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Puheenjohtajan 
mietteitä

Facebookissa on useita Uran-
tia-kirjaa käsitteleviä englannin-

kielisiä keskusteluryhmiä. Ryhmissä 
voi olla useita tuhansia jäseniä ja kes-
kustelu on vilkasta. Suurimpiin ryh-
miin päivityksiä ja kommentteja tulee 
muutaman minuutin välein. Eniten 
keskustelua on syntynyt sellaisista ai-
heista kuten, mitä on vaikeinta uskoa 
Urantia-kirjassa tai tuleeko englan-
nista vähitellen se Urantia-kirjan tar-
koittama yksi kieli, jota puhutaan lo-
pulta maailman joka kolkassa.

55:3.22 Mikään evolutionaarinen maa-
ilma ei voi toivoakaan etenevänsä 
valoon vakiintuneisuuden ensim-
mäistä vaihetta pitemmälle, ennen 
kuin se on päässyt tilanteeseen, jossa 
vallalla on yksi kieli, yksi uskonto ja 
yksi filosofia.

Englanti saa paljon kannatusta tule-
vaksi maailmankieleksi, onhan valta-
osa ryhmän keskustelijoista äidinkie-
leltään englanninkielisiä. Monien 
mielestä englanti on jo maailmankie-
li. Joku palstalla kertoo opettavansa 

eurooppalaisille business-englantia ja 
toteaa, että niin turkkilaiset vaikkapa 
venäläisten kanssa kuin ukrainalaiset 
skandinaavien kanssa käyvät kaup-
paa englannin kielellä.

70:3.4 Kansainväliset kauppaorgani-
saatiot edistävät Urantian rauhaa 
huomattavasti enemmän kuin sitä 
konsanaan edistää haihattelevien 
rauhanhankkeiden koko tunteile-
va viisastelu. Kauppasuhteita ovat 
helpottaneet kielen kehittyminen ja 
viestintämenetelmien paraneminen 
samoin kuin entistä parempi kulje-
tuslaitos.

On varmasti monia syitä, miksi kirja 
päätettiin antaa englannin kielellä. Se 
on hyvin mukautuva kieli, se voi hel-
posti ottaa suoran lainan toisesta kie-
lestä, muuntaa sen ääntämysjärjestel-
mänsä mukaiseksi ja käyttää sitä suo-
raan uutena ”englanninkielisenä” kä-
sitteenä. Tällaisia sanoja ovat esimer-
kiksi sauna [ˈsɔː.nə], saksasta lainattu 
päiväkotia tarkoittava sana kinder-
garden [kɪndə(ɹ)ˌɡɑː(ɹ)dən] tai vasta 
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äskettäin latinasta englantiin lainattu 
kouluttamatonta väestönosaa tarkoit-
tava sana illiterati  [ɪˈˌlɪt.əˈɹɑː(ɹ).tiː].

Ylätyylisen englannin ilmaisu on 
vivahteikasta eikä sen oppiminen-
kaan ole helppoa. Siitä huolimat-
ta aloittelija pystyy jo melko varhai-
sessa vaiheessa ilmaisemaan itseään 
tyydyttävästi, vähintäänkin auttavas-
ti. Varmasti se oli viime vuosisadan 
alussa yksi Urantian ilmaisuvoimai-
simpia kieliä.

Tavan takaa ilmoituksen antajat 
kuitenkin tuskastelevat ihmiskielten 
kehittymättömyyttä:

0:0.2 On ylen määrin vaikeaa esit-
tää avarampia käsityksiä ja kehit-
tyneempää totuutta yrittäessämme 
laventaa kosmista tietoisuutta ja li-
sätä hengellistä ymmärrystä, kun 
meidän on rajoituttava käyttämään 
asianomaisen maailman vajavais-
ta kieltä. Mutta saamamme val-
tuutus kehottaa meitä yrittämään 
parhaamme välittääksemme sano-
mamme englannin kielen sanasym-
boleja käyttäen.

Keskusteluryhmässä maailmankielek-
si kannatusta saavat myös muut maa-
ilman puhutuimmat kielet: mandarii-
nikiina (1 100 milj. puhujaa), hindus-
tani (697 milj. puhujaa) ja espanja 
(512 milj. puhujaa). Joku pohtii, voi-
siko kiinasta tulla uusi maailmankieli, 
koska Yhdysvallat on viime aikoina 
näyttänyt menettävänsä merkitystään 
kansainvälisessä politiikassa ja koska 
Kiinan bruttokansantuotekin on jo 

Yhdysvaltoja suurempi. Joku ehdot-
taa espanjaa, koska ensimmäisenä 
kielenään espanjaa (442 milj.) puhuu 
kuitenkin enemmän ihmisiä kuin 
englantia (378 milj.) ja espanjankieli-
siä Urantia-kirjan lukijoitakin on 
paljon.

Kiina ja espanja kuitenkin lytätään, 
koska teknologisen kehityksen kär-
ki on tällä hetkellä vahvasti englan-
ninkielisessä maailmassa. Valtaosa 
maailman parhaimmiksi rankatuis-
ta yliopistoista antaa englanninkielis-
tä opetusta, ja maailman tieteellisestä 
tutkimuksesta jopa 80 % julkaistaan 
englannin kielellä.

Kun joku ehdottaa Satanian järjes-
telmän kieltä, joku toinen sanoo il-
moittautuvansa satanian kielen kurs-
sille heti, kun se on mahdollista. Kol-
mas keskustelija muistuttaa eristyk-
sestä ja tyrmää ajatuksen satanian 
kielen opiskelusta esittämällä vakuut-
tavan tuntuisen [epä]tieteellisen näy-
tön siitä, kuinka ylimmän ilmakehän 
kerrosten säteily estää kaiken sata-
nian kielen virtauksen maan kama-
ralle.

Keskustelussa viitataan myös län-
tisen maailman ylivaltaan ja indoeu-
rooppalaiseen kieliperheeseen, jon-
ka puhujiin puolet maailman ihmi-
sistä kuuluu. Joku on sitä mieltä, et-
tä englannin asemaa vahvistaa se, että 
saman kieliperheen jäsenien on hel-
pompi oppia toista samaan perhee-
seen kuuluvaa kieltä. Tämä huomio 
saa heti vahvistusta, kun joku sanoo 
olleensa monta vuotta naimisissa kii-
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nalaisen kanssa ja opiskelleensa kiel-
tä vuosikausia. Kaikesta huolimatta 
hän kertoo, ettei oppinut yhtään mi-
tään, koska kiina on niin vaikea kie-
li. Voihan sitä vikaa olla opiskelijassa-
kin, koska kuitenkin toista miljardia 
ihmistä on oppinut puhumaan kiinaa 
sujuvasti.

Joissakin Wikipedian kartoissa ko-
ko Pohjois-Eurooppa on jo merkitty 
englanninkieliseksi alueeksi. Suomea 
lukuun ottamatta yli 80 prosenttia 
pohjoismaalaisista kertoo kysyttäessä 
tulevansa toimeen englannilla, suo-
malaisistakin yli 70 prosenttia. To-
dennäköisesti parinkymmenen vuo-
den sisällä informaatiointensiivisis-
sä ammateissa, siis ammateissa, jois-
sa käsitellään tietoa eikä tehdä fyysis-
tä työtä, on itsestään selvää, että työtä 
tehdään joko kokonaan tai valtaosin 
englanniksi. Itsekin olen käyttänyt 
englantia raportointi- ja dokumen-
tointikielenä toistakymmentä vuotta.

Facebook-ryhmässä spekuloi-
daan myös, koska ihmiset voivat lait-
taa korvaansa napin, joka kääntää lä-
hiympäristössä käydyt keskustelut. 
Se olisi mahdollista jo nyt puheen-
tunnistuksen ja käännössovellusten 
kanssa. Tosin applikaatiossa on vielä 
runsaasti parantamisen varaa. Google 
-kääntäjällä saa aikaan lähinnä epäus-
koista naurua, vaikka kyllä sen avul-
la kaikki asiatkin selvisivät venäläisen 
rautatieaseman infopisteessä.

Keskusteluryhmässä pohdittiin 
myös, onko englannin käytön li-
sääntyminen uhka kansallisille kielil-

le. Monet ajattelevat, ettei englannin 
käyttö välttämättä uhkaa kotikieliä. 
Intiassa englanti on ollut hallintokie-
li yli kaksisataa vuotta, mutta hindi ja 
muut paikalliset kielet (joita ei ole vä-
hälukuinen määrä) ovat säilyttäneet 
asemansa. Lingua franca, yhteinen 
yleiskieli, vahvistaa kansojen välistä 
yhteistyötä ja vakiinnuttaa yhteisten 
pelisääntöjen syntymistä. 

134:6.9 Maailmanrauhan ylläpitämi-
nen ei onnistu sopimusten, diploma-
tian, ulkopolitiikan, valtioliittojen 
eikä voimatasapainojen avulla, ei 
liioin muun tyyppisen korvikeluon-
teisen nationalismiin kuuluvilla su-
vereeneilla oikeuksilla temppuile-
misen keinoin. On saatava aikaan 
koko maailman kattava laki, ja se 
pitää saattaa voimaan maailman-
hallituksen – koko ihmiskunnan su-
vereenisuuden edustajan – toimes-
ta.

Urantia-ryhmän keskustelut käydään 
asiallisessa hengessä eikä ala-arvoista 
huutelua tai pahoja rimanalituksia 
tule julki. Joku jäsen lähetti ryhmään 
itse tehdyn mielenkiintoisen kaavion 
siitä, mikä yhteys roduilla ja kielillä 
on toisiinsa Urantia-kirjan mukaan. 
Indoeurooppalaisen kieliryhmän 
kiinteä suhde andiitteihin näyttää il-
meiseltä. Indoeurooppalaiset kielet 
ovat levinneet sille samalle alueelle 
Indukselta Länsi-Eurooppaan, mille 
Urantia-kirja sanoo andiittien vaelta-
neen.

