meredith: Luulenpa, ettei kukaan, 
jolla on ainakin psykologinen tai 
teologinen tausta, haluaisi määritel-
lä, mitä oli kuuntelemassa tunties-
saan Pyhän Hengen elämässään. 
Luulisin, että tämä on eräs riippani 
uskonnon termien suhteen. Kasvoin 
fundamentalistisessa uskontokun-
nassa, missä papit ja muutkin her-
kästi sanoivat: “Jumala sanoi, että 
tee niin ja Jumala sanoi, että tee näin 
…” ja kun tiesin jotain heidän elä-
mästään, kyseenalaistin heidän kuu-
lonsa tarkkuuden. Joten epäröin hie-
man vastata tuohon kysymykseen ... 
mutta minulla on varmasti tietoi-
suus totuudesta, joka on suurempi 
ja merkittävämpi kuin oma mieleni 
ja älykkyyteni. Luulen, että meillä 
kaikilla on ollut sama kokemus. Tie-
dän kirjoittaneeni asioita tästä. Olin 
jotenkin lumoutunut ja jälkikäteen 
katsoin kir joitustani sanoen: 
“Kirjoitinko minä tuon?” Nyt us-
kon vakaasti, että on olemassa To-
tuuden Henki, joka on todellinen, 
joka todentaa. 
 
Mo: Kuulostaa kuin puhuisit henki-
lökohtaisesta uskonnosta. Itse kuvit-
telin saavani uskonnollisen koke-
mukseni menemällä kirkkoon ja nyt 
kuulostaa siltä, että puhut jostain 

ihan muusta. Oletko sanomassa, et-
tä olet todella kokenut Jumalan? 
Meredith:  
Jokainen, jolle uskonto on ensisijai-
nen asia, on kokenut jonkinasteista 
jumaluutta sisällään. Muut ihmiset 
tuntevat Jumalan kuulopuheista tai 
toissijaisen uskonnon kautta, jotakin 
mitä pappi tai vanhemmat kertoivat 
hänelle ja joista hänellä ei ole aavis-
tustakaan, ovatko ne totta vai ei. 
Epäilenpä, että ei ole olemassa 
montaa ihmistä, jolla ei olisi jonkin-
asteista henkilökohtaista uskontoa. 
Luulenpa, että henkilökohtainen us-
konto on ainoa oikea ja aito uskon-
to. Tällä en halua ajaa alas kirkkoja 
tai synagoogia tai uskonnon sosiaali-
sia aspekteja tai asioita, joita yhdessä 
teemme seurakunnissa tai ryhmissä. 
Mutta erityisesti psykologisesta taus-
tastani johtuen, olen tietoinen siitä, 
että ne asiat, jotka ovat henkilökoh-
taisen kokemuksen kautta tulleet, 
ovat elämän todelliset asiat. Ne 
määrittelevät mitä teet ja mitä mieltä 
olet asioista. Ja toissijaiset asiat ovat 
mitättömiä. Voisit ajatella vaikka, et-
tä “Luulenpa, että huomenna sataa” 
tai “Uskon, että Pyhä Kolminaisuus 
on olemassa”… ja sitten älyllisesti 
vahvistaa nämä pohdinnat. Mutta 
jotain, johon voit laittaa elämäsi li-
koon, jotain jonka tunnet kokemuk-
sellisesti,  on sitä, mitä pohjimmil-
taan kutsuisin uskoksi ja joka on in-
tensiteetiltään ja kokemukselliselta 
laadultaan eri asia kuin uskomus. 
Uskon, että kaksi ynnä kaksi on nel-
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 jä jopa ennen kuin olen todistanut 
sen, koska luotan henkilöön, joka 
sen minulle kertoo. Mutta pohjim-
miltaan hyväksyn elämääni, laittaen 
elämäni likoon, vain ne arvot ja to-
dellisuudet, jotka olen kokemukselli-
sesti todentanut. Ja tämähän koskee 
kaikkia ihmisiä, mutta useimmat ih-
miset eivät tajua eivätkä tiedä sitä. 
 
