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Puheenjohtajan 
mietteitä 

J oillakin Urantia-kirjan lukijoilla on 
kansainvälisissä tilaisuuksissa tapa-

na kysyä toisiltaan, milloin Urantia-
kirja on löytänyt heidät. En tiedä, mitä 
sillä tarkoitetaan. Urantia-kirja on kir-
ja, se on esine, täysin persoonaton ja 
eloton saati, että se tekisi löytöjä. Ei se 
ole edes mikään pyhä kirja. Urantia-
kirjaa kannattaa lukea, koska sen avul-
la on helpompi löytää lähimmäisistään 
ja omasta itsestään Jumalan henki. Ju-
mala on pyhä. 
 Minun mielestäni kirja opettaa yksi-
löä ottamaan vastuun omasta elämäs-
tään ja kaikista valinnoistaan. Kirjan 
opetuksessa on syvä fatalisminvastai-
nen perusjänne. 
 Ulkopuoliselle tuollainen kysymyk-
senasettelu voi tuottaa vääränlaisia 
mielleyhtymiä ja siinä on hienoinen 
erityiseksi valituksi tulemisen tuoksu. 
Sinänsähän Jumalan valinta jokaisen 
yksilön kohdalla on tosiasia. Jumala 
on valinnut meistä jokaisen. Kysymys 
kuuluu, milloin me valitsemme Juma-
lan. Eikö valintaa kannattaisi tehdä jo 
tänään, koska se on ainoa valinta, joka 
jää ikuisuuden kehälle? 
 Ainakin minä valitsin Urantia-kirjan 
itse. Kävin sen hakemassa Akateemi-
sesta kirjakaupasta. Eikä se ollut hal-

pakaan kirja silloin. Aloin lukea sitä 
kolmannen osan alusta ja tähän lau-
seeseen lukeminen pitkäksi aikaa tys-
säsi:  
 Suurten matkustajalintujen, fandorien, 
selässä istuen Aatami ja Eeva katselivat 
alas puutarhan laajoja ulottuvuuksia, kun 
heitä kuljetettiin ilmojen halki tämän, maa-
ilman kauneimman kohdan yläpuolella. 
[74:3.4] 
 ”Olisiko tosiaankin kyse käänteen-
tekevästä ilmoituksesta? Kuulostaa 
kyllä vähän Gulliverin seikkailuilta”, 
ajattelin tuolloin. Jokin kirjassa kuiten-
kin veti kuin magneetti ja aloin lukea 
sitä pikkuhiljaa uudestaan. Joka luku-
kerralla paljastuu jotain uutta ja näke-
mys maailmankaikkeuden kauneudes-
ta ja Isän hyvyydestä saa syvempiä 
merkityksiä. Usein avautuu uusia yllät-
täviä näkökulmia. 
 ”Kirja on annettu niille, jotka ovat 
valmiita sitä varten kauan ennen sen 
maailmanlaajuisen lähetystehtävän ai-
kaa.” Näin sanotaan julkaisumandaa-
tissa. ”On perustettava tuhansia opin-
toryhmiä ja kirja on käännettävä useil-
le kielille. Siten kirja on valmiina loh-
duttamaan ja valistamaan monenkieli-
siä kansoja sitten, kun taistelu ihmisen 
vapauden puolesta on lopulta voitettu 
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 ja maailmasta on taas kerran tehty 
turvallinen Jeesuksen uskonnolle ja 
ihmiskunnan vapaudelle.” 
 Totisesti kirja on pitkälti edellä ny-
kysivilisaation kantokykyä. Täytyy ol-
la rohkeutta, täytyy olla sisäinen vim-
ma ja aito rakastamisen nälkä. Täytyy 
pystyä voittamaan nykyisen hallitse-
van materialistisen maailmankäsityk-
sen painostava gravitaatio alas kohti 
tyhjänpäiväisyyksien pöheikköä. Täy-
tyy ohittaa vakiintuneitten kehitysus-
kontojen järjenvastaiset maailmanseli-
tysopit ja vaillinaiset, jopa valheelliset, 
todistukset jumaluudesta. Täytyy 
murtaa nykysivilisaation luonnontie-

teitä korostava ajattelutapa, jotta voi 
pikkuhiljaa pyhittää oman tahtonsa 
Isälle. Siinä kaikessa tarvitaan sinnik-
kyyttä – omaa tahtoa ja sisukkuutta. 
 Mandaatin antajat kuitenkin muis-
tuttivat kirjan lukijoita kärsivällisyy-
destä: ”Teidän täytyy oppia hallitse-
maan sieluanne kärsivällisyydessä. Te 
olette tekemisissä totuuden ilmoituk-
sen kanssa, joka on eräs osa tämän 
maailman uskonnon luonnollista ke-
hitystä. Liian nopea kasvu olisi itsetu-
hoista.” 
 

Risto Mäntynen  

Päätoimittajalta 

T alvitapaamisen tapahtumapai-
kaksi valikoitui tänä vuonna 

Heinolan kylpylähotelli Kumpeli Spa. 
Koulutuskomitean puheenjohtaja 
Onni Ylitapio näytti taitonsa ja jär-
jesti Urantia-kirjan lukijoille viikonlo-
puksi  mahtavan kokouspaikan Kymi-
joen rannalta hienon maiseman äärel-
tä. Päivien teemaksi oli valittu aihe 
”Kosmisen todellisuuden olemukses-
ta”. 
 Aiheen sisälle oli saatu mahtumaan 
alustuksia uskomuksen, uskonnon ja 
uskon sekä eksistentiaalifilosofian kä-

sitteitä Sören Kierkegaardin ja 
Friedrich Nietzschen tapaan, joiden 
filosofiaa Erja Kalenius avasi kuuli-
joille. Mietin mielessäni, että missä 
määrin ihmisfilosofia kohtaa taivaalli-
sen filosofian eli motanäkemyksen? 
Filosofian tehtävänä on järjestää ih-
minen ja maailma sellaiseen keskinäi-
seen järjestykseen, että voimme ym-
märtää jotain tästä yhdistelmästä. Jos 
tiede tutkii tosiasioita ja usko(nto) ar-
voja, niin filosofian tehtävänä on yh-
distää nämä kaksi aluetta toisiinsa ih-
miskokemuksessa. Jotenkin näin olen 
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  asian halunnut käsittää. 
 Korkein Olento liittyy oleellisesti 
Urantia-kirjan käsitemaailmaan ja kos-
miseen todellisuuteen. Eija Seppä-
nen selvitti kiintoisilla esimerkeillä ja 
tikapuuvertauksella matkaamme ai-
neesta morontiasfäärien kautta hen-
gen maailmoihin. Me finiittiset eli ra-
jalliset olennot keräämme muiden 
olentoryhmien ohella elämämme ai-
kana kokemuksia, jotka päätyvät 
osaksi Korkeinta Olentoa. Eija ha-
vainnollisti esitystään Led Zeppeli-
nin vanhalla kunnon ikivihreällä 
Stairway to Heaven -kappaleella 1970-
luvulta. 

 Lauantaina viimeisinä tulivat lavalle 
Raimo Kujala ja Tapio Kankkonen 
tandemina otsikolla Ajattelijan Urantia
-kirja –mielellisen kokemisen näkö-
kulmia. Tapio Kankkonen oli uusi 
tuttavuus. Sujuvana esiintyjänä ja al-
kuperäiskielellä Urantia-kirjaan tutus-
tuneena hän löysi asioita ja merkityk-
siä, joita vain kahden kielen käsite-
maailman tunteminen voi avata. Tä-
mä lempääläinen nuorimies on selväs-
ti tulevaisuuden toivo seniorijouk-
komme keskuudessa. 
 Päätöspäivänä isäntämme Onni oli 
jakanut ohjelman kahteen vaihtoeh-
toiseen workshoppiin. Sini Lilja ha-

Kuva: Seitsenkertaisen Jumalan seitsenpuolaiset tikkaat 
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 lusi opastaa interaktiivisella opetuk-
sella hengelliselle kasvun polulle. Toi-
nen joukko siirtyi Onnin johdolla 
pohtimaan päivien teemaa, jossa viri-
tyimme rauhassa tutkimaan, mitä 
konstellaation koulutusohjelma tar-
koittaa. Mitä merkitsee käytännössä 
ryhmäetiikka, jonka opiskelu alkaa 
mansiomaailmoissa kaikille sinne 
nousseille opiskelijoille? On jossain 
määrin outoa ajatella asioita, joiden 
parissa tulemme työskentelemään sit-
ten, kun emme enää ole täällä maan 
päällä!  
 Matti Tossavainen antoi väläh-
dyksen aivan ilmoituksen peruskäsit-
teisiin kuuluvista seitsemästä absoluu-
tista, jotka muodostavat tietyssä mie-
lessä taivaallisen järjestyksen ylimmän 
kerroksen. Aika kuitenkin rajoitti laa-
jemman selvityksen antamista, mutta 
vaikutti siltä, että kuulemme myö-
hemmin paremmalla ajalla aiheesta 
enemmän. 
 Vaikuttavan laajan yhteenvedon 
Urantia-kirjan sisällöstä antoi Bey 
Heng, joka tiivisti sanomansa rak-
kauden kaikkialliseen merkitykseen 
maailmassamme ja maailmankaikkeu-
dessa! Hänen positiivisuutensa aura 
täytti koko ryhmätilamme, kun kuun-
telimme hänen viisaita sanojaan pit-
kän elämänkokemuksen tuomalla nä-
kemyksellä. 

* * * 

Uskoa käsittelevän pienryhmätyön 
ohessa tiedustelin, mihin aihealuee-
seen osallistujien mielenkiinto kohdis-
tuu Urantia-kirjassa. Vastauksen antoi 

22 henkilöä, joista 13 (59 %) ilmoitti 
kirjan kiinnostavan kokonaisuutena. 
Viittä henkilöä (23 %) kiinnosti eni-
ten Jumala ja Jeesuksesta kertovat lu-
vut. Kahta henkilöä (9 %) kiinnosti 
yhtä paljon uskonnolliset asiat samoin 
kuin myös tiede, kosmologia ja filoso-
fia. Kahta henkilöä (9 %) kiinnosti 
eniten uskonto, sitten kokonaisuus ja 
viimeisenä kaikki muu. Loppupäätel-
mänä näyttää olevan, että useimmille 
lukijoille Urantia-kirja on koko-
naisuus, jonka anti painottuu eriteltä-
essä etupäässä sen hengelliseen sano-
maan. 

* * * 

Kaikki, jotka ovat äskettäin käyttäneet 
seuran kotisivua ja avanneet kohdan   
ht tp ://www.urant ia . f i/urant ia-
kirja.php ovat varmaankin huoman-
neet lisättyjä hakutoimintoja sivun va-
semmalla reunalla ”Kappaleviitteet ja 
sivujaot” ja ”Lue eri kielillä rinnak-
kain”. Tapio Talvitie esitteli teke-
mänsä jokseenkin ainutlaatuisen käte-
vän uudistuksen kahden merkintäjär-
jestelmän käytettävyyteen ja erikielis-
ten tekstien samanaikaiseen katselu-
mahdollisuuteen. Uudistus on moni-
puolisuudessaan yllättävän edistyksel-
linen! Tapion tekemät innovatiiviset 
ratkaisut helpottavat huomattavasti 
nettitekstin viitekäytäntöä esimerkiksi 
esitelmien teossa ja erikielisten teks-
tien vertailussa. 
 