Virheitäkin tulee. Ryhmässä esi-
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tettiin myös vanha nykykielitietees-
sä hylätty sukulaisuus suomalais-ug-
rilaisista kielistä (mm. suomi, viro, 
unkari) turkkilais-altailaisten (mm. 
turkki, tataari, mongoli) kielten kaut-
ta korean ja japanin kieliin saakka. 
Tieteessä suomen sukukieliä pidetään 
tällä hetkellä omana irrallisena kieli-
ryhmänään eikä nykytutkimus pidä 
koreaa ja suomenkieltä edes kaukai-
sina sukulaiskielinä.

Lopulta ryhmässä pääsee vallalle 
ajatus, ettei kukaan nykyurantialai-
nen ymmärtäisi valon ja elämän aika-
kauden yhteistä kieltä. Tälle harmo-
niselle aikakaudelle on vielä matkaa 
– katsokaapa ympärillenne! – mon-
ta vuosituhatta. Nykyään on melko 
mahdotonta ymmärtää 1 000 vuot-
ta sitten puhuttua englantia saati 500 
vuotta sitten puhuttua suomea. Kun 
kulttuuri kehittyy, kun ymmärrys fi-
losofiasta, kauneudesta, hyvyydestä ja 
totuudesta syvenee, on kieliin pakko 
luoda uutta ymmärrystä vastaavia kä-
sitteitä, niitä lukemattomia uusia sa-
nasymboleja, mitä ilmoituksen anta-
jat kaipasivat.

Jeesus syntyi yli 2 000 vuotta sitten 
Palestiinassa. Hänen äidinkielestään 
arameasta tai hänen kansansa kie-
lestä hepreasta ei tullut kummasta-
kaan maailmankieltä. Nykyarameaa 
puhuu vielä noin puoli miljoonaa 
ihmistä Lähi-idässä. Heprean kieli 
kuihtui käytännössä kokonaan juu-
talaisten hajaannuksen aikana, mutta 
elvytettiin myöhemmin ja otettiin Is-
raelin viralliseksi valtion kieleksi vii-

me vuosisadan puolessa välissä. Nyt 
hepreaa puhuu noin 5 miljoonaa ih-
mistä ja puhujamäärissä se on suo-
men kokoluokkaa.

195:0.1 Pietari oli kristillisen kirkon 
varsinainen perustaja; Paavali vei 
kristillisen sanoman ei-juutalaisten 
keskuuteen, ja kreikkalaisuskovat 
veivät sen Rooman valtakunnan jo-
ka kolkkaan.

Muistatteko, kuinka klassista kreik-
kaa ja latinaa opetettiin Suomen op-
pikouluissa vielä viime vuosisadalla? 
Latina toimi läntisen maailman lin-
gua francana, eri kansoja yhdistävänä 
puhuttuna yleiskielenä, aina uuden 
ajan alkuun asti. Vielä nykyäänkin se 
on katolisen kirkon liturgiakieli, vaik-
kei sillä ole enää ollut äidinkielisiä 
puhujia vuosisatoihin.

Ottaako englantia yleiskielenään 
käyttävä länsimaailma tehtävän vas-
taan ja huolehtiiko se siitä, että Jee-
suksen evankeliumi eletään todek-
si ja välitetään tuleville sukupolville 
niin, että maailma on hyvä ja turvalli-
nen paikka elää? Jeesuksen oma kan-
sa hylkäsi uuden opetuksen ja tarvit-
tiin muut kansat kuljettamaan soih-
tua eteenpäin.

195:10.7 Mikään Jumalan todellisuu-
den kieltävä yhteiskuntajärjestys tai 
poliittinen järjestelmä ei voi millään 
rakentavalla ja kestävällä tavalla 
myötävaikuttaa ihmisten sivilisaa-
tion edistymiseen.

☐
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Englannin kielen levinneisyys
• Vihreä:  Englanti ainoa virallinen kieli
• Sininen:  Englanti yksi virallisista kielistä
• Oranssi:  Valtaosa väestöstä osaa englantia
• Valkoinen:  Osa väestöstä osaa englantia

Päätoimittajalta

Kun asuu lähes koko ikänsä met-
sänreunassa, alkaa ymmärtää 

puiden ajatuksia ja tietää, kuinka ne 
voivat. Tänä kesänä puut elivät sääs-
töliekillä. Yhdessä niiden kanssa toi-
voimme sadetta. Ne huusivat vettä, 
mutta sopeutuivat kärsivällisesti, kun 
eivät muuta voineet. Myös linnut py-
syivät pääasiassa hiljaa.

Sain aikoinaan lahjaksi kirjan, Kas-
vien salattu elämä (Peter Tompkins 
ja Christopher Bird, Otava, 1973). 
Luin kirjan kerralla loppuun tasku-
lampun valossa peiton alla, kun muut 
nukkuivat. Kirja antoi vahvistuksen 

sille, että kasvit voivat hyvin, kun niil-
le juttelee tai ajattelee niistä myöntei-
sesti. Kirja kertoo tutkijoiden Mar-
cel Vogelin ja Cleve Backsterin tut-
kimuksista, joissa he testasivat kas-
vien reagointia kahdella ryhmällä. 
Osa kasveista sai myönteistä huomio-
ta ja osa välinpitämätöntä hoitoa. En-
simmäisen ryhmän kasvit kukoisti-
vat, mutta mitätöidyt yksilöt alkoivat 
pian osoittaa lakastumisen merkke-
jä. Ja samat tulokset saatiin joka kerta 
tutkimusta toistettaessa.

Elämme ilmastonmuutoksen kes-
kellä, siitä alkaa olla jo yksimielisyys. 
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Ääri-ilmiöt ja luonnonmullistukset 
ovat tulleet jäädäkseen. Entiset luon-
nonmerkit eivät enää pidä paikkaan-
sa: edes sammakot ja pihlajanmarjat 
eivät käyttäydy enää samalla tavalla 
kuin ennen.

Opiskelin yliopistossa ympäris-
töterveystieteitä ja tein graduni pro-
jektissa, jossa tutkittiin ilmansaastei-
den vaikutuksia havupuihin. Tutki-
musmateriaali kerättiin sellutehtaan 
ja kemiantehtaan läheltä ja kontrol-
lit puhtaalta maaseudulta ja kaupun-
kialueelta.

Sellutehtaan läheisyydessä kuusen-
neulaset kituivat, kuivuivat ja niiden 
kärjet käpristyivät ja muuttuivat rus-
keiksi rikkidioksidin vaikutuksesta. 
Kemianteollisuus taas tuotti paljon 
typen oksideja, jotka johtivat aluk-
si kuusenneulasten rehevöitymiseen, 
sitten neulaset muuttuivat harmaan-
ruskeiksi ja ikävän tahmeiksi. Mo-
lemmissa tapauksissa neulasten so-
lujen toiminnat romahtivat. Nämä 
puut eivät enää paljon puhuneet, ne 
olivat jättämässä jäähyväisiä elämälle.

Ja kun puut voivat huonosti, kuin-
ka voi ihminen? Tiedämme hyvin, et-
tä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jo tuol-
loin, 1980-luvun alussa, tiedettiin, et-
tä oli kiire saada aikaan ilmaston-
muutosta hidastavia lakeja ja sopi-
muksia. Mutta nousukauden innoit-
tamana haluttiin saada aineellista hy-
vää ja kohottaa elintasoa. Jo silloin 
tehtiin liikaa kompromisseja, jotka 
eivät riittäneet asian korjaamiseksi. 
Huolta ympäristötuhoista ei otettu 

tosissaan. Nyt korjaamme seurauksia.
Raamatussa sanotaan, että Juma-

la loi ihmisen viljelemään ja varjele-
maan luomakuntaa. Tehtävää ei ole 
hoidettu kovin hyvin. Linnut ja kalat 
tukehtuvat muovipusseihin. Meres-
sä ei voi uida sinilevän vuoksi. Suu-
ret päättäjät eivät ottaneet kantaa il-
mastokysymyksiin käydessään kesäl-
lä neuvotteluja Helsingissä.

Jos olisimme tällä planeetalla saa-
neet enemmän Aatamin violetin ro-
dun perimää, olisimme ymmärtäneet 
pitää parempaa huolta myös omas-
ta ympäristöstä ja katsoa tulevien su-
kupolvien etuja. Heille jää nyt paljon 
ongelmia ratkottavaksi. Ehkä se tekee 
heistä kekseliäitä ja nerokkaita, niin 
kuin aikoinaan rajut säänmuutokset 
jääkausineen vaativat ihmisiltä rat-
kaisuja kylmässä selviytymiseen.

Yksilöt tekevät yhteisön. Kun yk-
silöt heräävät ja viisastuvat, alkaa ta-
pahtua suuria asioita. Kierrätys ja 
luomutuotteiden käyttö lisääntyvät. 
Uudet keksinnöt ja uudenlainen yh-
teisöllisyys nostavat päätään.