Mo: Meredith, Urantia-kirja on siinä 
mielessä epätavallinen, että se ker-
too tuonpuoleisesta elämästä. Olet 
lukenut kirjaa vuodesta 1956 ja se 
maalailee kuvaa mahdollisesta ikui-
sesta elämästä. Mitä ajattelet kuole-
masta? 
Meredith: En ole koskaan pelännyt 
kuolemaa, koska koin äitini kuole-
man ollessani 10-vuotias. Isäni kuol-
lessa olin 11-vuotias. Olen myös 
pastorina istunut monien vuoteiden 
ääressä seuraten ihmisten kuolemaa. 
Tapasin sanoa oppilaille, että kuole-
ma ja syntymä ovat elämän perus-
asioita, ja että he eivät olleet kunnol-
la sivistyneitä ennen kuin olivat ol-
leet todistamassa molempia ja saa-
neet tuntuman, mistä on kyse … sii-
nä on mielestäni jotakin järkeä. Ny-
ky-yhteiskunnassa yritämme varjella 
ihmisiä äärimmäisiltä kokemuksilta. 
No, kuolemaa odotan, eräässä mie-
lessä innolla ... vaikka ei minulla ole 
kiirettä. Luulenpa kuoleman tuntu-
van samanlaiselta kuin lukiosta pää-
sy tai yliopistosta valmistuminen tai 
kun lopultakin saa tohtoriarvon, 
kun kaikki tuo ankara opiskelu on 

jäänyt taakse ja olet valmis todelli-
suuteen. Mielestäni tämä elämä on 
esiastetta ja todellinen kouluttautu-
minen, painiskelu universumin to-
dellisuuden kanssa ja ikuisuuden 
seikkailu ovat vielä edessäpäin. Jolla-
kin lailla odotan suuresti tätä vaihet-
ta. 
 
Mo: Mitä odotat eniten ensimmäis-
ten 10 päivän ajalta mansiomaail-
moissa? 
Meredith: Hahah! 
Hahah, onpa hyvä kysymys! Luulen-
pa, että useimmat meistä todennä-
köisesti tutkivat rekisteriä nähdäk-
seen, ovatko siellä vanhemmat ja eh-
kä lapsetkin, jos niitä on … läheisiä 
ystäviä jne. … missä voimme tavata 
heidät.  Luulen, että kaikki meistä 
odottavat voivansa solmia uusia tut-
tavuuksia, tutustua uudelleen van-
hoihin ystäviin, kuulla mitä kerrotta-
vaa heillä on, nähdä mitä he ovat 
tehneet, katsoa voivatko he saattaa 
meidät ajan tasalle (nauraa…) 
 
Mo: Luuletko nykymaailman olevan 
kiinnostunut ja valmis kuulemaan 
tuonpuoleisen maailman tarinan 
niin kuin se kerrotaan Urantia-
kirjassa? 
Meredith:  
Kyllä, uskon vahvasti niin. Se mitä 
useimmat ihmiset eivät tajua on, että 
on olemassa valtava tiedonnälkä, ei 
vain siitä mitä on haudan toisella 
puolella. Itse asiassa viimeisten 10-
15 vuoden aikana yliopiston kurssit 
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  kuolemasta ja kuolemisesta ovat ol-
leet hyvin suosittuja. Aika outoa vai 
mitä? Ja ilmassa on valtava uteliai-
suus, tunne siitä, että jotakin muuta 
on olemassa. Viime viikolla eräs 
vanha ystäväni, opiskelija joka val-
mistui Indianan Teknisestä vuonna 
1957, soitti minulle ja pyysi illallisel-
le. Vetämälläni filosofian kurssilla 
annoin tehtävän Urantia-kirjasta, hän 
sanoi: “Tiedätkö, kun ensimmäisen 
kerran luin kirjaa minulle tuli tunne, 
että tämä kertoo universumista, joka 
on minusta tuntunut totuudelta ko-
ko elämäni ajan”. Joten luulenpa, et-
tä jokaisella on havainto, että jotakin 
on ohi katoavuuden, jotakin ohi tä-
män hetken. Ja elämässä on syvyyttä 
ja ulottuvuutta, josta olemme tietoi-
sia vain ohimenevästi. 
 