Pertti Leinonen 
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Kuva: Urantia-kirjan lukijatapaaminen Heinolassa, 29.1.2017 

Seuraa keltaista tiilitietä 
UAI Journal marraskuu/2016, Kathleen Swadling, Australia: 

Follow the Yellow Brick Road 
(Esitelmä ANZURA 2015-konferenssissa, Sidneyssä) 

Käännös suomen kielelle: Laura Suominen-Raatikainen 

Johdanto 
 
Olemme tämän viikonlopun aikana 
keskustelleet paljon ihmisen uskon-
matkasta ja miten hän voi kehittää 
tarvittavia luonteenpiirteitä pysyäk-
seen tiellä, joka johtaa aina Paratiisiin 
saakka ja ylikin. Haluan keskittyä nii-
hin uskoviin, jotka ovat tehneet suu-
ren päätöksen mennä taivasten valta-
kuntaan ja jotka kollektiivisesti autta-
vat evolutionaarista maailmaa etene-
mään kohti Valon ja Elämän aika-

kautta. Viittaan esitelmässäni tähän 
tiehen käyttäen termiä ”keltainen tiili-
tie”. 
 Niin, luulenpa teidän kaikkien tietä-
vän, mistä olen ottanut tämän termin: 
Kuuluisasta lasten elokuvasta Ihmemaa 
Oz. Ajatus lainata tätä käsitettä syntyi 
mielessäni, kun pohdin kokemaani as-
teittaista kehittymistäni uskomaan Ju-
malaan. Olen aina ajatellut sisäisessä 
elämässäni niitä erityisiä hetkiä, jotka 
auttoivat minua voimistumaan uskos-
sani Jumalaan ja jotka kuin kultaiset 
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 ohuet säikeet liittivät kaikkein syvim-
män ytimeni totuuden lähteeseen. 
 Kun nämä kultaiset säikeet lisään-
tyivät, alkoivat ne kiertyä paksuksi 
kultaiseksi köydeksi. Minusta alkoi 
tuntua, että olin löytänyt kultaisen 
päätien. Kaikki eteeni tuleva sai minut 
tuntemaan, että ikään kuin etsisin 
ramppia päätielle; kun löysin rampin 
ja saavuin päätielle, olin matkalla! 
 Tiedän toki, että tämä oli vain ana-
logia vakaan, kivenkovan, horjumat-
toman uskon kehittymisestä. Tämä 
usko antoi minulle rohkeutta painaa 
kaasua ja syöksyä sille tielle, joka veisi 
minut aina Paratiisiin saakka ja ylikin. 
Niinpä ajatellessani vakaita, kivisiä tei-
tä ja kultaisia pääteitä tuli mieleeni Ih-
memaa Ozin keltainen tiilitie, joka 
johti Smaragdikaupunkiin. Kävin kat-
somassa elokuvan uudelleen ja minua 
kiehtoivat sen henkilöhahmot ja koko 
tarina; se on eräänlainen karkeahko 
analogia henkisestä etsimisestä. Tari-
nan henkilöillä on monia hauskoja 
piirteitä, jotka muistuttavat vilpittö-
mien totuudenetsijöiden piirteitä hei-
dän yrittäessään löytää vastauksia suu-
riin kysymyksiin. On Dorothy, luotta-
vainen, viaton ja puhdassydäminen 
lapsi; Olkimies, jolla ei ollut aivoja, ja 
hän oli kuitenkin se, joka keksi kaikki 
hyvät ideat ja viisaat kommentit; Ti-
namies, jolla ei ollut sydäntä, mutta 
joka oli kaikkein tunteikkain koko 
joukossa, ja Leijona, joka oli pelkuri 
mutta päätyi urhoollisuudellaan pelas-
tamaan heidät kaikki. Kun he yhdessä 
toveruuden sitomina kulkivat pitkin 
keltaista tiilitietä löytääkseen kaiken 
sen, mikä heidän elämästään tuntui 

puuttuvan, niin kaikki nuo puuttuvat 
piirteet itse asiassa alkoivat ilmaantua 
vaikeissa tilanteissa. 

Vakuuttuneisuus ja tahdon pyhit-
täminen 

Ennen kuin lähdemme kollektiiviselle 
matkallemme valtakuntaan uskovina, 
haluan pikaisesti vilkaista, kuinka me 
saavutamme sen pisteen, jolloin pää-
tämme omistautua palvelemaan ih-
miskunnan veljeyden rakentamista Isä 
Jumalan alaisuudessa. 
 Matka kohti uskoa Jumalaan voi ol-
la täynnä epäröintiä ja päättämättö-
myyttä. Kun tietoisuus Jumalasta val-
kenee ja kun kamppailemme sisäisen 
epätietoisuuden ja tuskan kanssa, saa-
tamme tuntea pelkoa siitä, mihin tä-
mä kaikki johtaa. Meidän täytyisi ehkä 
tehdä isojakin päätöksiä ja muuttaa 
elämäämme. Tässä vaiheessa saatam-
me tuntea houkutusta kääntää sel-
kämme tälle tielle ja ylipuhua itsemme 
ajattelemaan, että me ehkä petämme 
itseämme. 
  

Nykyajan älykkäät miehet ja naiset kartte-
levat Jeesuksen uskontoa siksi, että he 
pelkäävät, mitä se heille tekee - - - 
ja kaikki tällaiset pelot ovat perusteltuja. 
Omat uskovansa Jeesuksen uskonto tosi-
aankin ottaa herruuteensa ja muuttaa hei-
dät, se edellyttää ihmisten omistavan elä-
mänsä sille, että he etsivät tietoa taivaallisen 
Isän tahdosta, ja se vaatii elämiseen annet-
tujen energioiden pyhittämistä ihmisen vel-
jeyden epäitsekkääseen palvelemiseen. 
[195:9.6, 2083:2, lihavoinnit kirjoitta-
jalta] 
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   Heille, jotka päätyvät tosi uskovai-
siksi, tulee henkisellä matkallaan vää-
jäämättä aika, merkittävä hetki, jolloin 
on tehtävä päätös omistautua koko 
sydämestään toteuttamaan Isän tah-
toa ja sanomaan: Minun tahtoni on, 
että sinun tahtosi tapahtuu. [111:5.6, 
1221:7] 
 

Tällainen luodun tekemä päätös ei merkit-
se, että luotu luopuisi tahdostaan. Kysymys 
on tahdon pyhittämisestä, tahdon laajenta-
misesta, tahdon ylevöittämisestä, tahdon täy-
dellistämisestä - - - [111:5.5, 1221:6] 
 

 Tämä päätös on merkki saapumi-
sesta taivaan valtakuntaan – olet astu-
nut kultaiselle päätielle, joka vie aina 
Paratiisiin saakka ja ylikin. Mutta va-
ro! Katso mitä Jeesus sanoi aposto-
leilleen ja opetuslapsilleen Dekapolik-
sen kiertomatkan aikana neuvoessaan 
heitä, miten opettaa totuutta. 
 

Evankeliumiin uskominen ei estä 
vaikeuksiin joutumista, mutta sen se 
varmistaa, että ette pelkää, kun vaikeus 
todellakin eteenne tulee. Jos rohkenette us-
koa  minuun ja ryhdytte täydestä sydämes-
tänne seuraamaan minua, ei ole epäilystä-
kään siitä, että niin tehdessänne astutte tiel-
le, joka johtaa varmasti vaikeuksiin. En 
lupaa vapahtaa teitä vastoinkäymisten vesil-
tä, mutta sen minä lupaan, että kuljen ke-
rallanne niiden kaikkien läpi. [159:3.13, 
1767:1, lihavoinnit kirjoittajalta] 
 

 Niinpä, jos teistä joskus tuntuu, et-
tä teitä nälvii joku, joka mieluusti väit-
telee uskovaisten ”sokeasta uskosta”, 
niin lukekaapa tämä kappale uudes-
taan. Meidän täytyy lähteä tälle mat-

kalle avoimin silmin ja rohkein sydä-
min. Nämä valaistut hengelliset ope-
tukset eivät ole heikkosydämisiä var-
ten. (Suosittelen, että luette tämän lu-
vun yhä uudestaan ja uudestaan. Se 
on täynnä Jeesuksen opetuksia – Lu-
ku 159, sivu 1762). 
 Kun kerran olet varma uskostasi, 
vääjäämättä annat Ajatuksensuuntaa-
jallesi lisää tilaa sydämessäsi ja mieles-
säsi johdattaa sinua tällä matkalla. 
Opit luottamaan noihin sisäisiin joh-
datuksiin ja saat tarpeeksi rohkeutta 
tehdä vaadittavia muutoksia, jotta py-
syisit kurssillasi. 
 Urantia-kirjaa vakavasti opiskeleville 
emme voi olla huomauttamatta, kuin-
ka kirjassa on useita kehotuksia pal-
vella muita. Yhä uudestaan kirjan 
opetukset ilmaisevat meille, että kans-
saihmisten palveleminen on täysin si-
doksissa henkiseen etenemiseen. To-
dellinen merkki henkisestä etenemi-
sestä on kasvava halu auttaa muita. 
Rakasta Isää ja vilpitön tahtosi täyttää 
hänen tahtonsa vääjäämättä synnyttää 
rakkautta kanssaihmisiin ja halua aut-
taa tuomaan heitä Jumalan perhee-
seen tai taivasten valtakuntaan. 
 

Jumala ei ole vain kohtalon määrääjä, vaan 
hän on ihmisen ikuinen määränpää. Kaik-
ki ihmisen ei-uskonnolliset toiminnat pyrki-
vät taivuttamaan universumin kieroutta-
vaan minän palvelemiseen; aidosti uskonnol-
linen yksilö pyrkii  samastamaan minuu-
tensa maailmankaikkeuden kanssa ja sit-
ten omistamaan tämän yhdistyneen minänsä 
toiminnan kanssaolentojensa – ihmisten ja 
ihmisten yläpuolella olevien olentojen – muo-
dostaman universumiperheen palvelemiseen. 
[5:4.3, 67:1] 
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 Alkukantainen ihminen ei juurikaan vai-
vautunut pukemaan uskonnollisia va-
kaumuksiaan sanoiksi. Hänen uskontonsa 
puhkesi pikemmin tanssiksi kuin ajatuk-
siksi. Nykyajan ihmiset ovat pusertaneet 
ajatuksistaan esille monet uskon näkemyk-
set ja luoneet monet uskonnollisen uskon 
koetinkivet. Tulevien aikojen uskonharjoit-
tajain on elämällä elettävä uskonsa, heidän 
on omistauduttava ihmisten välisen veljeyden 
edellyttämään varauksettomaan palvelemi-
seen. [99:5.9, 1091:8] 
 

Tällaiset opetukset saavat meidät vää-
jäämättä esittämään vilpittömiä kysy-
myksiä: MITEN VOIN AUTTAA? 
MITÄ VOIN TEHDÄ PALVEL-
LAKSENI? Silloin on aika tehdä 
merkityksellisiä päätöksiä siitä, miten 
viemme elämäämme eteenpäin. Totta 
kai jokainen yksilö saa erilaisia vas-
tauksia näihin kysymyksiin, meillä kai-
killa on erilainen ”kutsumus”. Haluan 
kertoakin kysymyksestä, joka on rakas 
ja läheinen sydämelleni ja jonka tie-
dän olevan rakas ja läheinen monelle 
läsnäolijallekin. Miten auttaa opetus-
ten – ajatusten ja käsitteiden – leviä-
mistä, jotka sisältyvät tähän maailmal-
lemme annettuun viidenteen kään-
teentekevään ilmoitukseen – Urantia-
kirjan opetuksiin – ei opetuksiin 
Urantia-kirjasta. 
 

Käänteentekevän ilmoituksen pal-
veleminen 
 

Yksilö voi saavuttaa valon ja elämän 
aikakauden lyhyen elämänsä aikana 
kuten Jeesus teki. Mutta planeetalle se 
ei ole niin helppoa. Kuten tiedämme 
Urantia-kirjan opiskelustamme, tämä 

kestää aikakaudesta toiseen. Ja tarvit-
semme paljon apua – oikein isosti 
apua. Tämän takia loistavat ystäväm-
me lähettävät meille ajoittain apua 
käänteentekevän ilmoituksen muo-
dossa. Ja kuten tiedämme, he toteavat 
Urantia-kirjan olevan viides ilmoitus, 
joka maailmallemme on annettu. 
 Meille kerrotaan: On annettu useita 
uskonnollisia ilmoituksia, mutta vain 
viidellä niistä on käänteentekevää 
merkitystä. Ne ovat: 1. Dalamatian 
opetukset. 2. Edentian opetukset. 3. 
Saalemin Melkisedek. 4. Jeesus Nasa-
retilainen, ja sitten:  

5. Urantia-kirjan luvut. Nämä luvut, jois-
ta tämä on yksi, muodostavat tuoreimman 
Urantian kuolevaisille totuudesta laaditun 
esityksen. [92:4.9, 1008:2] 

 Voiko sen selvemmin sanoa? 
Osaammeko todella arvostaa mitä 
meille Urantia-kirjassa annetaan? Ym-
märrämmekö todella tämän ilmoitta-
jien esityksen merkityksen? Voi taivas, 
sehän painii samassa sarjassa kuin 
Planeettaprinssi ja hänen 100-
jäseninen henkilökuntansa, Aatami ja 
Eeva, Makiventa Melkisedek ja Jeesus. 
Tämä ei ole mitään lasten leikkiä. Tä-
mä on vakava asia! 
 Kun tulin ensi kertaa tietoiseksi täs-
tä väitteestä, se oli minulle käänne-
kohta. Minun piti päättää minne me-
nen, uskoako tätä väitettä vai ei. Jos 
päätän uskoa, minun pitäisi muuttua 
monessa asiassa. En voi levätä laake-
reillani tekemättä mitään. Jos päätän, 
että tämä on vain petkutusta, minun 
pitää laittaa kirja pois ja pitää sitä eh-
kä suurimpana huijauksena, joka on 
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  koskaan eteeni tullut. Ja niin kuin nä-
kyy, päätin että kirja on sitä mitä se 
väittää olevansa, ja aloin järjestää elä-
määni uudestaan, jotta voisin omis-
tautua auttamaan näkymättömiä ystä-
viämme tehtävässään juurruttaa tämä 
ilmoitus yhteiskuntaamme. 
 He varoittavat meitä useasti tässä 
kirjassa maailman tarpeesta saada tie-
tää uusi totuus. Olemme kasvaneet 
ulos vanhamuotoisesta kaavamaisesta 
jumalakäsityksestä ja jos emme saa 
uutta – no, jos olemme lukeneet luku-
ja tämän meidän tuntemamme maail-
man nykyisistä ongelmista, tiedämme 
mitä voi tapahtua yhteiskunnalle, jolta 
puuttuu viisas uskonto, joka on yh-
teismitallinen tämän päivän ajattelun 
kanssa. 
 

