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Puheenjohtajan 
mietteitä

Osallistuin syyskuun alussa Brit-
tein saarten Urantia-yhdistyk-

sen kesäkokoukseen Oxfordshiressa. 
Kokous pidettiin maaseudun rauhas-
sa kveekareitten ylläpitämässä kar-
tanossa, jonka vanhimmat osat ovat 
peräisin 1400-luvulta. Kartanon pi-
haa reunusti kaunis kirkkomaa, pel-
loilla märehti laiduntavia lampaita ja 
kyyhkysten kujerrus oli taukoama-
tonta. Sääkin oli sateeton ja suotui-
sa, yöt kylmiä ja perienglantilaiseen 
tapaan huoneet olivat kyllä viihtyisiä 
mutta yöllä perin koleita.

Paikalla oli parisen kymmentä lu-
kijaa, valtaosa Iso-Britanniasta, jo-
kunen vierailija muualta Euroopas-
ta ja Pohjois-Amerikasta. Teemana 
oli hengellistynyt elämä. Irlantilainen 
Barry Culligan piti teemasta kaksi 
kiitettävän ensiluokkaista ja omakoh-
taista esitelmää: Theosis Urantia-kir-
jan mukaan – kuinka voi todellistaa 
hengellisen minänsä.

Theosis, jumalallistuminen, ei ollut 
paikalla olijoille tuttu käsite. Theo-
siksen lähtökohta, syntiinlankeemus, 

on pahasti ristiriidassa Urantia-kir-
jan opetuksen kanssa. Hän (Juma-
la) tuli ihmiseksi, tehdäkseen meis-
tä jumalia oli Aleksandrian patriar-
kan, Athanasios Suuren mietelau-
se. Koska Jeesus, Jumalan uhri, sovit-
ti syntiinlankeemuksen, voi ihminen 
näin saavuttaa synergisesti uudelleen 
Jumalan. Ortodoksisessa teologiassa 
jumalallistumista pidetään ihmiselä-
män tarkoituksena.

Barry oli sitä mieltä, että theosis 
(jumalallistuminen) on Urantia-kir-
jan ydinsanoma. Ja niin se onkin, jos 
sivuutamme Pietarin ja Paavalin Jee-
suksen elämäntehtävän osalta teke-
män erheen. Jumalan tahto on, että 
meistä tulee yhtä täydellisiä kuin Isä 
on Paratiisissa:

[1:0.3] Universaaliselta Isältä, jonka 
asuinpaikka on ikuisuus, on lähtenyt 
suurenmoinen käsky: Olkaa täydel-
liset niin kuin minä olen täydellinen. 
Se on helpommin sanottu kuin tehty. 
Elämämme omalla kotiplaneetallam-
me Urantialla on kuitenkin lyhyt al-
kutaival matkalla, josta Urantia-kir-
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ja toteaa: [5:1.1] Kuolevaisen ihmisen 
edessä on pitkä, pitkä taival, ennen 
kuin hän voi olosuhteita vastaavasti 
ja kunnioittaen sitä, mikä on mahdol-
lista, pyytää pääsylupaa Universaali-
sen Isän luokse Paratiisiin. Ihminen 
täytyy hengellisessä mielessä muut-
taa monta kertaa olomuodosta toi-
seen, ennen kuin hän voi yltää sellai-
senkaan hengellisen näkökyvyn tuot-
tavalle tasolle, että hän kykenee nä-
kemään edes jonkun Seitsemästä Val-
tiashengestä.

Samassa luvussa kerrotaan, että 
vaikka Jumalan saavuttaminen ky-
syy suunnattomasti aikaa, niin [5:1.9]  

[ä]lkää epäilkö, ettette eräänä päivä-
nä seisoisi jumalallisessa ja keskeises-
sä läsnäolossa ja näkisi häntä – ku-
vaannollisesti sanottuna – kasvois-
ta kasvoihin. Jumalallistumisen pro-
sessin saa alulle vastaamalla Isän ke-
hotukseen myöntävästi. Sen jälkeen 
on aktiivisesti omassa elämässään et-
sittävä uusia keinoja, joilla hengelli-
sen muodonmuutoksen voi toteuttaa. 
Varmasti siihen auttaa rukoilu, ja pal-
vonta on jo osa muutosta.