Mo: Jos sinun tulisi opastaa 22-
vuotiasta Urantia-
kirjan lukijaa siitä, 
mitä hänen pitäisi 
tehdä elämälleen 
noin yleisesti otta-
en ... mitä sanoi-
sit? 
Meredith: Taas 
hyvä kysymys. 
Luulen, että meillä 
ihmisillä on taipu-
mus, ainakin yli 60
-vuotiailla, neuvoa etenkin nuorem-
piamme. Arvelisin, että tuo tärkeä 
asia, jonka kertoisin näille ihmisille 
ja jota kerroinkin vuosien ajan opet-
taessani yliopistolla, on, että elämän 

tärkeimmät asiat ja elämän suunta 
viittovat tasapainoisen näkymän 
suuriin arvoihin, jonka mukaan tu-
lee elää. Ja että heidän tulisi katsoa 
itseensä ja kysyä: ”Mitä elämä mer-
kitsee minulle? Mitä tarvitsen voi-
dakseni kehittää parhaimpia puolia-
ni? Mikä minussa on aitoa? Missä 
on luovuuteni?” Tärkeintä, mitä 22-
vuotias voi tehdä, on kysyä itseltään 
oikeat kysymykset. EI mistä saa työ-
tä tai missä voi tehdä eniten rahaa ja 
käyttää eniten valtaa tai kuinka tulee 
arvostetuksi, vaan kysymyksiä, joi-
den avulla voi selvittää oman elä-
mänsä ja luovuutensa todellista täyt-
tymystä. Ja näihin kysymyksiin saa 
vastauksen vain etsien niitä itsestään 
ja etsien suuria totuuksia, valtavia 
todellisuuksia, jotka joskus eivät tee 
22-vuotiaaseen sellaista vaikutusta 
kuin pitäisi. Ja sitten tulee työstää 

oma pelastuksensa 
(nauraa)... 
 
Mo: Nykyihmisillä on 
erilaisia siirtymäaikoja 
perheen, avioitumisen 
ja naisliikkeen suhteen. 
Mitkä ovat mielestäsi 
kestäviä arvoja per-
heessä ... tuntuuko si-
nusta, että perhe on 
tärkeä elementti? Mitä 

hyvää sanottavaa sinulla on tästä? 
Meredith:  
Enpä usko, että maailmanhistoriassa 
olisi ollut kulttuuria, joka ei olisi 
huomannut, että koti on perustavaa 

”Koti on sosiaalinen 
perusinstituutio ja en-
simmäinen paikka, jos-
sa lapset oppivat elä-
mästä tärkeitä arvoja. 
Koti on paikka, jossa 
vanhemmat saavat tun-
tuman siitä, mitä vas-
tuu on.” 
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 laatua oleva sosiaalinen instituutio. 
Kaikki yhteisöt tunnistavat tämän, ja 
jos koti rappeutuu niin myös sivili-
saatio rappeutuu. Asia on hyvin yk-
sinkertainen, jos haluat todella yk-
sinkertaistaa historiaa. Koti on sosi-
aalinen perusinstituutio ja ensim-
mäinen paikka, jossa lapset oppivat 
elämästä tärkeitä arvoja. Koti on 
paikka, jossa vanhemmat saavat tun-
tuman siitä, mitä vastuu on. He op-
pivat myös, miten Jumala jollakin 
tavalla näkee heidän vahingoittavan 
itseään toimintatavoissaan sen si-
jaan, että he tekisivät hyvää. Ja vasta 
sitten, kun he näkevät omien toi-
miensa haitallisuuden, he pystyvät 
antamaan arvoa Jumalan kärsivälli-
syydelle, syvällisyydelle ja rakkaudel-
le elämässään.  
 