Saasteongelmatkin on ratkaistava 
yhteistuumin, mutta tarvitsemme li-
sää viisautta, ohjausta ja tietoa. Ko-
ko ajatusmaailman tulee muuttua ja 
henkistyä. Urantia-kirja antaa meil-
le selvän vinkin: Nykyihmisen suure-
na haasteena on saada parempi yh-
teys ihmismielessä olevaan jumalalli-
seen Opastajaan. [196:3.34]

Kaija Lindström
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Vertausten kirja
Voimavara ilmoituksen yhä laajempaan levittämiseen

John Hales, Illinois, Yhdysvallat
Käännös: Laura Suominen-Raatikainen

Alkuperäinen teksti: The Parables Book - A Resource for Outreach;
Urantia Foundation´s News Online, Volume 12, Issue 2, July 2018

Yli kolme vuotta sitten terveydel-
liset syyt saivat minut havahtu-

maan tosiasiaan, että olen todella-
kin kuolevainen; aloin pohtia, miten 
voisin palvella jäljellä olevan aikani 
planeetalla numero 606. Eräänä aa-
muna heräsin tajuten, että mahdol-
lisuus tähän oli vain viiden kortte-
lin päässä kodistani: protestanttinen, 
tunnustukseton kirkkoni, jossa olin 
käynyt 70-luvun loppupuolelta as-
ti. Liittyessäni aikoinaan kirkkooni 
oli houkuttimenani musiikki. Olem-
me hyvin musikaalinen seurakunta 
ja itse palvon mielelläni laulaen. En 
kuitenkaan silloin voinut syvällisesti 
osallistua kirkon toimintaan johtuen 
kokopäiväisestä työstäni Urantia-kir-
jan parissa.

Kun nyt oli enemmän aikaa, il-
moittauduin jälleen kerran vapaaeh-
toistyöhön ja aloitin syvällisen kans-
sakäymisen kirkkoni jäsenten kanssa. 
Minua pyydettiin kirkon palvelijaksi 
hoivakiltaan, Raamatunlukupiiriin, 
miesten kahvitusjoukkoon, (minut 
tunnetaan nimellä ”John, leipuri”, 
koska leivon herkkuja jaettavaksi) se-
kä muihinkin erilaisiin toimintoihin. 

Näiden myötä tutustuin moniin jäse-
niin, joihin halusinkin tutustua ja joi-
den halusin tutustuvan minuun, mu-
kaan lukien kolme pastoriani.

Tämä työ johdatti minut 18 kuu-
kautta sitten Israeliin seurakuntani 
jäsenistä koostuvan ryhmän kanssa; 
mukana oli myös senioripastorimme 
vaimoineen. Matka soi erinomaisen 
mahdollisuuden ystävystyä ja oppia 
ymmärtämään kristillisten sisarte-
ni ja veljieni ajatusmaailmaa. Ennen 
matkaa jaoin sähköpostin kautta ryh-
mälle videon Re-Imagining Jesus by 
David Kantor (Uusi mielikuva Jee-
suksesta, tehnyt David Kantor; suo-
mentajan käännös). Sain parikin kii-
tosvastausta. Matkalta palattuani lä-
hetin ryhmälle saman videon uudes-
taan. Tällä kertaa monet vastasivat, 
että nyt, kun he olivat itse käyneet Is-
raelissa, video rikastutti heidän koke-
muksiaan.

Matkan yksivuotisvuosipäivänä lä-
he  tin toiviomatkatovereilleni kirjan 
The Parables of Jesus -Complete teach-
ings from the Urantia Book (Jeesuksen 
vertaukset – Urantia-kirjan täydelli-
set opetukset: suomentajan käännös) 
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ja liitin mukaan henkilökohtaisen 
viestin. Sain yhteensä 27 ylenpalttis-
ta kiitoskirjettä eli jokaiselta. Annoin 
kirjoja myös kirkon henkilökunnalle 
ja kolmelle pastorillemme (yhteensä 
12 kirjaa) ja ne otettiin hyvin vastaan. 
Kaikki pitivät suuresti kirjan taiteelli-
suudesta ja laadusta.

En ollut puhunut Urantia-kirjasta 
kirkon piirissä, mutta Vertausten kir-
jasta (The Parables Book) tuli nyt mi-
tä käyttökelpoisin johdatus laaja-alai-
sille keskusteluille Jeesuksen elämäs-
tä. Kun Raamatunlukupiirissä on 
keskustelun aika, aloitan suunnilleen 
näillä sanoin: ”Näin ajattelen elämän-
kokemuksieni johdattamana ja olen 
myös kiinnostunut siitä mitä te ajat-
telette” - näin tai vastaavin sanoin.

Kolmissakymmenissä oleva nuo-
risopastorimme kutsui minut luok-
seen kysyäkseen Urantia-kirjasta, 
koska siitä oli maininta Vertausten 
kirjassa, (The Parables Book). Meil-
lä oli ilahduttava tunnin kestävä kes-
kustelutuokio. Hän kummasteli sitä, 
ettei koko aikana ollessaan McCor-
mickin Teologisessa Seminaarissa ol-
lut kertaakaan kuullut tällaisen hen-
gellisen teoksen ja liikkeen olemassa-
olosta. En ottanut kirjaa mukaani tä-
hän tapaamiseen, koska ajattelin sen 
olevan liikaa heti alkuun. Luotin pu-
huessani Mikaelin/Jeesuksen johda-
tukseen.

Näiden kolmen vuoden valmiste-
lun ja meditatiivisen uskonnollisen 
mietiskelyn jälkeen minusta tuntui, 
että aika oli kypsä tarkemmalle kerto-

miselle - käyttäen vain osaa IV. Ja mi-
kä olisi sen parempi tapahtuma, jolla 
aloittaa, kuin Pääsiäiskertomus. Käy-
tin truthbook.comin linkkejä hyväk-
seni näiden lukujen esittämisessä.

Minusta tuntuu, että tämä teksti 
vetoaa suuresti kirkolliseen perhee-
seeni johtuen tekstin kauniista tai-
teellisuudesta kuvaillessaan tarinoi-
ta, joilla on yhtäläisyyksiä Raamatun 
kanssa. Aloitin luvulla 175 ”Viimei-
nen temppelipuhe”. Kahden viikon 
ajan lähetin miesten kahvitusryhmäl-
le ja pastoreille linkin kahteen, kol-
meen kappaleeseen edeten pääsiäis-
aamuun, lukuun189 ”Kuolleista nou-
su”. Eräs kahvitusystävistäni totesi: 
”Minusta tuntui kuin olisin itse ollut 
paikalla”, aivan kuin vanhassa Wal-
ter Cronkiten tv-sarjassa Olet paikal-
la. Sain myönteistä palautetta parilta 
pastoriltakin.

Miksi toimin näin? Ensisijainen 
haluni on luoda Urantia-kirjan ope-
tuksille ystävyyden saareke tunnus-
tuksettoman, protestanttisen kirkon 
vanhoillisen seurakunnan keskuu-
teen. Avaimena tähän on tulla tutuk-
si, jotta anti tulisi luottamusta herät-
tävältä henkilöltä, joka kasvoi heidän 
kaltaisenaan, joka jakaa heidän kans-
saan rakkauden Jeesukseen ja tarjoaa 
oivalluksia, joita he eivät ehkä ole tul-
leet ajatelleeksi, mutta jotka ovat kui-
tenkin heidän ymmärrettävissään.

Siemenen kylväminen on toinen 
syy. Olen vihdoinkin kokenut, että 
Teko on meidän, seuraamukset ovat 
Jumalan 117:5.5 (1286.3)
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Teen työtä pienellä maatilkulla Mi-

kaelin hengellisessä puutarhassa ja 
millaisella matkalla olenkaan! Olen 
oppinut rakastamaan kirkkoperheeni 
lukuisia jäseniä tutustumalla heihin - 
yllätys, yllätys!

Pelkkä tahdonponnistus ei riitä sii-
hen, että aidosti rakastaisit kans-
saihmisiäsi. Rakkaus syntyy vain 
lähimmäisesi vaikuttimien ja näke-
mysten perinpohjaisesta ymmärtä-
misestä. Yhtä tärkeää ei ole, että ra-
kastat tänään kaikkia ihmisiä kuin 
että joka päivä opit rakastamaan 
taas yhtä ihmistä lisää. 100:4.6 (1098.3)

Tai ehkäpä tämä kaikki on keksien 
ansiota?

No niin, te siellä, jotka vielä mie-
titte miten palvella: teidän mahdol-
lisuutenne ovat luultavasti vain pa-
rin korttelin päässä. Tehkää suunni-
telma ja ottakaa ensimmäinen askel. 
Pystytte kyllä siihen! Jumalkipinän-
ne ja Totuuden Henki ovat rinnallan-
ne ja näyttävät tietä. Mutta itse pitää 
toimia, miksi minulta kesti näinkin 
kauan?

☐

”Jokaisesta aidosta uskovasta tulee ajan myötä yhä taitavampi houkut-
telemaan kanssaihmisensä rakastamaan ikuista totuutta. Oletko tä-

nään neuvokkaampi tuomaan hyvyyttä ihmiskunnan tietoon kuin olit ei-
len? Oletko tänä vuonna parempi vanhurskauden suosittelija kuin viime 
vuonna? Onko sinusta tulossa yhä taidokkaampi siinä, millaista menetel-
mää käytät johdattaessasi isoavia sieluja hengelliseen valtakuntaan?”

[Urantia-kirja, 156:5.15 (1740.2)]
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Pohdintaa Kolminaisuudesta

Osa 2
Eija Seppänen-Bolotinski

Luento Malmitalolla 24.3.2018.  
Ensimmäinen osa julkaistiin Heijasteessa 2/2018.

Miksi Kolminaisuus on tärkeä 
uuden maailmanuskonnon ke-

hittymisen kannalta – ja ei ainoastaan 
tärkeä, vaan välttämätön?

VII Urantian kolminaisuuskon-
septit
1. väittämä. Heprealaisten oli vaikea 
sovittaa kolminaisuuskäsitettä mo-
noteismin kanssa.