Kestävää yhteiskuntajärjestelmää ilman 
hengellisiin realiteetteihin perustuvaa moraa-
lisuutta voidaan pitää yllä yhtä vähän kuin 
aurinkokuntaa voitaisiin pitää yllä ilman 
gravitaatiota. [195:5.9, 2075:12] 
 

Materialismi kieltää Jumalan, sekularismi 
jättää hänet yksinkertaisesti vaille huomiota 
- - - Kahdennenkymmenennen vuosisadan 
sekularismi tuntuu vahvistavan, ettei ihmi-
nen tarvitse Jumalaa. Mutta varokaa! Tä-
mä ihmiskunnasta esitetty jumalaton filoso-
fia tulee johtamaan vain levottomuuksiin, 
vihamielisyyteen, epätoivoon, sotaan ja maa-
ilmanlaajuiseen katastrofiin. [195:8.5, 
2081:5] 
 

 Saamme myös paljon pyyntöjä ja 
kutsuja, jotka kirpaisevat omaatunto-
amme. Nämä kutsut tulevat itse il-
moittajilta - Kristus Mikaelin, Kor-
keimman Olennon ja Paratiisin Kol-

minaisuuden edustajilta. He kutsuvat 
Urantia-opetuksiin omistautuneita ny-
kypäivän ihmisiä liittymään heihin tu-
lemalla tämän käänteentekevän ilmoi-
tusketjun aineellisiksi linkeiksi. Vil-
kaiskaapa näitä: 
 

Koko Urantia odottaa Mikaelin jalontavan 
sanoman julistamista ilman, että tätä kuor-
mittavat ne opinkappaleet ja dogmit, jotka 
ovat kertyneet yhdeksäntoista vuosisataa 
jatkuneesta yhteydestä evolutionaarista al-
kuperää oleviin uskontoihin. Se hetki on 
koittamassa, jolloin buddhalaisuudelle. 
kristinuskolle, hindulaisuudelle, ja jopa 
kaikkien uskontojen piiriin kuuluville kan-
soille ei enää esitetä evankeliumia Jeesukses-
ta vaan Jeesuksen evankeliumin elävää, 
hengellistä todellisuutta. [94:12.7, 1041:5] 
 

Mutta pakanallistettu ja sosiaalistettu kris-
tinusko tarvitsee uutta yhteyttä kompromis-
seilla pilaamattomiin Jeesuksen opetuksiin; 
se riutuu, koska siltä puuttuu uusi näke-
mys Mestarin elämästä maan päällä. Uusi 
ja täydempi ilmoitus Jeesuksenuskonnosta 
tulee vääjäämättä valloittamaan materialis-
tista sekularismia edustavan imperiumin ja 
kumoamaan mekanistista naturalismia 
edustavan maailmanvallan. Urantia 
huojuu nyt erään hämmästyttä-
vimmän ja kiehtovimman, sosiaa-
lista uudelleensuuntautumista, mo-
raalista elpymistä ja hengellistä 
valaistumista merkitsevän kään-
nekohtansa partaalla. [195:9.2, 
2082:7, lihavointi kirjoittajalta] 
 
Urantian ihmisyhteisö ei voi koskaan enää 
toivoa asettuvansa aloilleen niin kuin vielä 
menneinä aikoina. Yhteiskuntalaiva on 
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 höyrynnyt ulos vakiintuneen perinteen suo-
jaisista poukamista ja se purjehtii nyt avo-
merellä kohti evoluution mukaista päämää-
rää. Ja nyt enemmän kuin koskaan maail-
man historiassa ihmissielun on tarpeen tut-
kia huolellisesti moraalin piirtämiä meri-
kortteja ja pitää tarkasti silmällä uskonnol-
lisen opetuksen antamia kompassisuunti-
mia. Yhteiskunnallisen vaikuttajan ominai-
suudessa uskonnon tärkein tehtävä on ih-
miskunnan ihanteiden lujittaminen näinä 
vaarallisina aikoina, jolloin siirrytään yh-
destä sivilisaation vaiheesta toiseen, yhdeltä 
kulttuurin tasolta toiselle. [99:1.3,1086:6] 
 

Kuluvan aikakauden uskonnollinen haaste 
kohdistuu niihin kaukonäköisiin ja eteen-
päin katsoviin miehiin ja naisiin, jotka 
omaavat hengellistä ymmärrystä ja uskal-
tavat rakentaa uuden ja kiehtovan elämi-
sen filosofian laajentuneista ja erinomaisen 
yhdentyneistä, nykyaikaisista kosmisen to-
tuuden, universumin kauneuden ja jumalal-
lisen hyvyyden käsityksistä. [2:7.10, 43:3, 
lihavointi kirjoittajalta] 
 

Uskonto tosiaankin tarvitsee uusia johtajia, 
hengellisiä miehiä ja naisia, jotka rohke-
nevat panna luottamuksensa yksinomaan 
Jeesukseen ja hänen verrattomiin opetuk-
siinsa. Jos kristinusko yhä jatkaa hengelli-
sen tehtävänsä laiminlyömistä ja jatkuvasti 
touhuaa vain sosiaalisten ja aineellisten on-
gelmien parissa, niin hengellisen renessanssin 
on odotettava äsken mainittujen Jeesuksen 
uskonnon uusien opettajien tulemista, opet-
tajien, jotka omistautuvat vain ja ainoas-
taan ihmisten hengelliseen uudelleenvirittä-
miseen. Ja silloin tulevat nämä hengestä syn-
tyneet sielut oitis tarjoamaan sen johtajuu-
den ja inspiraation, joka maailman sosiaali-

seen, moraaliseen, taloudelliseen ja poliitti-
seen uudelleenjärjestämiseen tarvitaan. 
[195:9.4, 2082:9, lihavointi kirjoittajal-
ta] 
 

 Nämä ovat herätyskutsuja! Juuri 
kun minusta alkoi tuntua, että olin 
löytänyt henkilökohtaisen henkisen 
matkani reitin kultaiselle valtatielle, 
huomasin ”keltaisen tiilitien” vähitel-
len ilmaantuvan. Tämä tie on ollut 
olemassa maailmassamme siitä asti, 
kun elämä täällä alkoi. Tätä tietä pit-
kin ovat kulkeneet menneet sankarit 
ja edellisten ilmoitusten uskovaiset; 
samaa tietä ovat kulkeneet Andon ja 
Fonta ja myöhemmin andoniittien su-
ku: Van ja Amadon ja uskolliset, jotka 
selvisivät planetaarisesta kapinasta; 
Aatami ja Eeva ja Aatamin suku, joka 
alkoi kukoistaa ja levitä Eedenin sor-
tumisen jälkeen; Melkisedek ja Abra-
ham ja kaikki Saalemin lähetyssaar-
naajat, jotka veivät opetukset uskosta 
yhteen Jumalaan maailman joka kolk-
kaan, Jeesus ja apostolit sekä opetus-
lapset, jotka päätyivät kaatamaan kei-
sarikuntia ja jotka jollain lailla onnis-
tuivat pitämään elossa Jeesuksen vies-
tin lepattavaa liekkiä tuoden siten toi-
voa tämän päivän miljoonille uskovai-
sille. 
 Tuhannet uskovaiset johtajat ja seu-
raajat, joita historian sivuilta ilmestyy; 
kaikki ilmoituksien sankarit, tunnetut 
ja tuntemattomat, jotka ovat olleet 
myötävaikuttamassa totuuden valon 
ylläpitämisessä maailmassamme, kaik-
ki he ovat kävelleet pitkin tätä valta-
tietä, joka johtaa Urantiaa valon ja elä-
män aikakaudelle. 
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   Kuinka me, jotka elämme tätä kiih-
keää aikaa ja olemme ottaneet vastaan 
Urantia-ilmoituksen viidentenä kään-
teentekevänä ilmoituksena planeetan 
pitkän uskonnollisen historian aikana, 
me jotka olemme uudestisyntyneet ja 
astuneet ”taivaan valtakuntaan”, me, 
jotka emme voi olla kuulematta Uran-
tia-opetusten kutsua palvelemaan, 
emme haluaisi astua ”keltaiselle tiili-
tielle” ja käsi kädessä lähteä tämän 
elämämme materiaalisen ajan suurim-
malle matkalle? 
 

Mielestäni planeetallamme ei tällä 
hetkellä ole mitään tärkeämpää 
projektia kuin auttaa kanssaihmi-
siä saamaan tämän kirjan viestin. 
 

 Miten voimme lukea näitä kappalei-
ta tuntematta vetoa tai olla inspiroitu-
matta hypätä voittajan puolelle aut-
taaksemme Mikaelia ja näkymättömiä 
ystäviämme, jotka toivat meille tämän 
ilmoituksen, sekä jakamaan nämä uu-
det aatteet ja käsitteet kanssaveljiem-
me ja -sisariemme kanssa? 
 

Urantia-ilmoituksen palvelu-
tehtävä 
 

Ei ole tiukkoja ja ankaria sääntöjä sii-
tä, miten ihmisten pitäisi toimia vali-
tussa palvelutehtävässään Urantia-
kirjan opetuksien jakamisen suhteen. 
Meidän kaikkien pitää itse päättää, 
miten toimia. Urantia-liike ja Urantia-
ryhmät eivät muodosta kirkkokuntaa 
eikä meillä ole pappien hierarkiaa, jo-
ten ei ole ketään sanomassa, mitä pi-
tää tehdä. Suurin osa meistä ei halua, 
että tämä ilmoitus muuttuu ”taas vain 

yhdeksi uskonnoksi”. Maailmalla on 
niitä jo kylliksi. Enkä usko, että tämä 
oli ilmoittajienkaan tarkoitus. 
 Tämä uusi ilmoitus on suunniteltu 
laajentamaan ihmiskunnan ajatusra-
kennelmaa jumaluudesta ja kosmok-
sesta, paljastamaan nykyajan ajatus-
maailman kanssa yhteneviä korkeam-
pia käsityksiä uskonnosta ja Jumalas-
ta, laittamaan planeettamme historian 
aikakirjat järjestykseen ja palautta-
maan arvoonsa Jeesuksen opetukset, 
jotta meillä olisi parempi käsitys siitä, 
mistä neljännessä käänteentekevässä 
ilmoituksesta on kyse. Ei ole tarkoitus 
osoittaa sormella eri uskontoja ja op-
pikuntia ja sanoa, että NE ovat käsit-
täneet asiat väärin, että meillä on oike-
at vastaukset. Mieluumminkin tulisi 
kaunistaa olemassa olevien uskonto-
jen totuuksia ja tuoda niihin lisää – 
pähkinänkuoressa tällä ilmoituksella 
on valta perustaa uusi elämänfilo-
sofia, jota Urantia-kirjassa esite-
tään. 
 

Iso haaste kirjan lukuisille opiskelijoil-
le, jotka haluavat palvella, on tietää 
mitä heidän tulisi tehdä. Sekä yksilöta-
solla että organisaatiotasolla on paljon 
erilaisia mahdollisuuksia palvella. Täs-
sä joitakin ehdotuksia: 
 

Kirjan jakaminen. Eri jäsenlehdis-
sämme on monia tiedotteita yrityksis-
tä levittää kirjaa – uutisia kirjan kään-
tämisestä ja kirjan jakeluyrityksistä 
ympäri maailmaa. Nämä ovat hyvin 
konkreettisia projekteja, jotka vaativat 
paljon sekä taloudellisia resursseja että 
vapaaehtoistyövoimaa. Urantia-kirjalla 
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 ja Urantia-järjestöllä on jo lukuisia in-
spiroivia tarinoita työryhmistä ja yksi-
löistä, jotka ovat perustaneet tai ovat 
perustamassa erilaisia väyliä saada kir-
ja käännettyä ja saada se kiertoon 
useiden kirjakanavien kautta. Nämä 
projektit ovat luoneet ilmoitukselle 
pohjaa. 
 

Urantia-kirjan opiskelun vaalimi-
nen. Ilmoittajat ja Urantia-organi-
saatiot painottavat suuresti Urantia-
kirjan opiskelun vaalimista. Jo Urantia
-kirjan painamisen aikoihin liikkeen 
silloisia johtajia neuvottiin muodosta-
maan tuhansia opintopiirejä. Urantia-
säätiön säätiöjulistuksen yksi johdan-
naistavoitteista on "Urantia-kirjan si-
sältämien periaatteiden, opetusten ja 
oppien levittäminen". Kansainvälisen 
Urantia-yhdistyksen tavoite on 
"edistää Urantia-kirjan opiskelua ja 
sen opetusten leviämistä". 
 