Jokaisella on omat yksilölliset kei-
nonsa toteuttaa rukoilua. Kaikki ih-
miset eivät rukoile samalla taval-
la. Monet eivät edes puhu leimautu-

Iso-Britannian ja Englannin Urantia-yhdistyksen kesäkokous pidettiin syys-
kuun alussa 1400-luvulla rakennetussa idyllisessä kartanossa
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misen tai yleisen uskontoja kohtaan 
epäilevän yhteiskunnallisen asenteen 
vuoksi rukoilusta. Rukoilija voi istua 
ongella järven rannalla kauniina ke-
säpäivänä, ottaa lasillisen valkoviiniä 
kuunnellessaan lempimusiikkiaan 
saunan jälkeen, tai ehkä rukoilija ylit-
tää omat rajansa kiipeämällä Kili-
manjaron tai Saanatunturin huipulle, 
vaeltaa pätkän Pyhän Jaakobin py-
hiinvaellusreittiä Pohjois-Espanjassa 
tai ajattelee niitä näitä – yhdessä Isän 
kanssa - maalatessaan kesämökin te-
rassia.

Kirkko ja kaupunki –lehdessä oli 
artikkeli Rööperin rukoilijasta, en-
tisestä huippujalkapalloilija Mikael 
Forsbergista. Hänen mielipiteeseen-
sä on helppo yhtyä, kun hän sanoo: …
ei rukoileminen kysy aikaa ja paikkaa. 
Voin rukoilla kaikkialla. Muista hen-
gellisistä kokemuksistaan hän toteaa, 
että ”niitäkin sattuu, vaikka insinöö-
rikaverit niille nauravat.”

[91:8.9] Rukoilu kohottaa ihmistä, sillä 
se on menetelmä, jonka avulla men-
nään eteenpäin käyttämällä hyväk-
si universumin nousevia hengellisiä 
virtoja. 

[91:8.10] Aito rukoileminen tuo hengel-
liseen kasvuun omat antimensa. Se 
muokkaa asenteita ja tuo muassaan 
sellaista tyydytystä, joka juontuu 
yhteydenpidosta jumalallisuuden 
kanssa. Se on jumalatietoisuuden 
spontaani purkaus.

Aito rukoilu on spontaania! Ja jotta 

rukoilu olisi tehokasta, täytyy siihen 
sitoutua koko sielullaan. Rukoilu ei 
ole tehokasta, jos se on jonninjouta-
vien lorujen tyhjänpäiväistä toista-
mista. Urantia-kirja varoittaa sellai-
sesta rukoilemisesta, jossa otetaan ru-
kousmylly käteen ja pyörittämällä si-
tä saadaan avemariat toistettua mo-
net kymmenet kerrat minuutissa. 
Avemarioiden toistamisesta voi olla 
jotain hyötyä kasvuiässä siinä mieles-
sä, että kepposiin ja kasvavan ihmi-
sen erheisiin puututaan, mutta aikui-
sena rutiininomaisten rukoustoisto-
jen sarjat johtavat vain kivettymiseen 
ja kaavoihin kangistumiseen.

Omassa esityksessään Barry otti 
esille havainnollisia esimerkkejä siitä, 
kuinka me kuolevaiset olemme usein 
omasta kehostamme peräisin ole-
vien fyysisten ärsykkeiden armoilla. 
Reagoimme asioihin ja toisiin ihmi-
siin pikemminkin refleksinomaises-
ti oman temperamenttimme mukaan 
kuin tietoisesti harkiten.

Kuvitellaanpa kahta koiraa. Toi-
nen lähestyy aina sekä tuttuja että 
vieraita iloisesti häntä heiluen, toi-
nen koira taas joka kerralla lähestyes-
sään vieraita murisee karvat pystyssä. 
Vaikka ensimmäinen koira on rakas-
tettava, niin tuskinpa monikaan ajat-
telee, että se heiluttaa häntäänsä lä-
himmäisen rakkaudesta. Tuskin se 
on rukoillutkaan muuttaakseen asen-
nettaan ihmisiin. Toinenkin koira on 
varmasti rakastettava isäntäväen mie-
lestä, mutta muristessaan sekin vain 
toteuttaa geeniperimänsä mukaista 
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Päätoimittajalta

Minun kultakiharainen pikkusis-
koni on kuollut.