Heprealaisten tiedot Kolminai-
suudesta perustuivat Melkisedekin 
ajoilta juontuviin keeniläisten tra-
ditioihin, mutta heidän monoteis-
tinen kiihkoilunsa yhden Jumalan, 
Jahven, puolesta työnsi niin pahas-
ti varjoon kaikki tällaiset opetukset, 
että Jeesuksen ilmestymisen aikoi-
hin oppi Elohimista oli käytännöl-
lisesti katsoen kitkeytynyt juuta-
laisesta teologiasta. Heprealainen 
ajatusmaailma ei kyennyt sovitta-
maan kolminaisuuskäsitettä mono-
teistiseen uskonkäsitykseen Ainoas-
ta Herrasta, Israelin Jumalasta. 
[104:1.5]

2. väittämä. Jeesus opetti kolminai-
suuskonseptin, mutta hänen aposto-
linsa käsittivät vain vähäisen määrän 
totuudesta.

Jeesus opetti apostoleilleen totuuden 
Paratiisin-Kolminaisuuden persoo-

nista, mutta nämä luulivat hänen 
puhuvan kuvaannollisesti ja sym-
bolisesti. Koska heidät oli kasvatet-
tu heprealaiseen monoteismiin, hei-
dän oli vaikea edes ajatella jotakin 
sellaista käsitystä, joka näytti ole-
van ristiriidassa heidän keskuudes-
saan vallalla olevan Jahve-käsitteen 
kanssa. Ja alkukristityt perivät hep-
realaisen ennakkoluulon kolminai-
suuskäsitettä kohtaan. [104:1.10]

3. väittämä. Ennen Urantia-ilmoi-
tuksen esittämistä Paratiisin-Kolmi-
naisuuden todellista identiteettiä ei 
tiedetty.

Sitten Jeesuksen päivien ei Paratii-
sin-Kolminaisuuden tosiasiallinen 
identiteetti ole ollut Urantialla tie-
dossa (niitä muutamia yksilöjä lu-
kuun ottamatta, joille se erityisesti 
paljastettiin), ennen kuin se esitet-
tiin käsillä olevissa ilmoituksellisis-
sa selonteoissa. Mutta vaikka kris-
tillinen käsitys Kolminaisuudesta 
tosiasiatiedon osalta erehtyikin, se 
piti silti kokolailla paikkansa hen-
gellisten suhteiden osalta. Vain filo-
sofisten seuraamustensa ja kosmo-
logisten seuraustensa osalta tämä 
käsitys joutui hämmennyksiin: Mo-
nien, jotka ovat kosmisesti suuntau-
tuneita, on ollut vaikea uskoa, että 
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Jumaluuden Toinen Persoona, in-
finiittisen Kolminaisuuden toinen 
jäsen, olisi joskus oleskellut Uran-
tialla; ja vaikka tämä hengessä on-
kin totta, niin aktuaalisuudessa se 
ei ole tosiasia. Mikael-Luojissa ruu-
miillistuu Iankaikkisen Pojan ju-
malallisuus täyteen määrään saak-
ka, mutta he eivät ole absoluuttisia 
persoonallisuuksia. [104:1.13]

4. väittämä. Kolminaisuus on abso-
luuttinen entiteetti – enemmän kuin 
pelkän yhteenlaskutoimituksen tu-
loksena saatava Jumaluus (tässä käy-
tetään englannin kielellä sanaa ”su-
persummative”). Entiteetti tarkoittaa 
kirjaimellisesti tulkittuna samaa kuin 
olio (lat. ens, oleva). Entiteettiä on 
käytetty myös oliota yleisempänä kä-
sitteenä, jonka ajatellaan sisältävän 
olioiden lisäksi muun muassa olio-
joukot ja olioiden ominaisuudet. Uu-
dessa sivistyssanakirjassa entiteetti 
on asian tai olion olemus skolastises-
sa filosofiassa. Skolastinen filosofia eli 
skolastiikka on keskiajan tiede, jossa 
kreikkalainen filosofia ja kristinusko 
ovat sulautuneet yhteen. Se lähtee 
edellytyksestä, että kristinoppi on eh-
dottomasti tosi ja yrittää alussa osoit-
taa, että se on myös järjen eli filosofi-
an mukainen, myöhemmin, ettei se 
ole ainakaan järjenvastainen.

Ja tämä samainen Paratiisin-Kol-
minaisuus on todellinen entiteetti 
— ei persoonallisuus, mutta kuiten-
kin tosi ja absoluuttinen realiteet-
ti; ei persoonallisuus, mutta kuiten-
kin sellainen, joka on yhteen sopiva 

sen kanssa rinnan olemassa olevien 
persoonallisuuksien — Isän, Pojan 
ja Hengen persoonallisuuksien — 
kanssa. Kolminaisuus on enemmän 
kuin sellainen pelkän yhteenlasku-
toimituksen tuloksena saatava ju-
maluusrealiteetti, joka olisi tulok-
sena Paratiisin kolmen Jumaluuden 
toisiinsa yhdistymisestä. Kolminai-
suuden ominaisuudet, ominaispiir-
teet ja toiminnot eivät ole Paratiisin 
kolmen Jumaluuden attribuuttien 
yksinkertainen summa, vaan kolmi-
naisuustoiminnot ovat jotakin ai-
nutlaatuista, omintakeista, eivätkä 
ne ole täysin ennakoitavissa Isän, 
Pojan ja Hengen attribuutteja erit-
telemällä. [104:4.2]

VIII Seitsemän Kolmiyhteyttä
1. väittämä. Kun kolme Paratiisin Ju-
maluutta liittyvät yhteen yhteistoi-
mintaa varten – persoonallisuuksina 
– he muodostavat kolmiyhteyden, ei-
vät kolminaisuutta.

Ja Paratiisin kolmen persoonalli-
suuden yhteenliittymä iäistää en-
simmäisen kolmiyhteyden: Isän, 
Pojan ja Hengen persoonallisuuslii-
ton. Sillä kun nämä kolme persoo-
naa persoonain ominaisuudessa liit-
tyvät yhteen yhteistoimintaa varten, 
niin he näin tehdessään muodosta-
vat toiminnallista ykseyttä merkit-
sevän kolmiyhteyden, eivät kolmi-
naisuutta — orgaanista entiteettiä 
— mutta kuitenkin kolmiyhteyden, 
kolminkertaisen toiminnallisen mo-
nikoosteisen yksimielisyyden. [104:3.14]
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(Tässä sana orgaaninen tarkoittaa 
”erottamaton, kiinteä, yhtenäinen, 
elimistön tavoin toimiva”, Uusi sivis-
tyssanakirja, Otava)

2. väittämä. Jakamaton Kolminai-
suuden ykseys voi ylläpitää ulkonais-
ta suhdetta kolmiyhteyden persoo-
nallisiin jäseniin.

Paratiisin-Kolminaisuus ei ole kol-
miyhteys; se ei ole toiminnallinen 
yksimielisyys, vaan mieluummin-
kin se on jakamatonta ja jaoton-
ta Jumaluutta. Isä, Poika ja Henki 
(persoonain ominaisuudessa) voivat 
ylläpitää suhdetta Paratiisin-Kol-
minaisuuteen, sillä Kolminaisuus 
on heidän jakamaton Jumaluuten-
sa. Isä, Poika ja Henki eivät ylläpidä 
tällaista persoonallista suhdetta en-
simmäiseen kolmiyhteyteen, sillä se 
on heidän toiminnallinen liittonsa 
kolmen persoonan ominaisuudessa. 
Vain Kolminaisuutena — jakamat-
tomana Jumaluutena — he kollek-
tiivisesti ylläpitävät ulkonaista suh-
detta kolmiyhteyteen, joka edustaa 
heidän persoonallista monikoostei-
suuttaan. [104:3.15]

3. väittämä. Kolmiyhteys ei ole enti-
teetti; se on toiminnallinen ennem-
minkin kuin orgaaninen. Sen jäsenet 
ovat pikemminkin kumppaneita kuin 
yhdistyksen jäseniä.

Näin ollen Paratiisin-Kolminaisuus 
on absoluuttisten suhteiden jou-
kossa ainutlaatuinen: On olemassa 
useita eksistentiaalisia kolmiyhte-
yksiä, mutta vain yksi eksistentiaa-

linen Kolminaisuus. Kolmiyhteys ei 
ole entiteetti. Se on paremmin-
kin toiminnallinen kuin orgaani-
nen. Sen jäsenet ovat pikemminkin 
kumppaneita kuin jonkin kokonai-
suuden muodostavia. Kolmiyhteyk-
sien osatekijät saattavat olla enti-
teettejä, mutta itse kolmiyhteys on 
yhteenliittymä. [104:3.16]

4. väittämä. Universaalinen Isä on 
Absoluuttien absoluutti ja ensisijaise-
na jäsenenä kaikissa seitsemässä kol-
miyhteydessä.

Kun pyritään kuvaamaan seitse-
mää kolmiyhteyttä, huomio kohdis-
tuu siihen, että Universaalinen Isä 
on ensisijaisena jäsenenä niistä 
jokaisessa. Hän on, hän oli ja hän 
tulee aina olemaan Ensimmäinen 
Universaalinen Isä-Lähde, Abso-
luuttinen Keskus, Alkuperäinen Ai-
heuttaja, Universaalinen Valvoja, 
Rajaton Energisoija, Alkuperäinen 
Ykseys, Kvalifioimaton Ylläpitäjä, 
Jumaluuden Ensimmäinen Persoo-
na, Alkuperäinen Kosminen Periku-
va ja Infiniittisyyden Olennoituma. 
Universaalinen Isä on Absoluuttien 
persoonallinen syy; hän on Abso-
luuttien absoluutti. [104:4.1]

5. väittämä. Kolmiyhteydet ovat infi-
niittisyyden toiminnallinen tasapai-
nopyörä – kaikkien alkujen, olemas-
saolojen ja kohtaloiden yhdistäjä.