Mo: Perhe-elämä on haasteiden 
edessä tänään, mitä mieltä olet per-
heestä? 
Meredith:  
No kaikilla meillä ... omien koke-
musteni mukaan nämä ovat tärkeim-
mät kokemukset elämässämme. 
Kaikki ihmiset eivät osaa antaa ar-
voa perheelle ennen kuin heiltä kuo-
lee lapsi tai jotain tapahtuu ja he 
luulevat että työnsä on tärkeintä tai 
mitä he tekevät on tärkeintä ... ja sit-
ten tragedia iskee ja huomataan, että 
todella tärkeät asiat elämässä ovat 
perhe ja lapsemme. Tällaiset lähei-
set, lämpimät, rakastavat perhesuh-
teet luovat vahvan pohjan, josta 
voimme ammentaa voimia koko elä-

mämme ajan. Muistan jutelleeni 
Techussa saksalaisen tytön kanssa, 
jonka koko perhe oli surmattu ja 
hän itse oli läpikäynyt kauheita asi-
oita. Lopulta kysyin häneltä: ”Miten 
sinulla voi olla noin myönteinen ja 
dynaaminen, ulospäin suuntautuva 
asenne koettuasi kaikkia noita kau-
heuksia henkilökohtaisesti?” Hän 
katsoi minua ja sanoi:” No, se joh-
tuu varmaan siitä, että kasvoin ra-
kastavassa ja lämpimässä perheessä, 
sain vahvan alun. Ja elämässä ei voi 
tapahtua mitään, joka riistäisi minul-
ta tämän varhaisen lämmön ja rak-
kauden kokemuksen, joka tukee 
loppuelämääni.” Itse ajattelin: mikä 
todiste kodin ja perheen merkityk-
sestä. Ja luulen, että tämä asia pan-
naan merkille yhä useammin jopa 
tämän päivän nuortenkin parissa. 
Tiedätkö, me jotka olemme olleet 
kauan mukana yliopistomaailmassa, 
olemme nähneet ihmisten elävän 
avoliitossa ja vaikka missä. Mutta 
olen huomannut, että nuorempi su-
kupolvi nykyään miettiessään lasten 
kasvatusta, suhtautuu aina vain va-
kavammin vakaan ja turvallisen ko-
din perustamiseen. Ja tässä on mie-
lestäni huomisen toivo. Ja siksi … 
arvostan korkeasti nuorempaa suku-
polvea. Uskon todella, että he toimi-
vat paremmin kuin oma sukupolve-
ni. 
 
Mo: Meredith, olen hieman häm-
mentynyt Urantia-kirjasta, koska se 
näyttää olevan tärkeä uskonnollinen 
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  ilmoitus ja pohdin sen tulevaisuutta 
suhteessa kristinuskoon, hinduis-
miin, buddhalaisuuteen ja taoismiin. 
Onko Urantia-kirja kultti tai kristin-
uskon lahko, joka on suunnattu kris-
tityille? 
Meredith: Jälleen kerran vaikea ky-
symys. Uskonnon kehityksessä on 
niin monia näkökohtia yleensäkin, ja 
myös Urantia-kirjan mahdollisuuksil-
la on monta aspektia. Urantia-kirjan 
viitekehys, jota saattaisit arvostaa, 
täydentää ja yhdistää koko maailman 
uskontojen parhaimpia puolia. Siksi 
uskon, että ennemmin tai myöhem-
min tapahtuu sama kuin Gandhille, 
joka luultavasti sai paljon vaikutteita 
Jeesuksen uskonnosta – ei kristinus-
kosta, vaan nimenomaan Jeesuksen 
uskonnosta. Ja hän oli omassa hin-
dulaisuudessaan tuhat vuotta edellä. 
Urantia-kirja tunnustetaan aikanaan 
planeetan korkeimman järjestelmän 
henkisen todellisuuden koetinkivek-
si. Ja kirja tekee ihmisistä parempia 
hinduja, parempia buddhalaisia ja 
parempia kristittyjä.  Luulen, että 
vähitellen syntyy maailman kaikkien 
uskontojen kesken yhtenäisyys. Ku-
ten varmaan tiedät,  ekumeeninen 
liike on verrattain nykyaikainen jut-
tu. Olen tarpeeksi vanha muistaak-
seni sen alun noin 25 vuotta sitten. 
Mutta tämän päivän ekumeeninen 
liike on varmaan kaikkein dynaami-
sin vaikuttaja uskonelämässä kautta 
koko maailman. Ja Kirkkojen maail-
manneuvosto syntyi minun elinaika-
nani. Joten odotan todella, että tä-