 Miksi tätä opiskelun merkitystä pai-
notetaan? No, näiden Urantia-kirjan 
opetusten täyttä tehoa ei todellakaan 
pysty ”oivaltamaan” vain vähällä ja 
pintapuolisella lukemisella. Kirja on 
tarkoitettu opiskeltavaksi. Kirja on 
enemmänkin oppikirja tai tietokirja. 
Se ei ole romaani; se on tietolähde, 
elämän käsikirja. Se voi olla elinikäi-
nen kumppani ja sen opiskelu koko-
naisuudessaan – lukemalla kirjaa yhä 
uudestaan ja uudestaan – antaa 
enemmän syvyyttä siihen ymmärryk-
seen, joka voi johtaa aina vain suu-
rempiin mahdollisuuksiin laajentaa 
tietämystään hengellisestä todellisuu-
desta. 

 

 Tämän kirjan lukeminen ei todella-
kaan ole mikään ”pikainen juttu” tai 
välitön pääsylippu hengelliseen va-
laistumiseen. Yksilöt voivat valaistua 
vain lukemalla kirjaa siinä määrin, et-
tä he ottavat haltuunsa ja sisäistävät 
sen opetukset ja säteilevät henkistä 
kasvuaan jokapäiväisessä elämässään 
”hengen hedelmiensä” avulla. 

 

Sosiaalinen kanssakäyminen mui-
den opiskelijoiden kanssa. Uskon 
vakaasti, että näinä ilmoituksen alku-
vuosina, tänä päivänä ja aikana, jol-
loin niin monet ihmiset eivät näytä 
olevan kiinnostuneita Jumalaa tai us-
kontoa koskevista asioista, tähän kir-
jaan syvällisesti perehtyvistä opiskeli-
joista valmennetaan tahattomasti näi-
den oppien opettajia. Jatkuvalla hen-
kilökohtaisella opiskelulla ja seuruste-
lemalla muiden opiskelijoiden kanssa 
saa kokemusta, miten näistä opeista 
voisi puhua. Sosiaalinen kanssakäymi-
nen muiden lukijoiden kanssa on kuin 
löytäisi samaa kieltä puhuvan per-
heen. Voi puhua Urantia-kir jan 
”erikoiskieltä” ja oppia paljon vaihta-
malla ja jakamalla ideoita ja tulkintoja. 
Tämä on hyvin suositeltava, turvalli-
nen ja varma tapa saada vankka pohja 
kirjan opetuksille. 
 

Opiskelutapahtumien organisoin-
ti. Ja tietenkin, jotta mahdollisuuksia 
näiden oppien opiskeluun ja sosiaalis-
tumiseen syntyisi, tarvitaan ihmisiä, 
jotka ovat valmiita järjestämään tällai-
sia tapahtumia. On lukemattomia 
mahdollisuuksia palvella näin, esimer-
kiksi isännöidä tapahtumia tai osallis-



HEIJASTE    1/2017 

 

15 

  tua opintopiireihin ja konferensseihin. 
Tämänkaltaisen palvelutoiminnan tär-
kein päämäärä on auttaa ihmisiä tietä-
vämmiksi ja selväsanaisemmiksi – ja 
myös luottavaisemmiksi – kyvyssään 
jakaa opetuksia jokapäiväisessä elä-
mässään, menivät he minne tahansa. 
 

Urantia-kirjan opetuksista puhu-
minen. Päämääränä valmennuksessa 
vilpittömäksi Urantia-kirjan lukijaksi 
tai edistyneeksi oppilaaksi tai jopa tä-
män kirjan ”tutkijaksi”, puhumatta-
kaan sen eduista yksilön hengelliselle 
edistymiselle, on se, että ihmiset voi-
vat yhä paremmin jakaa keskenään tä-
män kirjan opetuksia, ideoita ja käsit-
teitä, jopa mainitsematta  itse kirjaa. 
Henkilökohtaisesti koen tämän ole-
van yksi tärkeimpiä tuloksia opinto-
piiriin kuulumisesta ja seurustelusta 
muiden lukijoiden kanssa. Kyse ei ole 
pelkästään henkilökohtaisesta kehitty-
misestä. Tämä voi johtaa laajemman 
yhteisön palvelemiseen ilmoittajien 
kehotuksen mukaisesti. Ja se ei välttä-
mättä ole ihmisille Urantia-kirjasta 
kertomista – itse asiassa se on mones-
ti huono idea. Kuinka moni meistä on 
yrittänyt kertoa ihmisille Urantia-
kirjasta ja on menettänyt ystävän tai 
huomannut puhuvansa vastaanotta-
mattomalle yleisölle, missä silmät vain 
lipuvat puhujan yli tai puhujaan koh-
distetaan ”oletpa outo” -katseita. On 
vaikea puhua Urantia-kirjasta kuulos-
tamatta hullulta. Meidän täytyy kehit-
tää tekniikoita jakaa tämän kirjan ope-
tuksia ja se taas ei tapahdu yhdessä 
yössä. Rakastan seuraavaa lainausta: 
 

Jokaisesta aidosta uskovasta tulee ajan myö-
tä yhä taitavampi houkuttelemaan kans-
saihmisensä rakastamaan ikuista totuutta. 
Oletko tänään neuvokkaampi tuomaan hy-
vyyttä ihmiskunnan tietoon kuin olit eilen? 
Oletko tänä vuonna parempi vanhurskau-
den suosittelija kuin viime vuonna? Onko 
sinusta tulossa yhä taidokkaampi siinä, 
millaista menetelmää käytät johdattaessasi 
isoavia sieluja hengelliseen valtakuntaan? 
[156:5.15, 1740:2] 
 

 Jos aikoo puhua tästä kirjasta, niin 
mielestäni on parempi puhua siitä, 
mitä se voi saada aikaan sielussa. On 
parempi antaa ihmisille todiste omas-
ta kokemuksestaan tai jos he painos-
tavat kertomaan, mistä tässä oikein 
”on kyse”, on hyvä antaa laaja filoso-
finen katsaus tai pelkistetty versio 
ydinkäsitteistä ja arvoista, ikään kuin 
selittäisi jotain edistyksellistä lapselle. 
Täytyy löytää yhteys jokaisen yksilön 
kanssa käyttäen heille tuttuja termejä, 
mikä tarkoittaa, että täytyy olla kiin-
nostunut heistä ja ottaa selvää mitä he 
ajattelevat ja mihin uskovat ennen 
kuin yrittää hämmentää heitä monilla 
kummallisilla kertomuksilla ja vieraal-
la terminologialla. Jos he painostavat 
kertomaan ”lisää” kirjasta niin mie-
luusti suosittelen heitä itse vilkaise-
maan kirjaa, rohkaisen heitä ensikoke-
mukseen kirjan kanssa. Ja on hyvin 
tärkeää muistaa, miten Jeesus kehotti 
Ganidia pidättäytymään kertomasta 
ihmisille valtakunnasta, jos he eivät 
vielä olleet siellä. Tämä lainaus menee 
asian ytimeen: 
 

Ganidin kysyessä opettajaltaan, miksi tämä 
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 osoitti niin vähän mielenkiintoa tuota pa-
kanaa kohtaan. Jeesus vastasi: ”Ganid, tä-
mä mies ei isonnut totuutta. Hän ei ollut 
tyytymätön itseensä. Hän ei ollut valmis 
pyytämään apua - - - Et voi ilmoittaa to-
tuutta Jumalasta niille, jotka eivät häntä 
etsi; vastahakoisia sieluja et voi johdattaa 
pelastuksen riemuihin. Ihmiselle pitää elä-
mässä saatujen kokemusten tuloksena ke-
hittyä totuudennälkä - - - jos tunnemme Ju-
malaa, meidän todellinen velvollisuutemme 
maan päällä on elää elämäämme niin, että 
sallimme Isän tuoda itsensä julki omassa 
elämässämme - - - . 
 [132:7.2, 1466:2] 
 

Miten ulkopuoliset näkevät mei-
dät? Jos Urantia-liikkeen ulkopuoli-
nen henkilö on kriittinen siihen ta-
paan, miten paljon laitamme painoar-
voa opintoryhmille, tai kokoonnum-
me tämän kaltaisiin sosiaalisiin- ja 
opintotapahtumiin; jos he ajattelevat 
meidän olevan itsekkäitä ja hienostu-
neita, tai ettemme yleisesti ottaen tee 
riittävästi mennäksemme maailmalle 
auttaaksemme niitä miljoonia kärsiviä 
ja osattomia ihmisiä, niin silloin vas-
taukseni on, etteivät nämä henkilöt 
ymmärrä pyrkimystemme tarkoitusta. 
Se kaikkia koskettava kysymys, että 
mitä Urantia-järjestöt yrittää saavuttaa 
järjestämällä tämän kaltaisia tapahtu-
mia, on auttaa maailmaa laajasti kat-
soen. Koko tämän harjoituksen ydin 
on siinä, että kasvatetaan joukko yksi-
löitä, jotka voivat toimia tämän uuden 
ilmoituksen opettajina ja johtajina; ih-
misiä jotka kykenevät viemään näitä 
opetuksia maailmaan, ja soveltamaan 
niitä siten, että muut voivat niitä ym-

märtää ja omaksua. 
 Suuri osa kirjan opiskeluamme on 
nähdä, miten Jeesus kulki ympäriinsä 
ja opetti evankeliumiaan, ja miten hän 
harjoitti opetuslapsiaan kohtaamaan 
kaltaisiaan, muita ihmisiä. Hän varoit-
ti heitä tekemästä mitään vahingollis-
ta. Hänen menetelmänsä oli ystävys-
tyä ihmisten kanssa – kiinnostua heis-
tä, selvittää miten he ajattelivat ja mi-
hin he uskoivat, ennen kuin hän tar-
josi apuaan pelastuksen sanomasta. 
Hän sovitti sanomansa aina kuulijan 
ymmärryksen mukaan. Tekisimme oi-
kein opiskellessamme Jeesuksen me-
netelmiä. Nämä lainaukset kuvaavat 
tätä kohtaa: 
 

"Jeesuksen seuraaminen" merkitsee hänen 
uskonnollisen uskonsa omakohtaista jaka-
mista ja astumista sisälle Mestarin elämän 
henkeen, joka tarkoittaa epäitsekästä pal-
velemista ihmisen hyväksi. Yksi ihmiselä-
män tärkeimmistä asioista on saada selville, 
mitä Jeesus uskoi, löytää hänen ihanteensa 
ja pyrkiä toteuttamaan hänen ylevä elämän-
tarkoituksensa. Mitä kaikkea ihminen tie-
tääkin, suurin arvo on kuitenkin sillä, että 
tuntee Jeesuksen uskonnollisen elämän ja 
tietää, miten hän sen eli. [196:1.3,  2090.4] 
 

(Roomassa ollessaan Jeesus valitsi us-
konnollisia johtajia kyynikoiden, stoa-
laisten ja mitralaisten joukoista.) 
 

Ja hänen opetusmenetelmänsä oli seuraavan-
lainen. Hän ei kertaakaan takertunut hei-
dän erehdyksiinsä eikä sanallakaan puut-
tunut heidän opetuksissaan esiintyviin puut-
teellisuuksiin. Kussakin tapauksessa hän 
tapasi ottaa erikseen heidän opetuksiinsa 
sisältyvän totuuden ja jatkaa sitten keskus-
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  telua siten, että tämä totuus kävi heidän 
mielessään entistäkin houkuttelevammaksi 
ja valaistummaksi niin, että tämä totuuden 
painottuminen varsin lyhyessä ajassa työnsi 
tehokkaasti tieltään siihen liittyneen erheen. 
Ja näin nämä Jeesuksen opettamat miehet ja 
naiset valmentuivat varhaiskristillisten lähe-
tyssaarnaajien opetuksiin sisältyneiden uu-
sien ja samankaltaisten totuuksien myö-
hempään tunnistamiseen.  
[132:0.4, 1455:4] 
 

Vaikka oletkin tehokkaasti aseistautunut 
kohtaamaan elämän vaikeat tilanteet, voit 
tuskin odottaa menestystä, ellei varustuksii-
si kuulu mielen viisaus ja persoonallisuuden 
viehätysvoima, jotka antavat sinulle mah-
dollisuuden saada avuksesi tovereittesi an-
taumuksellinen tuki ja yhteistyöhalu. Et voi 
odottaa kovinkaan mittavaa menestystä sen 
kummemmin maallisessa kuin uskonnolli-
sessakaan toiminnassasi ellet kykene oppi-
maan, miten saat toverisi vakuuttumaan 
itsestäsi, miten saat ihmiset puolellesi. Si-
nun täytyy yksinkertaisesti omata tahdik-
kuutta ja suvaitsevaisuutta. [160:1.9, 
1774:1] 
 

Päätelmä 
 

Näin me, samalla lailla 
kuin henkilöhahmot Ih-
memaa Oz:ssa, viattomina 
lähdemme matkallemme 
etsimään vastauksia suu-
riin kysymyksiin ja tör-
määmmekin elämämme 
uskomattomimpaan seik-
kailuun. Kohtaamme mat-
kallamme esteitä ja vai-
keuksia ja teemme rohkei-

ta päätöksiä taivaallisen Isän tahdon 
mukaisesti; kartutamme kultaisia mo-
rontiasäikeitä, jotka liittävät sydä-
memme ja mielemme kaiken totuu-
den lähteeseen. Meissä kehittyy roh-
keutta ja viisautta, joita tarvitaan, että 
pysyisimme uskon vakaalla peruski-
vellä, ja tämä usko vie meitä ikuisesti 
eteenpäin. 
 Ja kun me tällä matkalla liitymme 
käsi kädessä palvelemaan kanssaih-
misiämme, tulee meistä vähän saman-
laisia kuin ystävistämme: Dorothy, 
Olkimies, Tinamies ja Leijona, jotka 
auttoivat toisiaan pysymään vahvoina 
ja rohkeina ja pysymään ”keltaisella 
tiilitiellä”. 
 