Kolmiyhteydet ovat infiniittisyy-
den toiminnallinen tasapainopyö-
rä, Seitsemän Infiniittisyysabsoluu-
tin ainutlaatuisuuden yhdentymä. 
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Juuri kolmiyhteyksien eksistentiaa-
linen läsnäolo mahdollistaa sen, et-
tä Isä–MINÄ OLEN kokee toimin-
nallista infiniittisyysykseyttä siitä 
huolimatta, että infiniittisyys eriy-
tyy seitsemäksi Absoluutiksi. En-
simmäinen Lähde ja Keskus on 
kaikkien kolmiyhteyksien yhdistä-
vä jäsen. Hänessä kaikilla olevaisil-
la on kvalifioimaton alkunsa, ikui-
nen olemassaolonsa ja infiniittinen 
määränpäänsä — ”häneen sisälty-
vät kaikki olevaiset”. [104:4.46]

Tämä viimeinen lause tulee Raama-
tun Uuden testamentin kirjoista: 1. 
Kirje roomalaisille 11:36. Hänestä, 
hänen kauttaan ja häneen on kaikki. 
Hänen on kunnia ikuisesti, amen. 2. 
Kirje kolossalaisille 1:17. Hän on ollut 
olemassa ennen kaikkea muuta, ja 
hän pitää kaiken koossa. 3. Heprea-
laiskirje 2:10. Hän… kaiken luoja ja 
perusta…

6. väittämä. Ensimmäinen Kolmiyh-
teys on persoonallinen ja tavoitteelli-
nen – rakkauden, armon ja huolenpi-
don yhteenliittymä (Universaalinen 
Isä, Iankaikkinen Poika ja Ääretön 
Henki).

Kysymyksessä on rakkauden, ar-
mon ja huolenpidon kolminkertai-
nen liitto — kolmen ikuisen paratii-
sipersoonallisuuden tavoitteellinen 
ja persoonallinen yhteenliittymä. 
Se on jumalallisesti veljellinen, luo-
tuja rakastava, isällisesti toimi-
va ja ylösnousemusta edistävä yh-
teenliittymä. Tämän ensimmäisen 

kolmiyhteyden jumalalliset persoo-
nallisuudet ovat persoonallisuutta 
perintölahjana antavia, henkeä lah-
joittavia ja mieltä lahjaksi antavia 
Jumalia. [104:4.7]

7. väittämä. Toinen Kolmiyhteys on 
voima-perikuva-kolmiyhteys.

Toinen Kolmiyhteys — voima-peri-
kuva-kolmiyhteys. Olipa kyse pikku-
ruisesta ultimatonista, loimuavasta 
tähdestä, pyörteenä pyörivästä täh-
tisumusta tai vaikkapa keskusuni-
versumista tai superuniversumeis-
ta, niin pienimmistä suurimpiin 
aineellisiin organisoitumiin as-
ti niiden fyysinen kaava — kosmi-
nen hahmo — on aina peräisin tä-
män kolmiyhteyden toiminnasta. 
Tähän yhteenliittymään kuulu-
vat: 1. Isä-Poika. 2. Paratiisin Saa-
ri. 3. Myötätoimija. Energian orga-
nisoijia ovat Kolmannen Lähteen ja 
Keskuksen kosmiset edustajat; ener-
gia muodostellaan Paratiisin, abso-
luuttisen materialisoituman, anta-
man mallin mukaan, mutta kaiken 
tämän loputtoman manipuloinnin 
takana on Isä-Pojan läsnäolo, joka 
liitto aktivoi ensin paratiisimallin 
silloin, kun Havona ilmaantui yh-
taikaa Äärettömän Hengen, Myö-
tätoimijan, syntymän kanssa. [104:4.13]

8. väittämä. Kolmas on henkis-kehi-
tyksellinen kolmiyhteys.

Kolmas Kolmiyhteys — henkievo-
luution kolmiyhteys. Hengellinen il-
menemismuoto kaikkinensa alkaa 
tästä yhteenliittymästä ja tähän se 
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loppuu. Yhteenliittymään kuulu-
vat: 1. Universaalinen Isä. 2. Poi-
ka-Henki. 3. Jumaluusabsoluutti. 
Henkivoimavarauksesta aina ha-
maan Paratiisin henkeen asti kaik-
ki henki saa todellisuudessa näky-
vän ilmiasun tässä Isän puhtaan 
henkiolennoituman, Poika-Hengen 
aktiivisten henkiarvojen ja Juma-
luusabsoluutin rajoittamattomien 
henkipotentiaalien kolmiyhteises-
sä yhteenliittymässä. Henkeä edus-
tavilla eksistentiaalisilla arvoilla on 
tässä kolmiyhteydessä ammoinen 
syntymähistoriansa, täysimääräi-
nen ilmitulonsa ja lopullinen mää-
ränpäänsä. [104:4.20] … (Jumaluusab-
soluutti eli Kvalifioitu Absoluutti)

9. väittämä. Neljäs on energiainfi-
niittisyyden kolmiyhteys. Neljäs Kol-
miyhteys — energiainfiniittisyyden 
kolmiyhteys. Tämän kolmiyhteyden 
puitteissa iäistyvät koko energiato-
dellisuuden alut ja loput, avaruuden 
voimavarauksesta monotaan saakka. 

Tähän ryhmittymään kuuluvat: 1. 
Isä-Henki. 2. Paratiisin Saari. 3. 
Kvalifioimaton Absoluutti. [104:4.22]

Paratiisi on kosmoksen vah-
vuus-energiaalisen aktivoinnin kes-
kus — Ensimmäisen Lähteen ja 
Keskuksen asemapaikka maailman-
kaikkeudessa, Kvalifioimattoman 
Absoluutin kosminen keskittymä-
piste ja kaiken energian alkuläh-
de. Tämän kolmiyhteyden piirissä 
on eksistentiaalisesti läsnä se infi-
niittisen kosmoksen energiapotenti-
aali, josta suuruniversumi ja koko-

naisuniversumi ovat vain osittaisia 
ilmentymiä. [104:4.26]

10. väittämä. Viides on reaktiivisen 
infiniittisyyden kolmiyhteys.

Viides Kolmiyhteys — reaktiivis-
ta infiniittisyyttä oleva kolmiyh-
teys. Tämän yhteenliittymän muo-
dostavat: 1. Universaalinen Isä. 2. 
Universaalinen Absoluutti. 3. Kva-
lifioimaton Absoluutti. [104:4.32] Tä-
mä ryhmittymä saa aikaan kaiken 
ei-jumaluutta olevan todellisuu-
den alueilla aktualisoitavissa ole-
van toiminnallisen infiniittisyys-
todellistuman ikuistumisen. Tämä 
kolmiyhteys osoittaa rajoittamaton-
ta kapasiteettia reagoida muiden 
kolmiyhteyksien tahdonvaraisiin, 
kausatiivisiin, jännitettä ja mal-
lia koskeviin toimintoihin ja läsnä-
oloon. [104:4.33]

11. väittämä. Kuudes on kosmis-yh-
teenliittynyttä Jumaluutta edustava 
kolmiyhteys. Tämän ryhmittymän 
muodostavat: Universaalinen Isä, Ju-
maluusabsoluutti ja Universaalinen 
Absoluutti.

Kuudes Kolmiyhteys — kosmis-yh-
teenliittynyttä Jumaluutta edustava 
kolmiyhteys. Tämän ryhmittymän 
muodostavat: 1. Universaalinen 
Isä. 2. Jumaluusabsoluutti. 3. Uni-
versaalinen Absoluutti. Tämä on 
kosmoksessa olevan Jumaluuden 
yhteenliittymä, Jumaluuden im-
manenssi yhdessä Jumaluuden 
transsendenssin kanssa. Tämä on 
jumalallisuuden viimeinen kurot-
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tautuminen infiniittisyyden tasoilta 
niitä realiteetteja kohti, jotka ovat 
jumalallistetun todellisuuden ulko-
puolella. [104:4.38]

(Immanienssi = Jumalan läsnäolo ja 
vaikutus maailmassa; Jumaluuden 
transsendenssi = Jumalan olemassa-
olo maailman yläpuolella, riippumat-
tomana maailmasta)

12. väittämä. Seitsemäs on infiniitti-
syyttä edustava kolmiyhteys.

Seitsemäs Kolmiyhteys — infiniit-
tistä ykseyttä edustava kolmiyh-
teys. Kysymyksessä on ajallisuudes-
sa ja ikuisuudessa toiminnallisesti 
ilmenevän infiniittisyyden ykseys, 
aktuaalien ja potentiaalien tasave-
roinen yhdistymä. Tämän ryhmän 
muodostavat: 1. Universaalinen Isä. 
2. Myötätoimija. 3. Universaalinen 
Absoluutti. Myötätoimija yhden-
tää universaalisesti ne koko aktuali-
soituneen todellisuuden vaihtelevat 
toiminnalliset aspektit, joita esiintyy 
kaikilla ilmenemistasoilla — lähtien 
finiittisistä ja päätyen transsenden-
taalien kautta absoluutteihin. Uni-
versaalinen Absoluutti kompen-
soi täydellisesti ne eroavaisuudet, 
jotka luontaisesti sisältyvät kaiken 
epätäydellisen todellisuuden mo-
ninaisiin aspekteihin, lähtien ak-
tiivis-tahdollisen ja kausatiivisen 
jumaluustodellisuuden rajattomis-
ta potentiaaleista ja päätyen Kva-
lifioimattoman Absoluutin käsit-
tämättömillä alueilla esiintyvään 
staattisen, reaktiivisen, ei-juma-

luustodellisuuden äärettömiin mah-
dollisuuksiin. [104:4.42]

13. väittämä. On olemassa kahdek-
san paljastamatta jäävää kolmiyhteyt-
tä, jotka ovat tekemisissä aktuaali-
suuksien ja potentiaalisuuksien kans-
sa korkeimmuuden kokemuksellisen 
tason tuolla puolen.