män planeetan evoluutioprosessi 
tuo eri uskontojen ihmiset lähem-
mäksi toisiaan ja että Urantia-kirja 
tulee olemaan päävaikuttaja ja koe-
tinkivi, joka tulee olemaan tämän 
kehityksen kärjessä. Luulen, että se 
tulee auttamaan ja vahvistamaan 
kaikkia maailman uskontoja. 
 
Mo: Väität siis että Urantia-kirja ei 
ole tarkoitettu vain kristityille, se on 
tarkoitettu muslimeille. Se on tarkoi-
tettu…. 
Meredith: … ihmisille kaikista us-
konnoista riippumatta, aivan var-
masti. Ehkä kristityillä on vähän 
etulyöntiasemaa tai vähemmän pois-
opittavaa ... en oikein osaa sanoa. 
Mutta Urantia-kirjan kuva Jeesukses-
ta ja universumista varmasti laajen-
taa meidän käsitystämme kristinus-
kosta, pois kapeasta, nurkkakuntai-
sesta ja kulttimaisesta näkemyksestä. 
Ollessani poika monet ajattelivat, 
että vain katoliset menevät taivaa-
seen tai että metodistit menevät tai-
vaaseen, tai kaikki kritistyt menevät 
taivaaseen … Olen nähnyt tämän 
asenteen hävinneen melko hyvin, ja 
on melkein ihme, että tämä tapahtui 
yhden sukupolven aikana. Totta kai 
fundamentalismi elpyy siellä ja tääl-
lä. Mutta se viisaus, joka on synty-
mässä on, että tunnistamme Juma-
lan olevan koko ihmiskunnan Isä, ei 
vain metodistien tai luterilaisten 
tai ... . 
 
Mo: … esimerkiksi kiinalaisille, jot-
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 ka ovat hylänneet kristinuskon. 
Kristityille, jotka ovat luopuneet 
kristinuskosta, mutta haluavat Jee-
suksen opetuksia. Muille maailman 
uskonnoille, jotka etsivät totuutta ... 
luuletko, että syntyy uusi maailman 
uskonto, joka seuraa Urantia-kirjan 
opetuksia eikä halua tunnustautua 
yhden kehitysuskonnon tai 11 muun 
kehitysuskonnon kanssa, vaan halu-
aa jotain uutta? 
Meredith: Kun aloitit tuon kysy-
myksen, ajattelin samanaikaisesti ky-
symystä, jota minulta on ajoittain 
kysytty, eli mitä luulen ateisteille ta-
pahtuvan ja niin edelleen. Ja yksi va-
kiovastaukseni on, että jotkut tunte-
mistani erittäin uskonnollisista ihmi-
sistä olivat ateisteja. Ja se Jumala, jo-
ta he pakenivat oli sellainen Jumala, 
jonka luota on syytäkin paeta. Mutta 
mennään kysymykseesi. Luulen, että 
on hyvin todennäköistä, että aina 
kun ihminen saa jonkin dynaamisen, 
luovan uskonnollisen näkymän to-
tuudesta, tulee syntymään uusia us-
konnollisia ryhmiä, jotka ovat läsnä 
jokaisessa kehitysvaiheessa. Ja mo-
nin tavoin jotkut ihmiset haluavat 
olla näissä ryhmissä ja tulee olemaan 
muitakin, jotka edelleen haluavat 
tuntea kuuluvansa uskonnolliseen 
perinteeseen, joka johtaa suoraan 
Pyhään Pietariin tai johonkuhun 
muuhun. Niinpä koen, että olisi hy-
vä asia, jos tämä tapahtuisi nyky-
maailmassa. Lentokoneessa tänä aa-
muna luin John Naisbittin kirjaa 
Megatrends, jossa hän korostaa, että 

yksi asia, joka tapahtuu elämässä nyt 
on, että olemme matkalla aika rajoit-
tuneesta katsantokannasta laajava-
lintaiseen näkemykseen. Että meillä 
on useita mahdollisuuksia, jotka so-
pivat tietyille ihmisille ja emme yritä 
tuupata kaikkia baptisteiksi tai jo-
honkin muuhun tilanteeseen. Mie-
lestäni tuo on kypsä lähestymistapa 
ja tätä Uusi Aika meille tulee anta-
maan. 
 