Hän vei minulta aikoinaan kuo-
puksen aseman, ja usein kilpailim-
me äidin sylistä. Mutta samalla hän 
opetti minua pitämään huolta toises-
ta ihmisestä. Toki saatoin välillä vä-
hän komentaa ja pompottaa häntä 
niin kuin isommat sisarukset tekivät 
minulle. Seikkailimme lähimetsissä 

ja pelloilla. Tiedonhaluisina lapsina 
jouduimme usein vaarallisiin tilan-
teisiin, joista isä, äiti tai sisarukset pe-
lastivat meidät.

Otin isosiskon roolin tosissani. - 
Kuoleeko hän, kysyin äidiltä, kun sis-
ko laittoi askarteluhelmen nenään-
sä tai sai haavan sormeensa. Kerran 
putosimme yhdessä korkealta hevo-
sen vetämän heinäkuorman päältä ja 

luonnettaan.
Rukous on keino saada aikaan py-

syviä muutoksia omissa asenteissaan. 
Positiiviset asenteet helpottavat kans-
sakäymistä toisten ihmisten kanssa.

[91:4.5] Muista, että vaikkei rukous 
saakaan Jumalaa muuttumaan, se 
saa kuitenkin varsin usein aikaan 
suuria ja pysyviä muutoksia siinä, 
joka uskon ja luottavaisen odotuk-
sen vallassa rukoilee.

 [91:5.1] Sitä mukaa kuin rukoukseen 
sisältyvä käsitys toisesta minästä 
muuttuu korkeammaksi ja jumalal-
liseksi, sitä mukaa kohoavat vastaa-
vasti myös ihmisen ihanteet pelkiltä 
ihmiselle ominaisilta tasoilta kohti 
ylimaallisia ja jumalallisia tasoja…

Isä ei ole laittanut alulle automaattia. 
Isän meille lahjoittaman persoonalli-
suuden olennainen ominaisuus on 

vapaa tahto. [118:6.4] Kuolevaiselle ihmi-
selle on annettu vapaa tahto, kyky teh-
dä valintoja, ja vaikkei tällainen valit-
seminen olekaan absoluuttista, se on 
finiittisellä tasolla ja siltä osin kuin se 
koskee valintaa tekevän persoonalli-
suuden kohtaloa, kuitenkin suhteelli-
sen lopullista.

Omissa käsissämme on valinta sii-
tä, kuinka haluamme käyttää vapaa-
ta tahtoamme. Vaikka on jo valinnut 
Isän, voi pyhittää valintansa tekemäl-
lä sen joka päivä uudestaan. Se antaa 
valinnallemme lisää pituutta, leveyttä 
ja syvyyttä. Lopuksi vielä ohje tulok-
selliseen rukoiluun:

[91:9.5] Sinun täytyy tehdä varauk-
seton valinta jumalallisen tahdon 
hyväksi. Sinun on hävitettävä se 
keskus, josta päättämättömyyden 
kuolio leviää.

☐
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saimme kumpikin lievän aivotäräh-
dyksen. Kun tulin tajuihini, olin en-
simmäisenä kysynyt, että onko sisko 
kunnossa.

Ja nyt aikuisena syöpä vei hänen 
kehonsa.

Ajatuksensuuntaajani ohjeisti mi-
nua lähtemään Itä-Suomeen päivää 
aiemmin kuin oli tarkoitus. Onnek-
si, sillä se oli sisareni viimeinen päivä. 
Hän halusi pitää koko ajan kädestäni 
kiinni. Kerroin hänelle, että olin näh-
nyt unta äidistämme kolmena edel-
lisenä yönä ja että hän odotti lastaan 
kotiin. Sisko hymyili. Huoneessa tun-
tui tapahtuvan suuria asioita, joita on 
mahdotonta kuvailla sanoin. Kaikki 
läsnäolijat liikkuivat ja puhuivat hil-
jaa. Kun hengityksen ääntä ei enää 
kuulunut, tuli täydellinen hiljaisuus 
ja rauha.

Meillä oli vahva side. Vaikka elim-
me yli 500 kilometrin päässä toisis-
tamme, pidimme säännöllisesti yh-
teyttä. Vaikeinta on poistaa puhelin-
numero kännykästä.

Muistan elävästi, kun sisko ha-
lusi kerran ukonilmalla hakea isän 
pois peltotöistä. Sanoin äidille, et-
tä ei pientä siskoa voi päästää ulos, 
kun ulkona salamoi ja jyrisi. Äiti to-
tesi, että kyllä voi, sillä Taivaan Isä pi-
tää huolen lapsistaan kaikissa tilan-
teissa. Koska äitimme oli luotettavin 
ihminen, jonka tiesin, uskoin hänen 
tietävän totuuden. Pian sisko saa-
pui isän kanssa kotiin vettä valuen. 
– Ja minä uskon edelleen äitini sanoi-
hin.