Nämä likimääräiset hahmotelmat 
riittävät valaisemaan kolmiyhteyk-
sien käsitettä. Kun ette tunne kol-
miyhteyksien perimmäistä tasoa, 
ette voi täysin käsittää seitsemää en-
simmäistäkään tasoa. Vaikka em-
me katso viisaaksi ryhtyä asian tä-
tä laajempaan käsittelyyn, voimme 
kuitenkin mainita, että on olemas-
sa viisitoista Ensimmäisen Lähteen 
ja Keskuksen kolmiyhteistä yhteen-
liittymää, joista kahdeksaa ei näissä 
luvuissa paljasteta. Nämä paljasta-
matta jäävät yhteenliittymät koske-
vat sellaisia realiteetteja, aktuaali-
suuksia ja potentiaalisuuksia, jotka 
ovat korkeimmuuden kokemukselli-
sen tason tuolla puolen. [104:4.45]

14. väittämä. MINÄ OLEN -olevai-
seen luonnostaan sisältyvä infiniitti-
syys on ikuisesti läsnä Absoluuteissa, 
toiminnallisesti liittyneenä kolmiyh-
teyksiin ja siirrännäisesti aktiivinen 
kolmiuksissa.

Eksistentiaalisesta näkökulmasta 
katsottuna mitään uutta ei voi ta-
pahtua missään galaksissa, sillä se 
infiniittisyyden tyhjentävyys, joka 
luonnostaan sisältyy MINÄ OLEN 
-olevaiseen*, on iäti läsnä seitsemäs-
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sä Absoluutissa, on toiminnallisesti 
assosioituneena kolmiyhteyksissä ja 
siirrännäisesti assosioituneena kol-
miuksissa. Mutta se, että infiniit-
tisyys on tällä tavoin eksistentiaa-
lisesti läsnä näissä absoluuttisissa 
assosioitumissa, ei millään muotoa 
tee uusien kosmisten kokemukselli-
suuksien todellistamista mahdotto-
maksi. Finiittisen luodun näkökul-
masta katsoen infiniittisyys sisältää 
paljon sellaista, joka on potentiaa-
lista, paljon sellaista, joka kuuluu 
pikemminkin tulevan mahdollisuu-
den kuin nykyisen aktuaalisuuden 
piiriin. [115:2.1]

*Alkutekstissä ei ole sanaa ”olevai-
nen”. [Kääntäjän huomautus]

IX Kolmiyhteydet ja Kolmiudet
1. väittämä. Kolmiyhteiset suhdeko-
konaisuudet, joiden kokoonpanoon 
Isä ei kuulu, ovat nimeltään kolmiuk-
sia. Ne johtuvat Kolmiyhteyksien ole-
massaolosta.

On olemassa tiettyjä muita kolmiyh-
teisiä suhdekokonaisuuksia, joiden 
kokoonpanoon Isä ei kuulu, mutta 
ne eivät ole todellisia kolmiyhteyk-
siä ja ne pidetään aina erillään Isän 
sisältävistä kolmiyhteyksistä. Niitä 
kutsutaan milloin apukolmiyhteyk-
siksi, milloin rinnakkaiskolmiyhte-
yksiksi ja toisinaan kolmiuksiksi. Ne 
johtuvat kolmiyhteyksien olemassa-
olosta. [104:5.1]

2. väittämä. Aktuaalisuutta edustava 
Kolmius koostuu kolmesta absoluut-
tisesta aktuaalista.

Aktuaalisuuden Kolmius. Tämä 
Kolmius koostuu kolmen absoluut-
tisen aktuaalin keskinäissuhteista: 
1. Iankaikkinen Poika. 2. Paratii-
sin Saari. 3. Myötätoimija. Iankaik-
kinen Poika on henkitodellisuuden 
absoluutti, absoluuttinen persoonal-
lisuus. Paratiisin Saari on kosmisen 
todellisuuden absoluutti, absoluut-
tinen perusmalli. Myötätoimija on 
mielitodellisuuden absoluutti, ab-
soluuttista henkitodellisuutta edus-
tava rinnakkaisolevainen sekä 
persoonallisuuden ja voiman eksis-
tentiaalinen jumaluussynteesi. Tä-
mä kolmiyhteinen yhteenliittymä 
johtaa aktuaalistuneen todellisuu-
den — henkisen, kosmisen tai mie-
lellisen todellisuuden — kokonai-
suuden koordinoitumiseen. Se on 
aktuaalisuuden osalta kvalifioima-
ton. [104:5.6.]

X Kolminaisuuksien Kolminaisuus
1. väittämä. Kolminaisuuksien Kol-
minaisuus on kaiken kokemukselli-
sen äärettömyyden (infiniittisyyden) 
yhteenveto niin kuin se manifestoi-
tuu, tulee ilmi, ikuisuuden teoreetti-
sen infiniittisyyden osalta; kokemuk-
sellinen infiniittisyys saavuttaa eksis-
tentiaalisen infiniittisyyden samuu-
den.

Kolminaisuuksien Kolminaisuuden 
olemusta on vaikea kuvailla ihmis-
mielelle; se on aktuaalinen yhteis-
summa kokemuksellisen infiniit-
tisyyden kaikkeudesta ikuisuuden 
todellistumisen teoreettisessa infi-
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niittisyydessä. Kolminaisuuksien 
Kolminaisuudessa kokemukselli-
nen infiniittinen saavuttaa identti-
syyden eksistentiaalisen infiniittisen 
kanssa, ja molemmat ovat esikoke-
muksellisessa, esieksistentiaalisessa 
MINÄ OLEN -olevaisessa* kuin yk-
si. Kolminaisuuksien Kolminaisuus 
on kaiken sen lopullinen ilmentymä, 
mitä viisitoista kolmiyhteyttä ja nii-
hin liittyvät Kolmiudet itsessään si-
sältävät. Suhteellisten olentojen on 
vaikea käsittää lopullisuuksia, oli-
vatpa ne eksistentiaalisia tai koke-
muksellisia, siksi ne on aina esitettä-
vä suhteellisuuksina. [106:8.1]

2. väittämä. Kolminaisuuksien Kol-
minaisuus on olemassa useissa usko-
mattomissa ja mielikuvituksen ylittä-
vissä vaiheissa.

Kolminaisuuksien Kolminaisuus 
esiintyy monissa vaiheissa. Se sisäl-
tää sellaisia mahdollisuuksia, toden-
näköisyyksiä ja väistämättömyyk-
siä, että ne saavat jopa korkealla 
ihmisen tason yläpuolella olevien 
olentojen mielikuvitusmaailman 
järkkymään. Sillä on seuraamuksia, 
joita taivaalliset filosofit eivät luul-
tavasti edes aavista, sen seuraukset 
tulevat nimittäin esiin kolmiyhte-
yksissä, ja kolmiyhteydet ovat viime 
kädessä luotaamattomia. [106:8.2]

3. väittämä. Kolminaisuuksien Kol-
minaisuudessa on kolme tasoa.

On useita tapoja, joilla Kolminai-
suuksien Kolminaisuutta voi kuvail-
la. Me katsomme parhaaksi esittää 

asiasta seuraavanlaisen kolmitasoi-
sen käsityksen: 1. Kolmen Kolmi-
naisuuden taso. 2. Kokemuksellisen 
Jumaluuden taso. 3. MINÄ OLEN 
-olevaisen* taso. Nämä ovat yhä 
laajemmaksi käyvää yhdistymistä 
edustavia tasoja. Kolminaisuuksien 
Kolminaisuus on itse asiassa ensim-
mäinen taso, kun toinen ja kolmas 
taso taas ovat ensimmäisen tason 
yhdistymisjohdannaisia. [106:8.7]

4. väittämä. Kolminaisuuksien Kol-
minaisuus voidaan esittää kolmita-
soisena.

Ensimmäinen taso: Kolmen Kol-
minaisuuden uskotaan tällä yhteen-
liittymisen alkutasolla toimivan täy-
dellisesti synkronoituneina, vaikka-
kin erillisinä Jumaluuden persoonal-
lisuuksien ryhmittyminä. 1. Paratii-
sin Kolminaisuus. 2. Perimmäinen 
Kolminaisuus (Korkeimmat Luojat, 
Korkein Jumala ja Kokonaisuniver-
sumin Arkkitehdit). 3. Absoluuttinen 
Kolminaisuus (Korkein Jumala, Pe-
rimmäinen Jumala, universumipää-
määrän Kruunaaja).

Toinen taso: Kolmen Kolminai-
suuden koordinoituminen tuo väis-
tämättä mukanaan näihin Kolmi-
naisuuksiin geneettisesti liittyvien 
kokemuksellisten Jumaluuksien as-
sosiatiivisen liiton (Genetically = 
tarkoittaa geneettistä, perinnöllis-
tä). 1. Korkein… Korkein on finiit-
tisen evoluution ensimmäisen vai-
heen täyttymisen jumaluusruumiil-
listuma. 2. Perimmäinen… jumalal-
lisuuden (huom! Jumaluuden luon-
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teenomainen, yhdistävä ja koordinoi-
va ominaisuus). 3. Transsendentaali-
nen Urantia-kirjassa tarkoittaa tun-
temamme finiittisen ajallisuuden ja 
avaruuden tuolle puolen menemistä 
ja ylittämistä…  Perimmäisen Juma-
lan toimikenttä ja absoniittisuus eli 
superaika ja transsendenttinen ava-
ruus, Urantia-kirjan uudissanat. 4. 
Absoluuttinen… Absoluuttinen ju-
mala… on mukana … Absoluuttisen 
Kolminaisuuden lopullisen funktion 
persoonallisuusseuraamuksena, mut-
ta (huom!) Jumaluusabsoluutti on eri 
käsite eli ikuisuusstatuksen omaava 
eksistentiaalinen realiteetti.