Mo: Siis väistämättä lapsenlapsen-
lapseni voivat todeta olevansa ei 
kristittyjä, vaan Jesusonialaisia tai 
urantialaisia tai jotain muuta.  Ja tu-
levat sukupolvet voivat täydestä sy-
dämestään samaistua  ilmoituksen 
kanssa ilman kehityksellistä taustaa 
kasvatuksesta kristityiksi ja opastuk-
sesta Urantia-kirjaan. 
Meredith:  
Epäilemättä, jos historia jotain meil-
le opettaa, niin se toistaa itseään. Ja 
tämä tulee tapahtumaan. 
 
Mo: Mitä luulet Jeesuksen, Nebado-
nin Mikaelin, haluavan meidän toi-
mivan tämän ilmoituksen suhteen? 
Meredith: Mielenkiintoista on, että 
hyvin harvat Urantia-kirjaa lukevat 
ovat täysin tietoisia tästä asiasta. 
Luulen, että Urantia-kirja, jos se on 
viides ilmoitus ja uskon näin olevan, 
on lahja Jeesukselta, Kristus Mika-
elin lahja tälle planeetalle. Hänhän 
on nyt koko Universumin valtias ei-
kä mitään todellakaan tapahdu il-
man hänen hyväksyntäänsä. Joten 
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  eräässä mielessä Urantia-kirja on 
Jeesuksen lahja ihmiskunnalle. Ja 
olen varma, että hän kertoisi meille 
saman kuin hän kertoi apostoleil-
leen näiden pyytäessä tarkkoja ohjei-
ta. Ja hän yleensä sanoi heille: Katso 
sisimpääsi. Etsi Isän ohjausta ja tee 
mitä sinusta tuntuu olevan Isän tah-
don mukaista. Nyt sinulla on Totuu-
den Henki; jos sinua kiinnostaa, mi-
tä toivoisin sinun tekevän, kuuntele 
sitä ja tee rohkeasti oma päätöksesi 
tältä pohjalta, ja tee jotakin dynaa-
mista. Mene koko sydämestäsi sinne 
minne Isä haluaa sinun menevän, 
älä lähesty innottomasti tehtävää 
niin kuin liian monet uskonihmiset 
tekevät. 
 

Mo:  
Melkein joka kerta (kuolemanjälkei-
sissä) ilmestyksissään Mestari ke-
hoitti apostolejaan levittämään 
evankeliumin sanomaa, ei Jeesukses-
ta vaan Jeesuksen elävästä uskon-
nosta. Ja läpi koko kirjan neljännen 
osan Jeesus opetti aina ihmisiä levit-
tämään hyvää sanomaa. Miten voisit 
verrata hänen suoraa toimintaansa 
kaksi tuhatta vuotta sitten suhteessa 

Urantia-kirjaan tällä hetkellä maan 
päällä, jolloin ehkä noin 5000 elossa 
olevaa ihmistä lukee sitä. 
Meredith: Epäilemättä tärkeintä 
Urantia-kirjaa opiskeleville on laa-
jentaa opetuksiaan ja jakaa lähim-
mäistensä kanssa tätä parasta tietoa, 
mitä he ovat omaksuneet. Ehkä Mo 
tiedät, että kontaktikomissio, joka 
oli tavallaan vastuussa Urantia-kirjan 
julkaisusta, pyysi Ilmoittajilta opas-
tusta saman kysymyksen osalta, jota 
sinä nyt kysyit. Ilmoittajat antoivat 
melko selkeästi saman vastauksen 
kuin Jeesus; tutkikaa Jeesuksen elä-
mää ja opetuksia, tutkikaa hänen 
laajaa suunnitelmaansa ja seuratkaa 
hänen esimerkkiään parhaanne mu-
kaan. Pahoin pelkään, että monet 

tuntemani ihmiset, jotka 
tutkivat Urantia-kirjaa, ei-
vät ole ottaneet tuota 
neuvoa vakavissaan. Ja 
meidän todella täytyisi 
ottaa tuo neuvo vakavas-
ti. Se on tärkein asia, joka 
meidän tulee tehdä oma-
na aikanamme. 