Usko vie järjen sangen halukkaasti niin 
pitkälle kuin järki pystyy menemään, sen 
jälkeen se kulkee eteenpäin viisauden mat-
kassa filosofian äärirajalle asti, ja sitten se 
rohkenee lähteä rajattomalle ja loputtomalle 
universumimatkalle totuus ainoana seura-
laisenaan. [103:9.7, 1141:5, korostus 
kirjoittajalta] 

□ 
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A istit ja saadut kokemukset muo-
dostavat yksilön todellisuuden. 

Se on mielen tuote. Tietoisuus on va-
lokeila, jonka mieli suuntaa kohtee-
seen. Kosminen todellisuus on paljon 
muutakin kuin joukko yksilön mieli-
kuvia. Kuvittelen, että on olemassa 
jokin ”kosminen mieli”, kaikkien mie-
lien ja muotojen ykseys.  
 Tiedämme, että kaikki on energiaa. 
Uskomme, että ainekin on energiaa, 
vaikka se ei siltä näytä. Tietomme on 
siis osittain uskoa. Mitä on energia? 
Koemme sekä aineellista että henkistä 
energiaa. 
 Valo on meille kaiken aineellisen 
energian lähtökohta. Henkisen ener-
gian ydin on rakkaus. Todellisuus on 
näiden kahden energian yhdistämistä 
ja soveltamista. Päästäksemme todel-
lisuuden juurille meidän on sovittava, 
kumpi oli ensin valo vai rakkaus.  
 Uskommeko tietoomme, aistikoke-
muksiimme vai uskommeko, että on 
olemassa jotain sitä syvempää tai kor-
keampaa, jota kuvaa sana usko. 
 Ollaan peruskysymyksen äärellä, 
mitään todisteita ei ole olemassa, on 
vain otettava kantaa ja päätettävä, mi-
tä kosminen todellisuus on. Joudum-
me sopimaan tiedon ja uskon välisen 
pienen eron. Päätetään, onko olemas-
sa ”Jumala/Ääretön Viisaus/Luova 
Henki”, joka on kaikkeuden syy ja 

olemisemme takana vai onko 
”kosminen todellisuus” jostain syystä 
syntyneen valon tuote. Tuon kannan-
oton saa itse päättää, muita keinoja ei 
ole. 
 Vastausta etsiessä avustava kysymys 
on miksi? Miksi Henki, Ääretön Vii-
saus halusi käydä luomaan jotain? 
Rakkaus, henkinen energia on aktii-
vista, luovaa, iloista ja rakentavaa.  
 Ken Wilber kuvaa kirjassaan Kai-
ken lyhyt historia, että rakkaus halusi 
ilmentyä, tulla koettavaksi ja näkyväk-
si. Henki päätti saostaa osan itseään 
aineeksi, muotojen maailmaksi.  
 Tuo aine muuttuu mielenkiin-
toiseksi ja uudelleen kehittyväksi, kun 
Ääretön Viisaus puhaltaa siihen taas 
itseään, henkeä – syntyy elämä. Me 
olemme muotoon sidottua elämää. 
Arvokkainta tuossa elämässä on, kun 
henkevyys kehittyy niin paljon, että 
siihen tulee uutta vapaata ja itsenäistä 
tietoisuutta. Luoja saa itselleen seu-
raa, ilmentynyt ja ilmentymätön voi-
vat vastedes toimia yhdessä, rakentaa 
korkeatasoista olemista. Henki las-
keutui alas aineeksi ja teki siitä nouse-
vaa ”näkyvää henkeä”. Todellisuus sai 
uuden piirteen, muotoja ja uuden ke-
hityssuunnan. Me olemme noita 
muotoja, kehittymässä olevaa ainetta. 
Tätä tapahtumaa, jatkuvaa kehitystä 
kutsumme evoluutioksi. Olemme ai-

Kosmisen todellisuuden olemuksesta 
Bey Heng 
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  netta, alas laskeutunutta jumaluutta, ja 
meissä on henkeä, elämää, johon liit-
tyy mahdollisuus kehittyä itsensä 
Luojan suuntaan, olla rakastava ja 
luova. Urantia-kirja kertoo, että elämä 
täällä ajassa rakentaa Korkeinta Olen-
toa. 

Uskokoon ken tahtoo 

Ellei tahdo uskoa moista juttua, voi 
todeta, että jotain elävää on syntynyt 
ja kehittyy. Ero on vain se, ettei tuolla 
kehittyvällä hengellä ole mitään tar-
koitusta muodostua seuraksi alun pe-
rin kuvitellulle ”Luojalle”. Ei ehkä 
olekaan tarpeen tehdä peruspäätöstä 
siitä, mikä on kaiken alku. 
 Olemme siis joko Luojasta aineeksi 
laskeutumalla syntyneitä tai muuten 
vain syntyneitä. Evoluutiolla on tehtä-
vänään kehittyä tai vain jatkua ilman 
mitään tarkoitusta. Elämällä ei ole tar-
koituksia, mielekkyyttä. Se vaan on. 
Valinta on omamme. 

Mitä kehitys olisi? 

Eri aikakausina on suosittu erilaisia 
ajatuksia, jotka ovat nojanneet erilai-
siin kehitysmalleihin. 
Ihminen on esimerkiksi kehittyvä ke-
ho. Juoksemme entistä nopeammin 
tai olemme tulevaisuudessa vahvem-
pia ja isompia. Varsinainen nopeampi 
kehitys näyttää kuitenkin tapahtuvan 
mielessä ja tietoisuudessa, elämämme 
henkisellä osalla. Syvin kehityksemme 
on usko ja tietoisuus, henkinen alue. 
 Kosminen kehitys planeetallamme 
näyttää meistä hitaalta, koska me 
olemme niin lyhytikäisiä. Jotkin tiedot 
väittävät, että elämän alusta täällä olisi 

kulunut noin 500 miljoonaa vuotta. 
Tietoisuutta arvellaan olleen vasta 
miljoona vuotta. Kehityksellä ei ehkä 
ole hoppu. Kosmista apuakin kerro-
taan annetun. Esihistorian mukaan 
uskontojen kehitys on 5 000-10 000 
vuoden ikäinen. 
 Pitkät ajanjaksot ihminen on toimi-
nut ravintoa keräillen ja metsästäen. 
Nainen hoiti kotia ja perhettä. Mies 
oli tuolloin hallitseva sukupuoli. Kun 
ryhdyttiin puutarhanhoitoon, nainen 
tuli hallitsevaksi, miehille oli haus-
kempaa samoilla kuin palvella. Kun 
keksittiin aura ja härkä sitä vetämään, 
muuttui taas roolijako. Maanviljely kä-
vi naisille vaaralliseksi ja raskaaksi, 
valta palasi miehille. Pian keksittiin 
myös aseita ja voima tuli entistä hallit-
sevammaksi. Valta ja hallinta siirtyivät 
entistä enemmän miehille.  
 Naisille jäi tärkeä, mutta toisarvoi-
nen asema – perhe ja lisääntyminen.  

Henkinen kehitys 

Ihmiskunnan henkisestä kehityksestä 
on vain hajanaisia kuvauksia. Urantia-
kirja kertoo, että tänne lähetettiin kos-
moksesta henkinen piristysruiske jo 
varsin varhain planeettaprinssi Cali-
gastian aikana Dalamatiaan. Tämä ta-
pahtui noin 500 000 vuotta ennen 
ajanlaskumme alkua. Toivottua tulos-
ta ei saavutettu, mutta maapallo sai 
meidän kuolevaisten rinnalle vakinai-
sia asukkaita, ensimmäiset ”keski-
väliolennot”. Osa ihmiskunnasta koki 
kuitenkin henkisen herätyksen ja alkoi 
rakentaa tänne Eedeniä, jonne oli lu-
vattu uutta apua. Aatamin ja Eevan 
kerrotaan tulleen tänne noin 35 000 
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vuotta sitten. Heidän asuinpaikkansa 
arvellaan olleen nykyisen Kyproksen 
alueella. Vaikka heidän kerrotaan ol-
leen erinomaisen laadukkaita olioita, 
hekin sortuivat erehdyksiin ja tavoit-
teet jäivät vajavaisiksi.  
 Syntyi toinen keskiväliolentojen 
ryhmä. 
 Nykyiset uskonnot sikisivät kehitys-
uskontoina. Aurinkoa, kuuta, isoja 
vuoria, meriä tai vaikuttavia luonnon 
muotoja pidettiin jumalina. Niihin 
nojaten haettiin menestystä, voittoja 
ja hyvää mieltä.  
 Vahvat jumalat voittivat heikompia 
jumalia ja niin elettiin pitkään. Tähän 
sekavien ajatusten maailmaan lähetet-
tiin Saalemiin (Jerusalem) Hätätilapoi-
ka Makiventa Melkisedek vuon-
na1973 eaa. 

Astutaan historiaan 

Raamatussa kerrotaan ylipappi Mel-
kisedekistä, joka teki liiton juutalais-
ten esi-isän Abrahamin kanssa. Mel-
kisedek toi tiedon yhdestä ja ainoasta 
korkeimmasta jumalasta El Eljonista. 
Sotaisa ja valloitushaluinen Abraham 
saatiin henkisesti taivutetuksi ja niin 
alkoi juutalaisten ja Lähi-idän vahva 
henkinen kehitys. Historia tuntee Ek-
hnatonin, Mooseksen, Zarathustran, 
Hermeksen ja Israelin kymmenet 
profeetat. Melkisedekin papisto teki 
laajaa työtä myös idässä. Siellä syntyi 
Veda-runous, Bhagavad Gita ja Tao. 
Maailma oli saanut henkisen herätyk-
sen. 
 Ilmeisesti vuonna 7 eaa. Betlehe-
missä syntyi Jeesus Nasaretilainen. 

Hän kruunasi henkisen vallanku-
mouksen ja apostolit Paavali, Pietari 
ja kreikkalainen Filon rakensivat us-
konnon Jeesuksesta – kristinuskon. 
Hengen vallankumous oli saanut py-
syvän muodon. 
 Hengen vallankumous oli vahva al-
kukirkossa ja lähti voimakkaasti leviä-
mään Pohjois-Afrikkaan ja Euroop-
paan. Se tavoitti ihmisiä, mutta ihmis-
ten mukana myös vallanhalua. Roo-
man keisari Konstantinus Suuri mää-
räsi (ilmeisesti lähimmän naisväkensä 
painostuksesta) kristinuskon Rooman 
valtakunnan uskonnoksi. Näin oli us-
konnosta syntynyt vallan ja voiman 
väline. 
 Kirkon valtakausi keskiajalla ei rat-
kaisevasti muuttanut tilannetta. Us-
konnot olivat miesten rakentamia ja 
herkät rakkaudelliset naiset, noidat 
vaarallisia. 

Tiedon ja taiteen vastaisku 

Renessanssin ja valistuksen aika olivat 
toinen käännekohta kehityksessä. Va-
pauduttiin joistakin ihmiskunnan suu-
rimmista henkisistä jarruista. Orjuus 
lientyi ja naisen asema alkoi parantua. 
Tieteet ja taiteet aloittivat nopean ke-
hityksensä. Ne poistivat suurimmat 
puutteet elämisen perustarpeista. 
Henkevyys sai rinnalleen ja eteensä 
aineellista kehitystä. Tuossa huumassa 
syntyi myös valtavia varjoja. Syntyi 
tuotannon ylivalta ja minuuden inhi-
millinen itsekkyys. Muutamassa vuo-
sisadassa kaikki henkisyys ja usko pai-
nettiin toisarvoiseksi ja joutavaksi. 
Arvojen maailma ja henkisyys syrjäy-
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  tettiin materialismin edestä. Henki-
syys koettiin elitistisenä höpötyksenä. 
Vain aineellinen oli todellista, mielen-
kiintoista ja tutkimisen arvoista. Nyt 
elämme aikaa, jolloin tutkimme 
”tieteellisesti kaikkea totuutta”.  Halu-
amme tietää, mikä mitäkin on. Tutki-
muksen kohdetta ovat kaikki ulko-
puolellamme olevat asiat. Olemme 
tutkijoita, mutta emme tutki henke-
ämme, itse elämää. Kyselemme, mitä 
kosminen todellisuus on?  
 Olemme tutkijoita, emme osa tut-
kimusta. Tutkimme aivoja, mitä niissä 
tapahtuu, emme mieltämme. Tutkim-
me kehoamme ja ruoansulatusta, em-
me elämää. Tutkimme verenkiertoa, 
sydäntä ja tunteita, emme rakkautta. 
Väline, jolla elämme, ja ympäristö, 
jossa elämme, ovat mielenkiintoisia. 
Laajuus ja määrä kiinnostavat, sen si-
jaan elämä sinänsä ja sen syvyys ovat 
toisarvoisia. Emme tutki mielekkyyttä 
ja rakkaudellisuutta. Henki on toisar-
voista. Tutkimme ja katselemme mai-
semaa, mutta emme elä sitä. 