Kolmas taso: Korkeimman, Pe-
rimmäisen ja täysimääräisen Abso-
luutin liitossa voisi tapahtua niiden 
infiniittisyyden, aspektien toimin-
nallinen uudelleenkokoaminen, jot-
ka MINÄ OLEN alkuaan jakoi loh-
koihin ja jotka johtivat Infiniittisyy-
den Seitsemän Absoluutin ilmaantu-
miseen…

Oma pohdinta: mahdollisesti toi-
sen tason kolminaisuusykseys johtai-
si MINÄ OLEN -olevaisen todellistu-
misen kokemukselliseksi saavutetta-
vuudeksi.

Tasot on kuvattu Urantia-kirjassa 
sivuilla 1171-1173.

XI Perimmäinen Kolminaisuus 
ja Absoluuttinen Kolminaisuus
1. väittämä. Perimmäinen Jumala saa 
voimansa ja persoonallisuutensa Pe-
rimmäisen Kolminaisuuden yhdisty-
misen tuloksena.

(16.3) 0:12.6 1. Perimmäinen Kolminai-
suus, joka nyt on kehittymässä, tu-
lee lopulta koostumaan Korkeim-
masta Olennosta, Korkeimmista 
Luojapersoonallisuuksista ja ab-
soniittisista Kokonaisuniversumin 
Arkkitehdeistä, niistä ainutlaatui-
sista universuminsuunnittelijoista, 
jotka eivät ole luojia eivätkä luotu-
ja. Perimmäinen Jumala on lopul-
ta ja väistämättä saava voimansa 
ja persoonallisuutensa tämän ko-
kemuksellisen Perimmäisen Kolmi-
naisuuden miltei rajattoman ko-
konaisuniversumin laajenevalla 
areenalla tapahtuvan yhdistymisen 
jumaluusseuraamuksena.

2. väittämä. Absoluuttinen Kolmi-
naisuus on toinen kokemuksellinen 
Kolminaisuus ja sen yhdistyminen 
voisi kokemuksellistaa Absoluuttisen 
Jumaluuden.

(16.4) 0:12.7 2. Absoluuttinen Kolminai-
suus — toinen kokemuksellinen Kol-
minaisuus — joka nyt on aktuaalis-
tumisprosessissa, tulee koostumaan 
Korkeimmasta Jumalasta, Perim-
mäisestä Jumalasta ja paljastumat-
tomasta Universumimääränpään 
Kruunaajasta. Tämä Kolminaisuus 
toimii sekä persoonallisella että yli-
persoonallisella tasolla, jopa ei-per-
soonallisen rajoja lähestyen, ja sen 
yhdistyminen universaalisuudessa 
kokemuksellistaisi Absoluuttisen Ju-
maluuden.

3. väittämä. Absoluuttisella Kolmi-
naisuudella on teoreettinen kyky ak-
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tivoida potentiaalisuuden Absoluutit 
– Jumaluus-, Universaalinen ja Kvali-
fioimaton.

Perimmäinen on transsendentaali-
sen todellisuuden huipentuma, ai-
van kuten Korkein on evolutionaa-
ris-kokemuksellisen todellisuuden 
huippu. Ja näiden kahden kokemuk-
sellisen Jumaluuden aktuaalinen il-
maantuminen laskee perustuksen 
toiselle kokemukselliselle Kolmi-
naisuudelle. Kysymyksessä on Ab-
soluuttinen Kolminaisuus: Kor-
keimman Jumalan, Perimmäisen 
Jumalan ja paljastumattoman Uni-
versumipäämäärän Kruunaajan 
liitto. Ja tällä Kolminaisuudella 
on teoreettinen kyky aktivoida po-
tentiaalisuuden Absoluutit: Juma-
luus-, Universaalinen ja Kvalifioi-
maton Absoluutti. Mutta tämän 
Absoluuttisen Kolminaisuuden lop-
puunsaatettu muodostuminen voi-
si tapahtua vasta, kun koko koko-
naisuniversumin evoluutio on saatu 
päätökseen — Havonasta hamaan 
neljänteen ja uloimpaan avaruusta-
soon saakka. [106:5.1]

4. väittämä. Absoluuttinen Kolmi-
naisuus on kokonaisfunktion osalta 
absoluuttinen – kvalitatiivisesti ra-
joittamaton ja ehdollistamaton po-
tentiaalisesti.

Jos sama asia ilmaistaan toisin sa-
noin, niin Absoluuttinen Kolminai-
suus on, kuten sen nimikin osoittaa, 
kokonaisfunktion osalta kiistämät-
tömän absoluuttinen. Emme tie-

dä, miten absoluuttinen funktio voi 
päästä totaaliseen julkituloon kva-
lifioidulla, rajoitetulla tai muu-
toin rajallisella perustalla. Niinpä 
meidän onkin oletettava, että mi-
kä tahansa tämänkaltainen kaik-
kinaisuusfunktio on (potentiaa-
lin puolesta) ehdollistamatonta. Ja 
näyttäisi myös siltä, että ehdollista-
maton olisi ainakin kvalitatiiviselta 
kannalta katsottaessa myös rajoit-
tamatonta, vaikka emme kvantita-
tiivisten suhteiden osalta olekaan 
yhtä varmoja. [106:6.4]

5. väittämä. Paratiisin Kolminaisuus 
on infiniittinen; Perimmäinen Kol-
minaisuus on ali(sub)infiniittinen; 
Absoluuttinen Kolminaisuus hipoo 
eksistentiaalisia potentiaalisuuden 
Absoluutteja.

Siitä olemme kuitenkin varmoja, et-
tä vaikka eksistentiaalinen Paratii-
sin-Kolminaisuus on infiniittinen ja 
vaikka kokemuksellinen Perimmäi-
nen Kolminaisuus on ali-infiniitti-
nen, Absoluuttista Kolminaisuutta 
ei ole yhtä helppo luokitella. Vaik-
ka se on syntyhistorialtaan ja kons-
tituutioltaan kokemuksellinen, se 
ehdottomasti kuitenkin hipoo eksis-
tentiaalisia potentiaalisuuden Ab-
soluutteja. [106:6.5]

6. väittämä. Absoluuttinen eli kuu-
dennen vaiheen integroituma: 

Vaikkei ihmismielen kannattane-
kaan pyrkiä ymmärtämään tällai-
sia etäisiä ja ihmisyyden ylittäviä 
käsityksiä, ehdottaisimme kuiten-
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kin, että Absoluuttisen Kolminai-
suuden ikuisuustoiminnan ajatel-
taisiin kulminoituvan jonkinlaiseksi 
potentiaalisuuden Absoluuttien ko-
kemuksellistumiseksi. [- -] Mutta 
mitä tulee käsitettävissä oleviin ju-
malallisuuden ja persoonallisuu-
den arvoihin, niin nämä otaksutut 
tapahtumat edellyttävät Jumaluu-
sabsoluutin personointia sekä nii-

den superpersoonallisten arvojen ja 
ultrapersoonallisten merkitysten il-
maantumista, jotka luonnostaan 
kuuluvat Absoluuttisen Jumalan 
– kokemuksellisista Jumaluuksista 
kolmannen ja viimeisen – persoo-
nallisuuden täysimääräistymiseen.  
[106:6.6]

☐

Urantia-kirjan lukijoiden kesätapaaminen
8.-10.6.2018 Lautsian Lomakeskus, Hauho

Teema: Meidät on kutsuttu ikuiseen elämään

Jälleen kerran Urantia-kirjan luki-
jat saapuivat vuosittaiseen kesäta-

paamiseen, osallistujia oli yli 30. Sää 
oli kaunis ja lomakeskus oiva paikka 
tapaamiselle. Päivät alkoivat kosket-
tavalla elävällä musiikilla ja laululla. 
Musiikkia kuultiin esitysten lomas-
sakin.

Esityksiä oli monenlaisia. Yli 
90-vuotias Bey Heng kävi läpi sata-
vuotiaan Suomen historiaa sitoen sen 
omiin kokemuksiinsa ja sitä kaut-
ta Urantia-kirjan vaikutukseen. Hän 
päätti esityksensä sanoen: ”Voimme 
siirtyä itse koska tahansa valon ja elä-
män aikaan.”

Esitykset ”Ikuinen elämä univer-
sumissa” ja ”Usko ja uskominen” 
keskittyivät pitkälti henkilökohtai-
seen suhteeseen Jumalaan. Myös esi-
tys ”Ikuinen elämä alkaa jo kuolevais-
hahmossa” oli kertojan tarina henki-
lökohtaisesta kasvustaan Urantia-kir-

jan opastuksella. Kaiken kaikkiaan 
Urantia-kirja on mitä loistavin mat-
kaopas kohti ikuista elämää.

Esitysten lomassa luotiin värien 
sinfoniaa ja käveltiin luonnossa va-
lokuvaten ja keskustellen esitysten 
nostamista ajatuksista. Iltaa vietettiin 
saunoen, uiden, jutellen ja viihtyen.

Meillä oli myös ilo tutustua Se-
bastian Nozziin, Euroopan manner-
koordinaattoriin. Hänen esityksen-
sä keskittyi opintopiirien laajentami-
seen, ilmoituksen levittämiseen suus-
ta suuhun -menetelmällä ja laajene-
vaan yhteistyöhön Euroopan mante-
reella. Kiitos Sebastian ja tervetuloa 
uudelleen.

Viikonloppu oli onnistunut. Osal-
listujat lähtivät kotiin tuntien saa-
neensa jälleen kerran arvokasta tietoa 
ja opastusta tiellään kohti ikuista elä-
mää.