Seikkailunhalua, uteliaisuutta ja 
yksitoikkoisuuden kammoa – näi-
tä kehittyvän ihmisluonnon syn-
nynnäisiä piirteitä – ei ole istutettu 
teihin vain ärsyttämään ja kiusaa-
maan teitä sen lyhyen aikaa, jon-
ka oleskelette maan päällä, vaan 
pikemminkin vihjaamaan teille, et-
tä kuolema ei ole muuta kuin alku 
loputtomalle, seikkailuntäyteiselle 
elämänuralle, odotuksentäyteisel-
le ikuiselle elämälle, ikuiselle tutki-
musmatkalle. 14:5.10 (159.5)

Tiedonhalu – selville ottamisen hen-
ki, keksimisen tarve, tietämisen pak-
ko – kuuluu avaruuden kehittyvien 
luotujen syntymässään saamiin ja 
jumalallisiin avuihin. Ei näitä luon-
nollisia yllykkeitä annettu teille, jot-
ta te ne tukahduttaisitte tai torjui-
sitte. Näitä suurisuuntaisia haluja 
täytyy lyhyen maisen elämänne ku-
luessa toki tavan takaa hillitä; pet-
tymykseltä ei voi useinkaan välttyä, 
mutta niiden pitkien aikakausien 
kuluessa, jotka ovat tulossa, ne 
muuttuvat täysimääräiseksi reaa-
lisuudeksi ja saavuttavat loistavan 
täyttymyksen. 14:5.11 (160.1)

* * *
Heijasteen julkaisukomitea toivottaa 
kaikille lukijoille lämminhenkistä 
joulunaikaa ja onnea vuodelle 2019! 
Tapaamme talvipäivillä Hotelli Tallu-
kassa, opintopiireissä ja keskustelu-
ryhmissä!

Kaija Lindström
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Eloonjäämisen mysteeri
Pertti Leinonen

Esitelmä Kemijärven ruskapäivillä 15.9.2018

Ihmisen ajatuksista nousee lopul-
ta kysymys, kuka minä olen, mis-

tä olen tullut ja mihin olen matkalla? 
Kun ihminen esittää tämän kysymyk-
sen itselleen, hän on astunut olemas-
saolon seuraavalle rappuselle, jolla 
etsitään vastauksia olemassaolon sy-
vällisimpään mysteeriin.

Kaikkina aikoina – uskoisin näin 
– ihminen on yrittänyt selvittää ole-
massaolonsa arvoitusta. Valtauskon-
not kertovat kukin oman version-
sa Jumalasta tai jumalis-
ta ja maailman luomises-
ta tukeutuen mitä mie-
likuvituksellisimpiin ta-
rinoihin. Usein käy niin, 
ettemme kuitenkaan ota 
näitä todellisuuteen poh-
jautuvina vaan eräänlai-
sina hyvää tarkoittavina mutta hie-
man naiiveina kertomuksina aikui-
sille!

Olemme tulleet Urantialle sellai-
seen maailmanaikaan, jolloin on tar-
peellista kertoa ihmisille suoraan, 
mistä tässä kaikessa on perimmältään 
kysymys. Vaikka hyvät tarinat ovat-
kin kiinnostavia ja viihteellisiä, ne ei-
vät täytä sitä vajetta, joka ihmiskun-
nalla on totuuden suhteen. No, kuka 
sitten osaa sanoa mikä on totuus? Si-
tä kysyi Pontius Pilatuskin Jeesuk-
selta. Ehkä meidän on kuitenkin tyy-

tyminen oman sisäisen tunnistustoi-
minnan vastaukseen, joka meille on 
annettu. Eikä vain tyytyminen vaan 
myös testattava meille lahjoitetun 
Totuuden Hengen toimintaa omassa 
kokemuksessamme.