Tulisi ryhdistäytyä 

Riippumatta siitä, onko maailma tie-
toisesti luotu vai sattumalta syntynyt, 
on sen kehitys evoluutiota. Meidän 
aineesta kehittyneiden ihmisten tietoi-
suus on arvokkainta, mitä planeetalla 
on saavutettu. Me olemme täällä hen-
keä, korkeinta kosmista todellisuutta.   
 Planeettamme on täynnä tavaraa, 
tuotantoa ja eritasoisia hallitsijoita – 
Trumppeja, Putineita ja Sipilöitä. 
Kaatopaikat täyttyvät. Kuinka on 
henkisten energioiden tila? Aivoja tut-

kitaan vaan ei mieltä, ruuansulatusta 
tutkitaan vaan ei elämää, sydämiä tut-
kitaan vaan ei rakkautta. Meille oleel-
lisen kosmisen todellisuuden arvo on 
kuitenkin henkisyys, mielekäs elämä 
ja rakkaus. On hyvä, että älyautot aje-
levat ennen pitkää itsestään kujillam-
me ja että älyohjusten kranaatit osu-
vat tarkalleen toisinajattelevien herk-
kiin maaleihin. Toivottavasti ei ole ko-
vin dramaattista nähtävää, kun jouta-
va teollisuuden ylituotanto sovitetaan 
tarpeellista kulutusta vastaamaan.  
 Kosminen todellisuus ei ole tärke-
ää, ellei eläminen ole mielekästä. Ta-
varan ja hallinnan huuma on romah-
duttanut elämän sisällön. Hengen ke-
hitys on pysähtynyt ja taantunut ai-
neen hallitsemaksi. Korkeimman 
Olennon asemasta syntyy vain valta-
via tavarakasoja. Näyttää siltä, ettei 
demokratiaan olla vielä kypsiä. Meitä 
nousevat hallitsemaan myös tietoisesti 
valehtelevat poliitikot, jotka valtaan 
päästyään käyvät sopimaan asioistam-
me. 
 Elämme mielenkiintoisella kynnyk-
sellä. Tieto ja tietoisuus ovat henkistä 
energiaa. Tänään tietoisuus leviää het-
kessä sähköllä kaikille ja kaikkialle. Ai-
neellinen energia siirtyy rajoittamatto-
masti henkiseksi energiaksi. Sosiaali-
sen median murrosvaiheen ylilyöntien 
jälkeen digiaika on henkinen vallan-
kumous. Sähkö mukautuu hengen 
palvelukseen. Uudenlainen palveluyh-
teiskunta käy mahdolliseksi. 
 Henkinen tietoisuus on se arvo, jo-
ka sähkön avulla kasvaa koko planeet-
taa hallitsevaksi. Kosmisen todellisuu-
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 den arvo on taas pääasiassa ihmissuh-
teet, niiden henki. Olemmeko rakas-
tavia, luovia, avoimia, vilpittömiä ja 
luottavaisia? Olemmeko vapaita sietä-
mään toisinajattelevia ja olemmeko 
kärsivällisiä ymmärtämään hankaluuk-
siakin aiheuttavia ihmisiä? Näemme-
kö puutteita myös itsessämme vai vie-
ritämmekö syyn mieluummin toisiin? 
Pystymmekö hyväksymään puutteita 
itsessämme ja olemaan niin armolli-
sia, että sovitamme ne itsemme kans-
sa? Ymmärrämmehän toistenkin ole-
van kehityksessään keskeneräisiä.  On 
tärkeää tiedostaa, että me itse olemme 

tällä planeetalla tuo evoluutio, keskei-
nen osa kosmisen todellisuuden ole-
musta. Emme itse saa päättää, pää-
semmekö tai joudummeko tänne ai-
kaan. 
 Oma päätöksemme siitä, miten 
suhtaudumme kosmokseen, tekee elä-
mästämme joko tarkoituksellisen tai 
toisarvoisen.  Tiedämme, että elämää 
tulisi rakastaa iloisina ja kiitollisina. Se 
on henkisyyttä. Elämä on poikkeuk-
sellisen mielenkiintoinen seikkailu tai 
vaihtoehtoisesti toisarvoinen tapahtu-
masarja. 

□ 

Uskoa kaikilla aisteilla  
Lauri Korpelainen  

E rään kirkonmiehen kerrotaan to-
kaisseen jäsenkatoa murehtivalle 

kollegalleen, että kirkko on olemassa 
niin kauan kuin täällä kuollaan. Väit-
teellä on toki historiallista, ellei peräti 
esihistoriallista todistusvoimaa. Jopa 
Neandertalinihmisen otaksutaan jol-
lain tavoin uskoneen elämän jatkumi-
seen kuoleman jälkeen. Uskonnolliset 
rituaalit ja käytänteet ovat vuositu-
hanteen saatossa paljonkin muuttu-
neet, mutta hartauden tunne on aina 
voitu kokea viiden biologisen aistin 
välityksellä, rajakokemuksia toisaalta 
unohtamatta. 

Näköaisti. Siinä missä keskiaikai-
set katedraalit, siinä myös omat tai-
dokkaasti veistetyt puukirkkomme, 

herättävät arkkitehtonisella symbolii-
kallaan uskonnollisia tunteita. Kirkko-
jen varustukseen kuuluvat alttaritaulut 
ja -vaatteet, freskot ja lasimaalaukset, 
pyhimysten kuvat ja patsaat, kultaiset 
ehtoollis- ja kastemaljat sekä pappien 
messukaavut täydentävät esteettisellä 
kauneudellaan hartauden kokemusta. 
Pyhät kirjat sekä uskonnollinen taide 
ja kirjallisuus avautuvat nekin kilvoit-
telijalle näköaistin avulla. 

Kuuloaisti. Ennen vanhaan oli 
tapana jumalanpalvelukseen lähdettä-
essä sanoa, että lähdetään ”sanan 
kuuloon”. Väkevät saarnat pidettiin 
saarnanuotilla, joka oli varta vasten 
sovitettu kirkkosalin akustiikkaan, jot-
ta sana voitiin kuulla kirkkaana joka 
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  puolella ”Herran huonetta”. Urku-
musiikki, virret ja muu uskonnollinen 
musiikki ovat monille suorastaan pu-
huttelevin osa messua. Tärkeä syy 
musiikin tehoon uskonnoissa onkin 
sen mystinen kyky ilmaista ja kirvoit-
taa esiin inhimillisiä tunteita. 
 Kirkonkellojen soitolla on voitu vä-
littää monenlaisia viestejä. Lauantai-
illan ehtookellot muistuttavat pyhän 
eli sunnuntain alkamisesta. Huomen-
kellot ja papinkellot kutsuvat sunnun-
tain messuun, jonka päätyttyä soivat 
loppukellot. Omiin erityisiin tapahtu-
miin ovat olemassa sielunkellot, hau-
tauskellot, saattokellot ja hääkellot. 
Turun tuomiokirkon kello 12:n lyön-
nit ovat kuultavissa arkisin Yle Radio 
1:n kanavalla. Konevitsan kirkonkel-
lot on puolestaan vanha karjalainen 
kansansävelmä. 

Makuaisti. Ehtoollisviinissä ja 
ehtoollisleivässä, oblaatissa, voidaan 
pyhyyden tunne kokea maku- elämyk-
senä. Messun jälkeinen harras tunnel-
ma jatkuu pullakahveilla seurakunta-
salissa. Kahvi- tai ruokatarjoilu ovat 
myös yleisesti osa kirkollisten siirty-
märiittien ohjelmaa. 

Hajuaisti. Katolisessa ja orto-
doksisessa messussa alttarilta nouse-
van suitsutuksen ideana on kantaa 
seurakunnan rukoukset taivaaseen. 
Suitsukkeen ”pyhä savu” ja tuoksu 
osaltaan vahvistavat pyhän kokemusta 
messuvieraiden keskuudessa. Hyvältä 
tuoksuvien tuohusten käyttö on saa-
nut sijansa myös reformoitujen kirk-
kojen piirissä. Vanhassa testamentissa 
on runsaasti kuvauksia ja ohjeistusta 

”oikeaoppisesta” suitsutuksesta. 

Tuntoaisti. Katolisen ja orto-
doksisen kirkon piirissä pyhimysku-
vien, pyhimysten patsaiden ja pyhäin-
jäännösten koskettelu tai suutelemi-
nen koetaan hengellisesti voimautta-
viksi. Myös itämaisten uskontojen pii-
rissä tapa on tiettävästi yleinen. Meil-
läkin on tavaksi tullut sellainen tunto-
aistin sovellus, että messun toimitta-
neet papit tervehtivät ulko-ovella kä-
destä pitäen messusta poistuvia seura-
kuntalaisia. Tavaksi näyttää myös tul-
leen, että pappi erinäisissä hartausti-
laisuuksissa kehottaa kuulijoitaan kä-
destä pitäen tervehtimään tai halaa-
maan vierustovereitaan. 
 
Uskonnollinen kokemus. Uskonto 
on määritelmän mukaan ihmisen suh-
de yli-inhimilliseen, mikä ilmenee 
luottamuksena, kunnioituksena ja pal-
vontana. Uskonnollisessa kokemuk-
sessa liikutaan tämän- ja tuonpuolei-
sen rajapinnalla. Kokemus on aina 
henkilökohtainen. Jotkut kokevat sen 
rajuna ”uskoon tulemisena”, useim-
mille se lienee perinteitä kunnioittava 
vähäeleinen luottamus Korkeimman 
johdatukseen. Uskonnollinen koke-
mus on aina jäävä järkitiedon tavoitta-
mattomiin. 
 
Jälkikirjoitus. Kimmokkeen tähän 
aistiharjoitukseen sain Tiede-lehden 
(12/2016) kalliomaalauksia käsittele-
västä artikkelista. Uutta arkeologista 
oivallusta osoittaa se, että kivikauden 
taiteen ymmärtämiseksi pitää päästä 
irti näköaistin ylivallasta. Lisäksi aina-
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 kin kuuloaisti ja tuntoaisti olisivat tar-
peen sen ymmärtämiseksi, miten ”ki-
vet puhuivat”. Mutta eipä yhdellä ais-
tilla pärjätä nykyäänkään. Itse asiassa 
kirkko on valjastanut kaikki viisi fyy-
sistä tai biologista aistiamme käyttöön 
oppinsa juurruttamiseksi, kuten edellä 
sanotusta käy ilmi. Urantialaisten ais-

tien määrä vaikuttaa kylläkin kovin 
vähäiseltä verrattuna esimerkiksi seit-
semäänkymmeneen morontia-aistiin 
(154:5). Mutta näidenpä aistien rea-
goinnin selvittely saa jäädä toiseen 
kertaan! 