Laura Suominen-Raatikainen
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Avoimet Urantia-aiheiset luentotilaisuudet
Tilaisuudet pidetään Malmitalolla, osoitteessa Ala-Malmintori 1, Helsinki.
Paikka on Malmin rautatieasemalta noin 200 m. Tilaisuuksissa on joko esi-
telmä tai Urantia-äänikirjan kuuntelua ja keskustelua sen pohjalta.
Tilaisuudet ovat lauantaisin klo 13:15 – 16:00. Tilaisuuden väliajalla voi 
käydä Malmitalon kahvilassa.

• La 15.9.2018:  Pohdintaa ikuisen eloonjäämisen ideasta.  
 Eija Seppänen-Bolotinski

• La 20.10.2018:  Äänikirjan luku 121: Mikaelin lahjoittautumisen  
 aikaiset olot. Risto Mäntynen

• La 17.11.2018:  Pohdintaa Vanhasta testamentista.  
 Osmo Saarela

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

Malmitalo (karttalinkki)

Ruskapäivät 15.-16.9.2018
Järjestäjä: Kemijärven Urantian 

opintopiiri
Teema: Valo tulee pohjoisesta
Paikka: Rantahotelli Uitonniemi, 

Wanha Aitta, Kemijärvi

Ohjelma 15.9.  
Juna on asemalla 08:45, sieltä on kul-
jetus Uitonniemeen
09:00 Majoittuminen ja aamiainen
09:00 Tervetuliaismalja ja info-

tilaisuus
10:00 Matti Hökkä: Jos sinulla on tä-

mä - sinulla on kaikki
12:30 Lounas Mestarin kievarissa 

(hinta 11,90 euroa)

13:30 Pertti Leinonen: Eloonjäämi-
sen mysteeri

15:00 Laura Suominen: Musiikki ja 
Urantia

15:20 Naiskuoro Lauluilo laulaa ja 
laulattaa Wanhassa Aitassa

16:20 Vapaata aikaa
18:00 Kävelyretki Kemijärven kes-

kustassa: taiteilijaresidenssi, 
seurakunta, kulttuurikämppä

20:00 Loistelohi-illallinen Uitonnie-
messä

Ohjelma 16.9.
09:00 Aamiainen
10:00 Aamunavaus: Lasse Ketonen

https://goo.gl/maps/dZxf6DtRDNx
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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 
 Raimo Ala-Hynnilä Jyväskylä. Puh. 040 717 2933

Rahastonhoitaja rahastonhoitaja@urantia.fi 
 Karoliina Auvinen Helsinki. Puh. 050 3305418

Jäsenkomitean pj. jasenkomitea-pj@urantia.fi 
 Hanna Holopainen Turku. Puh. 040 763 0917

Julkaisukomitean pj. julkaisukomitea-pj@urantia.fi 
 Kaija Lindström Espoo. Puh. 045 245 9009

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

Konferenssikom. pj. konferenssikomitea-pj@urantia.fi 
 Sini Lilja Vantaa. Puh. 044 546 6657

Sähk. viest. kom. pj. internetpalvelut-pj@urantia.fi 
 Tapio Talvitie Espoo. Puh. 050 332 2739

10:30 Pentti Lehtelä: Jeesuksen lu-
paukset

11.30 Keskustelua kaikesta, mitä on 
tullut matkan aikana mieleen

13:00 Lounas Mestarin kievarissa
14:00 Päivien yhteenvetoa, kom-

mentteja jne.

Majoitus
Uitonniemi, 1-2 hh, 98 euroa
Kievari, 1-2 hh, 79 euroa

Illallinen
Loistelohi-illallinen 20 euroa.
Vapaaehtoinen osallistumismaksu 
kerätään paikan päällä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
9.9. mennessä
Lasse Ketonen, puh. 0405040577,  
e-mail: lasse@uitonniemi.fi
Laura Suominen, puh. 0405853606, 
e-mail: penelope.suominen@gmail.
com

mailto:puheenjohtaja%40urantia.fi?subject=
mailto:varapuheenjohtaja%40urantia.fi?subject=
mailto:sihteeri%40urantia.fi?subject=
mailto:rahastonhoitaja%40urantia.fi?subject=
mailto:jasenkomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:julkaisukomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:koulutuskomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:konferenssikomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:internetpalvelut-pj%40urantia.fi?subject=
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Opintoryhmät tiedottavat

Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviä-
mistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssi-
teenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja opin-
toryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-kirjan ope-
tusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri tällaiseen opis-
kelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan väärentämättö-
mien opetusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea opiskelupyrkimyksiä ja 
kaikkia niitä opiskelijoita, jotka puolestaan haluavat toimia seuramme kanssa 
yhteistyössä, erottelematta seuran jäseniä muista Urantia-kirjan lukijoista. 
Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa 
vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kui-
tenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden 
toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen talou-
dellinen avustus, kuten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Pyynnöt tulee osoit-
taa koulutuskomitean puheenjohtajalle: koulutuskomitea-pj@urantia.fi.

Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. 
Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomite-
aan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. Seu-
ra julkaisee näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita 
opintoryhmätoimintaan, mutta samalla muistuttaa, että viime kädessä opin-
toryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja menetel-
mistään.

Verkko-opintoryhmä
Suomenkielinen verkko-opintoryhmä kokoontuu kerran viikossa sunnuntai-
sin klo 19 ryhmäpuhelutoimintoa käyttäen. Osallistuminen edellyttää Sky-
pe-tiliä ja viestintäohjelmistoa tietokoneella, älypuhelimessa tai tabletissa. Li-
sätietoja saa Risto Mäntyseltä, risto.mantynen@gmail.com

Helsinki
Helsingin opintoryhmä kokoontuu 
parittomien viikkojen torstaina klo  
17-19 Taivallahden peruskoululla 
(Käsityöluokka 2, 1. krs.) os. Eteläi-
nen Hesperiankatu 38. Lisätietoja:  
Kaija Lindström, puh. 045 245 9009,  
kaija.lindstrom@kolumbus.fi

Espoo
Espoon keskustan opintopiiri ko-
koontuu lauantaisin klo 10-12 Villa 
Apteekin yläsalissa. Osoite: Pappi-
lantie 5, 02770 ESPOO. Lisätietoja: 
• Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790 

pentti.lehtela@pp1.inet.fi 
• Pertti Leinonen, puh. 050 041 6336 

tmi.leinonen@kolumbus.fi

mailto:koulutuskomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:risto.mantynen%40gmail.com?subject=
mailto:juola.helena%40gmail.com?subject=
mailto:pentti.lehtela%40pp1.inet.fi?subject=
mailto:tmi.leinonen%40kolumbus.fi?subject=
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Hyvinkää
Lisätietoja: Kari Haavisto, puh. 040 
507 3048. karijolami@gmail.com

Jyväskylä
Lisätietoja: Raimo Ala-Hynnilä, 
puh. 040 717 2933.
raimoalah@gmail.com

Kemijärvi
Kemijärven lukupiiri kokoontuu Kie-
hispirtissä osoitteessa Seminaarinka-
tu 2-4 joka toinen viikko 8.1.2018 al-
kaen klo 13. Lisätietoja: Lasse Keto-
nen, Asematie 17, 98120 Kemijärvi, 
puh. 040 5040577

Lahti
Lisätietoja: Kalervo Juntunen,
puh. 044 078 4155.

Lammi
Lammin ja ympäristön toiminnas-
ta kiinnostuneille antaa tietoja  
Tuula Parviainen, puh. 050 013 1430.
parviainen.tuula@hotmail.com

Lempäälä
Ryhmä kokoontuu parittomien viik-
kojen keskiviikkoina klo 18.30 – 
20.30. Yhteyshenkilö: Raimo Kujala, 
Mantereentie 405, 37420 Vesilahti,
puh. 040 586 4154.
raimojuhani.kujala@gmail.com 

Oulu
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasar-
mintie 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 tiistaina, klo 16 – 
18. Koilliskeskus. Liikekatu 3, Sepeli, 
33580 Tampere. Lisätiedot: Kari Kip-
po, puh. 050 327 1045.
kr.kippo@pp.inet.fi 

Turku
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja  
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 KIR-
JALA, 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.

Keskustele Facebookissa
Urantia-seuralla on myös suljettu 
Facebook-ryhmä, jossa voit seurata 
keskustelua ja vaihtaa mielipiteitä 
muiden Urantia-kirjan lukijoiden 
kanssa. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 
seuran sihteeriin: sihteeri@urantia.fi

mailto:karijolami%40gmail.com?subject=
mailto:raimoalah%40gmail.com?subject=
mailto:parviainen.tuula%40hotmail.com?subject=
mailto:raimojuhani.kujala%40gmail.com?subject=
mailto:reijo.hamari%40luukku.com?subject=
mailto:anja.m.vuori%40gmail.com?subject=
mailto:kr.kippo%40pp.inet.fi?subject=
mailto:tapio.pulli%40kolumbus.fi?subject=
mailto:sihteeri%40urantia.fi?subject=
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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 nais-
ääntä. Äänikirjaa voi kuunnella tietokoneella, älypuhelimella tai kannettavilla 
musiikinkuunteluun tarkoitetuilla laitteilla, joilla voi toistaa MP3-muotoista 
sisältöä. Tallenne sisältää myös Urantia-kirjan tekstin kokonaisuudessaan 
(html). Myyntipakkauksessa on lisäksi käyttöohjevihko, jossa on aikaindek-
soitu sisällysluettelo kirjan luvuista: lukujen kokonaisaika sekä alilukujen al-
kamisajankohta luvun alusta, min:sek. Täten halutun aliluvun 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)

http://www.urantia.fi/urantia-kirja.php?pg=audiobook
mailto:audiokirjat%40urantia.fi?subject=