Sielun synty
Urantia-kirja kertoo aika yksiselittei-
sesti sielun eloonjäämisestä ylösnou-
semuksen yhteydessä. Sielu syntyy ja 
alkaa kasvaa, kun Ajatuksensuuntaa-

ja saapuu lapsen tultua 
vähän alle kuuden vuo-
den ikäiseksi. Kasvun 
käynnistää ensimmäi-
nen moraalinen päätös, 
joka on edellytys juma-
lallisen Opastajan saa-
pumiselle. Sitä ennen 

mielenauttajahenget ovat tehneet 
työtään lapsessa, ja varsinaisesti kuu-
dennen eli Palvonnan Hengen ja seit-
semännen eli Viisauden Hengen toi-
minta aikaansaavat moraalisuuden 
kasvun, jolloin ensimmäinen moraa-
linen päätös voi syntyä.

Sielun äiti on aineellinen mieli, jo-
ka hyväksyessään Universaalisen Isän 
henkilahjan eli Jumalkipinän ohjauk-
sen – joko tiedottoman tai tietoisen – 
aiheuttaa uuden todellisuuden syn-
tymisen, joka on ihmisen moronti-
aalinen sielu. Morontiaolemassaolon 

Kuka minä 
olen, mistä olen 
tullut ja mihin 
olen matkalla? 
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alue on jo yliaineellinen – ei enää ai-
neellinen, mutta ei vielä hengellinen-
kään. Kaikki ihmiselämän korkeam-
mat moraaliset päätökset, jotka mieli-
tietoisuus tekee ja Ajatuksensuuntaa-
ja siunaa, ovat merkitykseltään ikui-
sia. Ne ovat sielun rakennusainetta eli 
itse sielu.

Me emme itse huomaa omaa hen-
gellistä eli sielumme kasvua niin kuin 
muut ihmiset ympärillämme. Vaikka 
emme ole tietoisia sielumme ”koos-
ta”, voimme olla varmoja sen ylös-
nousemuksesta, kun sitä haluamme 
ja olemme halukkaita noudattamaan 
Jumalkipinämme sisäistä ohjausta.

111:1.5 (1216.6) Universumissa tapahtu-
vaan ylösnousemukseen ei niinkään 
johda se, että ihminen on tietoinen 
Jumalasta, kuin se, että ihminen 
kaipaa Jumalaa. Se, mitä sinä tä-
nä päivänä olet, ei ole yhtä tärkeää 
kuin se, mitä sinusta päivä päivältä 
ja ikuisuudessa tulee.

Ihmisen eri olemuspuolien  
alkuperä
Voimme puhua ihmisestä monikoos-
teisena olentona, jonka elävä fyysinen 
olemus on peritty vanhemmiltamme. 
Alitajunnassa vaikuttavan minuuden 
perinnön olemme saaneet Korkeim-
malta Olennolta, johon Isältä saatu 
persoonallisuus on liittynyt. Mieliva-
rustus on kotoisin paikallisuniversu-
min Äiti-Hengeltä, ja lopuksi Univer-
saalinen Isä on lahjoittanut osan ole-
mustaan Ajatuksensuuntaajana opas-

tamaan tätä kokonaisuutta. Eikä tässä 
vielä kaikki, vaan ihmistä on ohjan-
nut myös aikojen alusta lähtien Äi-
ti-Hengen huolenpito seitsemän mie-
lenauttajan muodossa sekä myöhem-
min henkilökohtainen kohtalonsuo-
jelijaserafipari. Emmekä saa unohtaa 
Kristus Mikaelin ensimmäisenä hel-
luntaina lahjoittamaa Totuuden Hen-
keä, jonka tehtävänä on varmistaa ke-
hittyvälle ihmiskunnalle ajantasainen 
käsitys Mestarin opetuksista.

Olemme todellakin monista läh-
teistä kokoonpantu olemus – paljon, 
paljon enemmän kuin pelkkä elävä 
fyysinen keho. Siksi universumin hal-
litsijat Universaalinen Isä, Iankaik-
kinen Poika ja Ääretön Henki ovat 
rakentaneet tarkoituksenmukaisen 
ylösnousemusjärjestelmän, jolla tä-
mä kuolevainen persoonallisuus voi-
daan luotsata korkeammille univer-
sumitodellisuuden tasoille, kun maal-
linen keho on loppuun kulunut. Kos-
ka meille on annettu täysi tahdon va-
paus, voimme valita, hyväksymmekö 
tämän ikuistamissuunnitelman vai 
hylkäämmekö sen. On täysin vapaa-
ehtoista, kuinka käytämme tahtoam-
me tässä asiassa.