□ 

Uskomus, uskonto ja henkilökohtainen usko  

(Alustus Suomen Urantia-seuran lukijapäivillä 28.1.2017 Heinolassa) 
Pertti Leinonen 

K un ystäväni Onni Ylitapio eh-
dotti alustuksen pitämistä Hei-

nolan lukijatapaamisessa uskoon liit-
tyvästä aiheesta, ensimmäinen ajatuk-
seni oli, että eihän me muusta olla pu-
huttukaan viime vuosina kuin juuri 
tästä asiasta. Esimerkiksi valtaosa Hei-
jaste-lehden artikkeleista kolmenkym-
menen kahden vuoden aikana käsitte-
lee uskoa sen eri ilmenemismuodois-
saan. Tekee mieleni sanoa, että kaikki, 
jotka ovat löytäneet Urantia-
ilmoituksen ja hyväksyneet siihen si-
sältyvän käsitemaailman ja jatkavat 
omaa tutkimusretkeään, ovat jo astu-
neet pitkälle taipaleellaan kohti todel-
lista Universaalisen Isän valtakuntaa. 
Myös kaikilla muillakin uskonsuun-
tien alueilla on vilpittömällä etsijällä 
yhtäläinen mahdollisuus edistyä pe-
rimmäisten totuuksien etsijänä, koska 
kaikilla meillä on samat sisäiset varus-
tukset totuuden, kauneuden ja hyvyy-
den eli näiden jumalallisten ominai-

suuksien löytämiseksi. Universaalisen 
Isän henkiläsnäolo vetää meitä kaik-
kia sisäänpäin korkeampiin sfääreihin. 
Kristus Mikaelin lähettämä Totuuden 
Hengen läsnäolo kertoo sisäisesti 
meissä, mikä tie on oikea. Pyhä Henki 
toimii niin ikään mielenauttajahen-
kien avulla inspiroiden mieltämme 
viisauteen ja palvontaan liittyvissä ti-
lanteissa. Lopuksi vielä kohtalonsuo-
jelijaserafipari valvoo maallista vael-
lustamme meidän sitä tietoisesti huo-
maamatta. 
 Olemme siis onnekkaita päästyäm-
me tälle pienelle Urantia-nimiselle 
planeetalle suorittamaan aineellisen 
tason kurssiamme aloittaessamme 
ikuisuuteen tähtäävää seikkailua ja 
Kolminaisuuden persoonallisuuksien 
tunnistamista Paratiisissa. Nousu 
edellyttää vain kehittyvää aitoa uskoa 
ja halua hyväksyä sisäisen Opastajan 
tarjoama palvelu omassa elämässään. 
Olemme täällä jokseenkin epäkypsiä 



HEIJASTE    1/2017 

 

25 

  ja vajavaisia, mutta jos aikeemme on 
vilpitön, se kantaa hedelmää taivas-
maailmassa. 
 Emme kuitenkaan voi alkaa mesta-
roida jonkun toisen henkilön uskon-
käsityksiä, koska jokaisen etsijän tie ja 
kehitys kulkevat omia polkujaan nou-
dattaen henkilön omaa sielunsuunni-
telmaa. Jos olemme itse vakuuttuneita 
kaikesta tästä, voimme kuitenkin aut-
taa pyydettäessä kanssakulkijoitamme 
esittämällä oman näkemyksemme us-
kostamme. Koska uskon alue on kor-
kein inhimillisen toiminnan alue, kat-
sokaamme ensin mitä Raamattu ker-
too Uudessa Testamentissa. 
 Mutta usko on luja luottamus siihen, mi-
tä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, 
mikä ei näy. [Hebrealaiskirje 11:1] 
 Mielestäni tässä kuvastuu ihmisen 
tarve saada sisäinen vakuuttuneisuus 
sille, mikä on kaikkein parasta ihmi-
sen kuvitelmissa. Onko se halu var-
mistua elämän jatkumisesta siellä, 
mistä Jeesus puhui monista asuinsi-
joista Isän kodissa? Vastaan omasta 
puolestani myöntävästi, sillä en osaa 
kuvitella mitään sitä ylittävää kohta-
loa, jota voisimme odottaa kuoleman 
jälkeen. Tästä seuraa mielestäni, että 
uskonnon tai henkilökohtaisen uskon 
tärkein tehtävä on poistaa kuoleman-
pelko maallisesta elämästä ja tuoda 
taivaallinen visio elämän jatkumisesta 
paremmassa maailmassa, jossa olem-
me hyväksyttyjä sellaisina kuin olem-
me. Sanalla sanoen, meitä rakastetaan 
ja saamme kaikki sellaiset kehitys-
mahdollisuudet, joista täällä mahdolli-
sesti olemme jääneet paitsi. 
 Kun ihminen kokee elämässään jär-

kyttäviä tai elämää suuresti muuttavia 
asioita, hän useinkin alkaa etsiä vas-
tauksia henkisistä liikkeistä, uskon-
noista eli kaikesta sellaisesta, joka voi-
si antaa selityksiä tapahtuneeseen ko-
kemukseen. Spontaani halu tutkia us-
konnollisuutta ja uskontoja ilman jo-
tain syytä tai edeltävää tapahtumaa 
lienee aika harvinaista, ellei kysymys 
ole opiskelusta tai ammatinvalinnasta, 
jota auttaa aikaisempi perheen tai su-
vun perinne. Oma kiinnostukseni ai-
koinaan kohdistui ensin itämaisiin op-
peihin kuten henkiseen joogaan, te-
osofiaan ja muihin raja-alueen ilmiöi-
hin, joita perhetausta ei mitenkään 
ohjannut. Huomasin vain jossain vai-
heessa olevani aika syvällä näiden asi-
oiden tutkimisessa. Aika oli 1960-
luvun loppua, jolloin Suomenkin hen-
kinen ilmapiiri oli muutoksen kouris-
sa. Tässä vaiheessa myös Viides Il-
moitus löysi ”sattumalta” minut ja 
olemme olleet kavereita siitä lähtien. 
Toivon ja uskon matkamme jatkuvan 
yhdessä myös maallisen vaellukseni 
”tappiin asti”. 

Uskomus ja vakuuttuneisuus 

Seikkailu alkaa, kun etsijä löytää por-
tin ensin henkisyyteen sitten hengelli-
syyteen ja lopulta yhteyden etsimiseen 
ja sisäisen prosessin kautta oman Ju-
malkipinän – Ajatuksensuuntaajan - 
jonkinasteiseen tuntemiseen. Hapa-
roivat askeleet muuttuvat vähitellen 
kasvavaksi varmuudeksi ja vakuuttu-
neisuudeksi sisäisen yhteydenpidon 
todellisuudesta. Vakuuttuneisuus ei 
vielä ole uskoa, mutta se on uskon 
esiaste. Vakuuttuneisuus muuttuu us-
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 koksi, kun usko alkaa hallita elämän-
tapaa. 

Uskonto 

Uskonto tarkoittaa esimerkiksi Kieli-
toimiston sanakirjan mukaan uskoa 
Jumalan tai muun yli-inhimillisen 
mahdin olemassaoloon ja siihen liitty-
vää pyhyyden kokemusta. Urantia-
kirja sanoo asian yksinkertaisesti ja 
kauniisti; Uskonto on uskoa, luottamusta 
ja vakuuttuneisuutta. [1104:3, 101:0.3] 
 Urantia-ilmoitus antaa uuden tavan 
määritellä uskontoja niiden syntype-
rän mukaan. Ilmoitususkonto on eri 
asia kun kehitysuskonto. Kaikki pla-
neettamme suuret uskonnot ovat sen 
mukaan ihmisen mielen kehittämiä 
organisoituja uskomusjärjestelmiä, 
vaikka niissä on ollut mukana juma-
lallista inspiraatiota. Urantia-ilmoitus 
kirjana tuo ensi kertaa koko ihmis-
kunnalle annetun sanoman suoraan 
ihmiskunnan yläpuolelta aina Uver-
sasta ja Salvingtonista asti! Olemme 
siis opiskelemassa ilmoitususkontoa 
ja omaksumme luonnollisesti siitä sen 
osan, joka on yhteensopivaa ymmär-
ryksellemme ja jonka voimme hyväk-
syä. 
 
Kehittymällä ilmaantunut uskonto lepää 
kokonaan uskon varassa. Ilmoitus tuo mu-
kanaan lisäksi sen vakuuttuneisuuden, että 
se esittää entistä laajemmin totuuksia juma-
lallisuudesta ja todellisuudesta sekä että sen 
myötä saadaan näitäkin arvokkaampi to-
distus siitä aktuaalisesta kokemuksesta, 
joka kertyy kehityksenvaraisen uskon ja 
ilmoitukseen sisältyvän totuuden välisen, 

käytännön toiminnallisen liiton seuraukse-
na. [1111:2, 101:5.12] 
 
Elämme ja toimimme kehitysuskon-
tojen maailmassa, jossa ilmoitusus-
konto on vasta saamassa jalansijaa 
seuraavien vuosikymmenien ja vuosi-
satojen aikana. Joudumme toimimaan 
kehitys- ja ilmoitususkonnon yhteis-
ohjauksessa. 

Usko 

Usko on aidon, omakohtaisen uskonnolli-
sen kokemuksen elävä attribuutti. Totuu-
teen uskotaan, kauneutta ihaillaan ja hy-
vyyttä kunnioitetaan, mutta niitä ei palvo-
ta; sellainen pelastavaa uskoa osoittava suh-
tautuminen keskittyy vain ja yksin Juma-
laan, joka on kaikkien näiden personoitu-
ma ja äärettömän paljon enemmän. 
[1114:5, 101:8.1] 
 
Usko liittyy sisäiseen kokemukseen eli 
se on mielen tietoisuuden kurottautu-
mista kohti Jumalaa. 
 
Jumalallinen henki ottaa yhteyden kuolevai-
seen ihmiseen, mutta se ei tapahdu tunteiden 
eikä emootioiden kautta, vaan korkeimman 
ja hengellistyneimmän ajattelun alueella. 
Sinua johtavat Jumalaa kohti nimenomaan 
ajatuksesi, eivät tunteesi. [1104:6, 
101:1.3] 
 
 Toivottavasti kukaan ei ajattele, ett-
ei tunteita saa olla mukana eikä niitä 
voisi näyttää ryhmätilanteissa! Tunne-
purkaukset eivät vain sinällään todista 
jumalaisesta yhteydestä olemassaolol-
laan, vaan paremminkin alitajuisen 
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  mielen jännitysten laukeamisesta. 
Tunneilmaisu on luonnollinen reaktio 
ja se riippuu temperamentista. 
 Henkilökohtainen uskonkäsitys 
muodostuu itselläni ainakin osittain 
sen perusteella, minkä koen oikeaksi 
ja totuudelliseksi kaikkia ihmisiä koh-
taan. Universaalisen oikeudenmukai-
suuden täytyy vallita siinä tulevassa 
maailmassa, johon olemme matkalla. 
Ja kun tähän liittyy vielä rakastava 
kohtelu jokaista universumiluotua 
kohtaan, olemme silloin mielestäni 
lähellä taivaallista olotilaa, olimmepa 
sitten syntymäsfäärillä kulkemassa 
kohti Valon ja Elämän aikakautta tai 
siirtyneet jo mansiomaailmoihin. 
 Jos näin ylevät ja loistavat tulevai-
suuden näkymät odottavat kaikkia us-
kovia, niin miksei sitten jokainen ajat-
televa yksilö halua omaksua tätä us-
koa omakseen? Varmaan ainakin 
useimmat meistä vastaisivat myöntä-
västi, jos tulisivat vakuuttuneiksi täl-
laisesta mahdollisuudesta ja muodos-
taisivat uskonkäsityksen sen todelli-
suudesta meissä toimivien henkivai-
kuttajien avustamana. Materialistisen 
tieteen edustajilla on edelleen vahva 
ote maailmankuvamme muodostajina 
ja tämän täytyy muuttua ennen kuin 
ihmiset laajemmin kääntyvät hengel-
listen näkemysten puoleen. Jotain 
merkittävää täytyy tapahtua koko 
maailman mittakaavassa, jotta käänne 
tapahtuisi. Se voisi olla uskonnollisten 
arvojen ja kosmologian yhä suurempi 
kiinnostusarvo keskivertolukijan aja-
tusmaailmassa ja sitä seuraava maail-
mankuvan laajeneminen. Suuri tapah-

tuma olisi saada todiste elämän löyty-
misestä avaruudesta tai joltain muulta 
aurinkokuntamme planeetalta. Tähti-
tiede kehittyy huimaavaa vauhtia ja 
havaintotarkkuus paranee vuosi vuo-
delta yhä paremmaksi. Olemme jo 
löytäneet yli kaksituhatta eksoplaneet-
taa eli planeettoja aurinkokuntamme 
ulkopuolisista aurinkokunnista. Nämä 
ovat hyvin kiinnostavia löytöjä, mutta 
eivät kerro mitään varmaa niiden si-
sältämästä elämästä. Suuri askel ih-
miskunnan historiassa onkin elämän 
löytymisen varmentuminen planeet-
tamme ulkopuolelta. Joko saamme 
itse pitävät todisteet planeettaluo-
taimilla tai avaruussivilisaation edus-
tajat antavat merkin itsestään! Silloin 
myös loppuu ikuiselta näyttävä speku-
laatiomme, olemmeko yksin maail-
mankaikkeudessa. Urantia-kirjan luki-
joina tietysti ymmärrämme ja olemme 
vakuuttuneita elämän universaalisuu-
desta, mutta ulkopuoliselle yhteiskun-
nalle sillä on valtava merkitys, joka 
uskoakseni tulee muuttamaan asioita 
ratkaisevasti yhteiskunnallisen elämän 
kaikilla alueilla. 
 Elämme kuitenkin maailmassa, jo-
ka kärsii planetaarisen kapinan jälki-
seurauksista. Juuri tällä hetkellä maail-
ma on jakaantunut epätasaisesti suh-
teellisen rauhallisiin ja sotaakäyviin 
maihin sekä konfliktialueisiin. Osa ih-
miskunnasta elää jatkuvasti elämän ja 
kuoleman rajoilla ja terrorisminuhka 
on jatkuvaa myös kaikissa länsimaisis-
sa yhteiskunnissa. Jos yhteiskunnilta 
puuttuu rauhantila, niin mitkään 
muutkaan ihmisten elämään liittyvät 
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 perusasiat eivät voi toimia tyydyttä-
västi. 
 Satavuotias Suomi on nyt vakaa yh-
teiskunta, jossa voimme harjoittaa 
kaikkia niitä kansalaisvapauksia, joita 
perustuslakimme meille suo. Tosin 
mikään perustuslakikaan ei voi estää 
ihmistä harjoittamasta henkilökoh-
taista uskonnollista toimintaa. Olem-
me myös onnekkaita siinä mielessä, 
että meillä on ollut Viides Ilmoitus 
käytettävissä suomenkielisenä jo yli 
kahdenkymmenen vuoden ajan. Tänä 
aikana on muodostunut etujoukkona 
pieni Urantia-yhteisö, joka on löytä-
nyt oman paikkansa myös uskonnolli-
sessa kentässä. Uskoisin valtaosan 
meistä kuuluvan evankelisluterilaisiin 
seurakuntiin, joihin toivoisin Urantia-

ilmoituksenkin aikojen kuluttua fuusi-
oituvan puhdistavana liitännäisope-
tuksena. 
 Näen joka tapauksessa tulevaisuu-
temme valoisana pidemmällä täh-
täimellä, vaikka juuri nyt ihmiskunnal-
la on valtavia haasteita edessään, sillä 
siitä huolimatta meille vakuutetaan 
Urantia-kirjan viimeisellä sivulla: Äl-
kää lannistuko; ihmisen evoluutio on yhä 
käynnissä, eikä Jeesuksessa ja Jeesuksen 
kautta maailmalle annettu ilmoitus Juma-
lasta tule epäonnistumaan. [196:3.33] 
 
Tähän voisi vielä lisätä, että ilmoituk-
sesta vastaavat tietävät, mistä he pu-
huvat! 