 
Mo: Tärkein asia? 
Meredith: Tärkein asia, joka mei-
dän tulee tehdä omana aikanamme. 

□ 

”Tutkikaa Jeesuksen elämää ja opetuk-
sia, tutkikaa hänen laajaa suunnitel-
maansa ja seuratkaa hänen esimerkki-
ään parhaanne mukaan. Se on tärkein 
asia, joka meidän tulee tehdä omana ai-
kanamme.” 
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Avoimet Urantia-aiheiset luentotilaisuudet 

Tilaisuudet pidetään Malmitalolla, osoitteessa Ala-Malmintori 1, Hel-
sinki. 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 

 La 22.10.2016: 
Jeesuksen vertaukset /Sini Lilja 

 La 12.11.2016: 
Taiteesta – mikä on ikuisesti tärkeää? / Sini Lilja 

 La 10.12.2016: 
Ajatuksensuuntaaja (aihe tarkentuu vielä syksyn aikana)  
/ Eija Seppänen-Bolotinskij 

 

Järjestäjä on Suomen Urantia-seura ry. 
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Malmitalo Helsingin  
Malmilla (luennot) 
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Seuran hallitus ja yhteystiedot 

Puheenjohtaja: puheenjohtaja@urantia.fi 
 Risto Mäntynen Helsinki. Puh. 050 3903040  

Varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja@urantia.fi
 Eija Seppänen Vantaa. 

Sihteeri sihteeri@urantia.fi 
Tapio Talvitie Espoo. Puh. 050 332 2739 

Rahastonhoitaja rahastonhoitaja@urantia.fi
Tapio Pulli Parainen. Puh. 050 540 4582 

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

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

Koulutuskomit. pj. koulutuskomitea-pj@urantia.fi 
Onni Ylitapio Helsinki. Puh. 045 326 7970 

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

Sähk. viest. kom. pj. internetpalvelut-pj@urantia.fi
 Osmo Saarela Sipoo. Puh. 0400 81 5379 

Messutapahtumia 
 

Suomen Urantia-seura on mukana Hengen ja Tiedon messuilla Hel-
singissä, 15.-16.10.2016. Paikka on Suomalainen Yhteiskoulu Etelä-
Haagassa, Isonnevantie 8, Helsinki. 
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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. Osallis-
tuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja opintoryhmiin on 
suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-kirjan opetusten ymmärtä-
mistä. 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 ensisijai-
sesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdolli-
suuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esi-
merkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luen-
nointiapu 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. Mi-
käli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomiteaan. Ha-
lukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. Seura julkaisee näi-
tä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita opintoryhmätoi-
mintaan, mutta samalla muistuttaa, että viime kädessä opintoryhmät kuitenkin 
itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja menetelmistään. 

Helsinki 
 

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 

Espoo 
 

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  

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 
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   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 Par-
viainen, 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, Kasarmin-
tie 20 A 84, 90130 OULU, puh. 040 
502 6604  
reijo.hamari@luukku.com 

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. Lisätie-
dot: Kari Kippo, puh. 050 327 1045  
kr.kippo@pp.inet.fi 

Turku 
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja Ta-
pio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 KIRJA-
LA, 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 keskusteluryh-
mä. 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. Ääni-
kirjaa voi kuunnella tietokoneella, älypuhelimella tai kannettavilla musiikinkuunte-
luun 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 ko-
konaisaika sekä alilukujen alkamisajankohta luvun alusta, min:sek. Täten halutun ali-
luvun 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,- € 

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.) 