Eloonjäämisen tosiasia
40:5.19 (447.4) Kun puhe on kuolevaisen 
eloonjäämismahdollisuuksista, teh-
täköön nyt ikiajoiksi selväksi, että 
kaikki sielut, edustivatpa he kuole-
vaisen luodun olemassaolon mitä 
vaihetta tahansa, jäävät eloon edel-
lyttäen, että he tuovat julki haluk-
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kuutta yhteistoimintaan sisäisen 
Suuntaajansa kanssa ja osoittavat 
halua Jumalan löytämiseen ja ju-
malallisen täydellisyyden saavut-
tamiseen, vaikka nämä kaipaukset 
olisivat vain alkukantaisen ymmär-
ryksen ensimmäisiä heikkoja häi-
vähdyksiä siitä ”todellisesta valosta, 
joka valaisee jokaisen maailmaan 
tulevan ihmisen”.

Olemme tietysti vaihtelevasti tietoisia 
ikuisuusmahdollisuuksistamme tääl-
lä maan päällä. Jo pelkkä kaipaus jää-
dä eloon vaikuttanee riittävältä mie-
lenilmaukselta, joka on yhdistyneenä 
haluun elää ”ihmisiksi” eli noudattaa 
Mestarin käskyä ”rakasta Jumalaa yli 
kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseä-
si, sekä tee toisille sitä mitä toivoisit 
itsellesi tehtävän” varmistaa sen, ettei 
ole esteitä jatkoajalle morontiamaail-
moissa. Tullessamme enemmän uni-
versumitietoisiksi ja ymmärtäessäm-
me, mihin Jumalkipinä haluaa mei-
dät luotsata, on silloin annettava Op-
paallemme täysi valtuutus viedä mei-
dät Paratiisiin ja tulla täydelliseksi 
niin kuin Isäkin on täydellinen.

Tässä yhteydessä olisi hyvä muis-
taa ohje, jonka ylösnoussut Mesta-
ri jätti apostoleille, kun hän ilmestyi 
morontiamuodossa toukokuun vii-
dentenä päivänä vuonna 30 jKr. Ni-
kodemuksen pihamaalla apostoleil-
le ja suurelle joukolle hänen seuraa-
jiaan. 193:0.4 (2052.4) Kehotan teitä aina 
muistamaan, että tehtävänänne on 
julistaa valtakunnan evankeliumia 
ihmisten keskuudessa, eli sitä, että Ju-

malan isyys on todellista ja ihmisen 
asema Jumalan poikana on totta. Ol-
koon se, mitä julistatte, hyvän sano-
man koko totuus eikä vain jokin pe-
lastavan evankeliumin osa.

Tämä oli ohje niille, jotka lähtivät 
viemään uutta totuutta ihmisille Roo-
man valtakunnassa. Vaikka olisimme 
missä hyvänsä tehtävässä maan pääl-
lä, niin olisi hyvä muistaa, että ydin-
sanoma on Jumalan isyys ja ihmisten 
veljeys uskontokunnasta riippumat-
ta.

Edellä olevan tulisi vakuuttaa ih-
minen eloonjäännin varmuudes-
ta kuuluipa hän mihin uskontokun-
taan hyvänsä tai ei mihinkään niistä. 
Eloonjääminen on mielitietoisen per-
soonallisuuden tahdonilmaus ja ju-
malallisen Opastajan hyväksyntä eli 
kahdenvälinen asia, eikä siinä tarvita 
enää maallisten auktoriteettien vah-
vistusta. Silti hengellisyydessä kasva-
mista edesauttaa kuuluminen johon-
kin tervehenkiseen sosiaaliseen tai 
uskonnolliseen ryhmään, koska ih-
minen on luonteeltaan laumasielu ei-
kä ihmisen ole hyvä olla yksin. Vaik-
ka henkilökohtainen päätös on rat-
kaiseva, siihen on vaikuttanut Pyhän 
Hengen edustajien mielenauttajahen-
kien, kohtalonsuojelijaserafien ja To-
tuuden Hengen jatkuva palvelu.

Siirtyminen morontiamaail-
maan
Elämme vain yhden lyhyen ajanjak-
son aineellisessa maailmassa, ja varsi-
nainen universumiura alkaa ylösnou-
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semuksen jälkeen seitsemässä man-
siomaailmassa. Joudumme normaa-
listi käymään kuoleman portin läpi, 
ja vain erikoistapaukset kuten profee-
tat Eenok ja Elia pääsivät ”tulivau-
nuilla” taivaaseen. Ehkä on ollut mui-
takin, mutta ne eivät ole yleisesti tun-
nettuja tapauksia.