□ 

Seuran nettisivujen Urantia-kirjasta  

Tapio Talvitie 

S euramme nettisivuille on tehty vast’ikään muutamia Urantia-kirjan lukuko-
kemusta parantavia uudistuksia, joista kerromme tässä lähemmin. 

 
1. Kappaleviittaukset 

Näistä kerrottiin pääosin jo viime Heijasteessa, mutta ohessa muutama sana lisää. 

 Viittaustapamme Urantia-kirjan kappaleissa ([s.500:1_44:1.10] tai [s.500:1] tai 
[44:1.10]) ei ole ainoa laatuaan. Internetiä selaamalla löytää helposti yli kaksi-
kymmentä muutakin tapaa, ja niissä kaikissa periaate on silti hyvin pitkälti 
sama, eli sivu, luku ja kappale, varustettuna joillakin erotinmerkeillä ja mah-
dollisilla sulkeilla ja lisäsanoilla. Vaikka mitään yhtä standarditapaa ei ole vie-
lä syntynyt, ovat kaikki olemassa olevat tavat silti ymmärrettäviä. Edes Uran-
tia-säätiöllä tai UAI:lla ei ole vielä vakiintunut vain yhtä viittaamistapaa. Jos 
tapa joskus yhtenäistyy ja vakioituu, niin muutostyö ei ole suuri. 

 Urantia-kirjan kappaleviittausten numeroinnissa on vielä jonkin verran risti-
riitaisuuksia myös Urantia-säätiöllä eri kieliversioiden välillä, mutta näitä ei 
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  ole paljon. Tyypillisin esimerkki on harvakseltaan esiintyvä erotinrivi (* * * 
tai ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~), joka joissakin käännöksissä varaa oman kappalenume-
ron, toisissa ei. Tai käy niin, että vanhassa viittaustavassa kappalenumero 
juoksee, mutta toisessa viittaustavassa numero hyppääkin kahdella (luvut 31, 
134 ja 144). Toinen tapaus on alaotsikko ”9 ja 10. Jaakob ja Juudas Alfeus”, 
jonka kappaleet on numeroitu 139.9:ksi tai 139.10:ksi käännöksestä riippu-
en. Vielä jokunen muukin esimerkki löytyy, mutta silti yli 99.9 % viittauksis-
ta ovat täysin yhdenmukaisia. Oletan, että näihin poikkeavuuksiin tulee vielä 
korjaus ajan mittaan, mutta tämä on hyvä tiedostaa silloin, kun viitataan jo-
honkin tekstiin, jota ihmiset lukevat eri kielillä. 

 Kappaleviittaukset löytyvät myös numerolistana erillisenä pdf-tiedostona 
seuramme sivulta kohdasta ’Lehdet → Ladattavia muita julkaisuja’. Sitä voi 
käyttää ilman internet-yhteyttä. Hyöty on lähinnä se, että saa tietää samalla 
kerralla molemmat viittaustavat.  

 
2. Urantia-kirjaa monikielisesti 

Seuran sivuilla on nyt mahdollisuus lukea Urantia-kirjaa 2–
3:lla eri kielellä rinnakkain. Valittavana on 8 eri kieltä. Riip-
puen näytön koosta (esim. PC tai tabletti), tekstit voi lait-
taa joko hiirellä vaihdettaviin sarakkeisiin (kapeampi koko-
naisleveys) tai jatkuvaan rinnakkaisnäyttöön (kokonais-
leveys kasvaa), valinnalla ”Levitä sarakkeet”. Tekstin vaati-
ma tila eri kielissä on erisuuruinen, mistä johtuen kappa-
leet eivät juokse varsinkaan luvun loppua kohti edetessä 
enää rinnakkain eli samalla korkeudella. Siksi sivulle on 
tehty lisäpiirre, jossa kappaletta (tai useita) tuplaklikkaa-
malla se korostuu sinisellä taustavärillä. Samalla samannu-
meroinen kappale korostuu myös vieressä näkyvissä muis-
sa kielissä, vaikka teksti sijaitsisikin fyysisesti vähän ylem-
pänä tai alempana. Näin tekstin etsintä ja vertailu helpot-
tuvat. Korostus häviää taustaväriä klikkaamalla. 

Kuva: 
Urantia-kirjan 
monikielisyys 
hiirellä vaih-
dettavalla sa-
rakkeella 
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3. Urantia-kirjan muutoshistoria 

Erikseen täytyy mainita vielä ominaisuus, joka on vain englanninkielisessä 
Urantia-kirjassa. Siellä täällä tekstikohtaa, kappaleiden lopussa on *-merkki, 
joka on linkki erilliseen tiedostoon. Tiedosto on alkuperäisen englanninkieli-
sen Urantia-kirjan muutoshistoria, vuodesta 1955. Linkki hyppää suoraan ky-
seiseen kappaleeseen tehtyyn tai ehdotettuun muutokseen ja sen perusteluun. 
Useimmat muutokset ovat korjauksia, jotka koskevat vain pilkkuja, pisteitä 
tai isoja ja pieniä alkukirjaimia. Joukossa on myös iso määrä ehdotettuja ja 
hylättyjä korjausehdotuksia, joille ei ole riittäviä perusteluita. Tämä on varsin 

mielenkiintoinen do-
kumentti tutkijoille, 
jotka ovat kiinnostu-
neita kirjan koske-
mattomuudesta. 
 

4. Sanahakua usealla kielellä 
Sanahakutoiminnolla voi nyt hakea tekstikohtia kahdeksasta erikielisestä 
Urantia-kirjasta. Toiminto on kätevä, esimerkiksi jos monet synonyymit tai 
taivutusmuodot vaikeuttavat löytämistä jossain muussa kielessä.  

Kuva: Urantia-kirjat levitetyillä sarakkeilla, ja kappalevalinnan korostus 
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Messutapahtumia 
 

Tampereella on Hengen ja Tiedon messut  25.-26.3.2017, aiheena 
”Sammon juhlat 2017”. Seura mahdollisesti osallistuu (resurssivaraus). 

Urantia-säätiön Suomen-toimiston hoitaja vaihtuu 

Säätiön toimiston tehtävien vetovuoro vaihtuu Tapio Pullille. Otan toi-
miston hoitaakseni ja vapautan Kalevi Eklöfin 7 vuotta kestäneestä ansi-
okkaasta palvelutehtävästä, Marja-Leenankaan työpanosta unohtamatta. 
Olen 59-vuotias kirjanpitäjä ja minulla on oma tilitoimisto Kaarinassa noin 
10 km Turusta. Asuinpaikkani on Parainen. Olen ollut mukana Suomen 
Urantia-seura ry:n toiminnassa sen alusta vuodesta 1989 lähtien. Hallituk-
sessa olen toiminut enimmäkseen rahastonhoitajana, kuten toimin tälläkin 
hetkellä.  

Tehtäväni on hoitaa Urantia-kirjojen myynnit ja lähetykset Suomeen ja 
naapurimaihin. Yhteistyössä Suomen Urantia-seura ry:n kanssa olemme 
vuosien ajan osallistuneet messuille, joissa kirjaa on tehty tunnetuksi. Yh-
teistyössä ylläpidetään kotisivujakin. Säätiön ja seuran kotisivut ovat lähei-
sesti linkitetyt keskenään.  

Vaihtoprosessi minun ja Kalevi Eklöfin välillä on kesken enää pankkiti-
lin muutoksen osalta. Danske Bank on vielä käytössä, mutta pankki on 
vaihtumassa hollantilaiseen Rabobankiin. Tiedotan tilinumeron myöhem-
min. Kovasti kiristynyt rahanpesunvastainen lainsäädäntö Euroopassa es-
tää suomalaisen pankkitilin säilyttämisen. Ostajalle ei hollantilaiselle pank-
kitilille suoritetusta maksusta aiheudu lisäkuluja käytössä olevan IBAN 
maksujärjestelmän ansiosta.  

Urantia-säätiön Suomen-toimisto 
Tapio Pulli 
Lillbyntie 40, 21610 KIRJALA 
p. 050 540 4582 
Sähköposti: urantia-saatio@urantia.fi 
Verkkosivu: http://saatio.urantia.fi 
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Malmitalo Helsingin  
Malmilla (luennot) 

Teema: Taivaan valtakunta 
Paikka: Original Sokos hotel Vantaa, 
Hertaksentie 2, 01300 Vantaa 
 

Hotelli sijaitsee noin 200 metriä Tik-
kurilan asemalta. Myös kaukojunat 
pysähtyvät Tikkurilassa. Tikkurila on 
noin 25 km Helsingistä pohjoiseen, 
lentoaseman suuntaan. 
 

Perjantai 9.6. klo 18-20, vuosikoko-
us Tikkurilan kirjastossa, Lummetie 
4, 01300 Vantaa (750 m hotellilta) 
 

Lauantai 10.6. ja sunnuntai 11.6. 
Ohjelma alkaa lauantaina klo 9 ja 
päättyy sunnuntaina klo 14. 
 

Lisätietoja ohjelmasta tulossa kevät-
talven aikana nettisivuillemme  
http://www.urantia.fi 
 

Majoitus, sisältää aamiaisen 
 100 €/vrk/hlö, 1h huoneessa 
 60 €/vrk/hlö, 2h huoneessa 

 

Ateriat 
Kahden päivän ateriapaketti 88 €, jo-
ka sisältää: 
 Kaksi kokouslounasta (2 x 23 €) 
 Kahdet iltapäiväkahvit (2 x 8 €) 
 Illallinen (26 €) 

Paketissa ei ole ruokailuja perjantaina. 
Voit myös varata vain yksittäisiä ateri-
oita. 
 
Ilmoittautumismaksu 
Osallistujilta kerätään ilmoittautumis-
maksu 25 €/päivä/henkilö, tilavuok-
rien kattamiseksi.  
 
Ilmoittautumiset viimeistään 
10.5.2017: Sini Lilja (044 546 6657) 
sini.lilja@bastu.net 
 
Tilaisuus on avoin kaikille Urantia-
kirjasta kiinnostuneille lukijoille. 

Järjestäjä: Suomen Urantia-seura ry. 

Urantia-kirjan lukijoiden kesätapaaminen  
Vantaalla 9.-11.6.2017  

Kevään luentotilaisuuksien pitopaikka 
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Seuran hallitus ja yhteystiedot 
Puheenjohtaja: puheenjohtaja@urantia.fi 
 Risto Mäntynen Helsinki. Puh. 050 390 3040  
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. 050 041 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. 040 081 5379 

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. 

Kevätkausi 2017 

 La 25.3.2017: Ymmärrätkö itseäsi ihminen? - luotaus ihmisen ole-
muksen ja olemassaolon tasoihin / Erja Kalenius 

 La 29.4.2017: Aihe avoin / Stefan Tallqvist 
 

Järjestäjä on Suomen Urantia-seura ry. 
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! 
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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. 050 013 1430 
parviainen.tuula@hotmail.com 
 
Lempäälä 

viikkojen keskiviikkoina klo 18.30 – 
20.30. Yhteyshenkilö: Raimo Kujala, 
Mantereentie 405, 37420 Vesilahti, 
puh. 040 586 4154 

 
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. Lisä-
tiedot: 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 studiegrupp träffas på jämna 
veckors lördagar kl 14.00 i Stockholm 
city. För närmare info ring Riitta 
+46 707 213 496  
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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 25,- € 
 USB-tallenne, 1 USB-muisti, 8Gt ......... Hinta 35,- € 
 Molemmat yhdessä (CD+USB) ............ Hinta 55,- € 

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. 050 041 6336 (Pertti Leinonen) 