Luvussa 112, Persoonallisuuden 
eloonjääminen, käsitellään seikkape-
räisesti mitä kuolemassa tapahtuu. 
Mikäli persoonallinen minuus on va-
linnut ylösnousemukseen johtavan 
elämänuran, Suuntaaja tallentaa toi-
sinnon kuole-
vaisen elämä-
nurasta ja vie 
sen Divining-
toniin, joka 
on se Paratii-
sin satelliiteis-
ta, josta Opas-
tajat lähetetään superuniversumeihin 
asumaan kuolevaisten mielissä. Kuo-
levan yksilön sielu on serafisuojelijan 
hallussa, joka vie sen ensimmäiseen 
mansiomaailmaan, jossa eloonjää-
vän yksilön morontiakeho rakenne-
taan eläväksi. Vaikka yksilö ei valitsi-
si eloonjäämistä, kaikki hänen sielus-
saan olevat universaalista merkitys-
tä olevat arvot säilyvät ja tallentuvat 
Korkeimpaan Olentoon.

Kuolemisen tapahtumaan liittyy 
kuitenkin asioita, joita ei paljasteta 
ilmoituksessa. Ne liittyvät toimituk-
seen fyysisyyden ja morontia-alueen 
rajamaastossa, josta ei voida antaa to-
dellisuutta vastaavaa kuvausta, ja toi-

seksi ilmoituksenantajilla ei ollut lu-
paa niiden paljastamiseen. Näistä ta-
pahtumista on paljon ihmisten te-
kemää tutkimusta, jota erilaiset pa-
rapsykologisiin ilmiöihin keskittyvät 
seurat ovat tehneet.

Lopuksi
Urantia-kirja on annettu ihmiskun-
nalle mielestäni siksi, että ymmärtäi-
simme paikkamme Jumalan valta-
vassa universumissa, joka on täynnä 
kaltaistamme elämää.  Meidän tulisi 
ymmärtää olevamme ikuisia maail-

mankansalaisia, kun 
vain valitsemme sen 
elävän tien, joka joh-
taa päättymättö-
mään seikkailuun 
nousta ensin mo-
rontiaolennoksi ja 
ajan myötä hengelli-

seen olomuotoon sekä kulkea läpi 
universumien aina Paratiisin Saarelle 
asti, jossa tunnistamme jumaluudet 
ja Universaalisen Isän henkilökohtai-
sen läsnäolon.

Ihmisen kehityksellinen päämäärä 
on huimaava, lähes käsittämätön, tä-
män päivän arvoilla mitattuna. Siksi 
onkin hyvä pitää mielessä lause ”liian 
nopea hengellinen kehitys olisi tu-
hoisaa”, sillä [- -] Nopein tapa sam-
makonpoikasen tulla sammakoksi on 
elää jokainen hetki uskollisesti sam-
makonpoikasena (1094:06).

☐

Ydinsanoma on Juma-
lan isyys ja ihmisten vel-
jeys maan päällä, uskon-
tokunnasta riippumatta.
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Yhteistyö Ajatuksensuuntaajan kanssa

Matti Tossavainen
Esitelmä Malmitalolla 28.4.2018

Johdanto
Ajatuksensuuntaajasi on Jumala-Isän 
läsnäolo, ikuinen entiteetti, joka asuu 
mielessäsi, sen ajattelukeskuksessa. 
Toimitte yhdessä, toisiinne vaikut-
taen. Suuntaaja, vaikka ei olekaan 
persoonallinen, reagoi päätöksiisi ja 
päättämättömyyteesi. Suuntaajasi 
tuntee jumalallisesti kaiken, kärsii 
kanssasi, kohtaa pahan, jonka aiheu-
tat, muttei koskaan altistu pahalle. 
Saat Suuntaajalta johdatusta sitä vuo-
laammin, mitä auliimmin toteutat 
Isän tahtoa, mitä lujemmin samaistut 
henkeen.

Kuinka hyvin tunnet Suuntaajasi? 
Mitä tiedät Suuntaajasi iloista ja mur-
heista, onnistumisista ja riemujuhlis-
ta – nykyisen ja tulevan elämäsi osal-
ta? Miten tunnet Suuntaajan lukuisat 
johdatukset? Suuntaajahan ei epäon-
nistu koskaan: kyse on sinusta!

Suuntaajan toiminnan edistämi-
nen
Millä tavalla olet edistänyt Suuntaa-
jan toimintaa mielessäsi? Seuraavat 
kysymykset saattavat ehkä auttaa:
1. Oletko ponnistellut jatkuvas-

ti ja sinnikkäästi, jotta suorittai-
sit sinulle määrätyt ja yksilöllises-
ti määritellyt psyykkiset kehät? 
Suuntaajallesi tuottaa yhä enem-

män iloa se, mitä korkeammal-
le kehälle nouset. Näin Suuntaaja 
pystyy entistä paremmin yhteis-
työhön kanssasi.

2. Oletko antanut Suuntaajallesi pa-
remmat mahdollisuudet ohjata 
ajatteluasi pyrkimällä yhä loogi-
sempaan, johdonmukaisempaan 
ajatteluun, jossa ajatus liittyy aja-
tukseen ja kokonaisuus koko-
naisuuteen? Jos, niin Suuntaajasi 
toiminta helpottuu ratkaisevas-
ti: astut aimo harppauksia eteen-
päin nousten ylöspäin psyykkisil-
lä kehillä.

3. Oletko tuottanut Suuntaajalle-
si sen elämänuran yhden suuren 
merkkipäivän rynnistäessäsi kol-
mannelle psyykkiselle kehälle? 
Näin tekemällä varmistat Suun-
taajasi omatoimisuuden ja en-
tistä laajemmat mahdollisuudet 
toimia sekä kanssasi että sinus-
ta riippumatta, mutta sinua pal-
vellen (ellei Suuntaajasi ole jo 
alun perin ollut omatoiminen) 
[s.1212:1_110:6.22].

4. Oletko kenties yltänyt ensimmäi-
selle psyykkiselle kehälle? Se on 
suuri päivä molemmille, sillä … 
Suuntaaja ja ihminen sen myö-
tä kykenevät ainakin jonkinas-
teiseen keskinäiseen yhteydenpi-
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toon [s.1212:1_110:6.22]. Nouseminen 
kolmannelta kehältä ensimmäi-
selle on Suuntaajan ja kohtalon-
suojelijan toimesta lisääntyvää 
tutustuttamista morontiatasoihin 
[s.1211:5_110:6.20], ja Suuntaaja pyrkii 
morontioimaan ihmisen mielen 
[s.1210:9_110:6.14], kun sen sijaan mie-
lenauttajien vaikutus vähenee. 

5. Oletko tuottanut Suuntaajallesi 
ensimmäisen riemujuhlan (nii-
tä on yhteensä seitsemän) teke-
mällä päätöksistäsi kaikkein suu-
rimman, päätöksen toteuttaa Isän 
tahtoa? Oletko sinetöinyt eloon-
jäämisesi tavoitteen [s.305:1_27:7.8]? 
Jos, niin Te molemmat olette yk-
simielisiä päämäärästä, jonne py-
ritte. Suuntaajasi ilolla ei ole ra-
joja eikä yhteiselle taipaleelle ole 
enää esteitä. Alkaa toteutua peri-
aate: yksi tahto, toistaiseksi kak-
si mieltä. Luodun päätöksellä to-
teuttaa Isän tahtoa on kosminen 
arvo, universumimerkitys, joka 
omalta osaltaan todellistaa Kor-
keimman toimintaa. [s.1288:3_117:6.4]

6. Oletko ollut halukas Suuntaajan 
johdatuksiin antamalla hänelle 
valtuudet tehdä niin? Tietoinen 
valtuutus Suuntaajalle merkitsee 
mandaattia Opastajallesi ponnis-
tella tulevan henkisen kehitykse-
si hyväksi entistä pontevammin, 
monipuolisemmin ja uusia vaih-
toehtoja kokeilemalla.

7. Antaudutko ilomielin Suuntaajan 
asettamiin koettelemuksiin? Jos 

päätät tehdä niin, sinusta tulee 
Suuntaajan toimesta ja Isän hy-
väksymänä enemmän kuin alun 
perin olit, suurempi kuin mitä 
perustasi antoi aiheen odottaa.

8. Oletko kehittänyt kunnioituksen 
tunnetta jumalallista läsnäoloa 
kohtaan? Arvostuksesi Suuntaa-
jaasi kohtaan syventää Suuntaaja-
si mahdollisuutta vaikuttaa mie-
leesi?

9. Oletko samaistumalla henkeen 
muuntanut itseäsi yhä enemmän 
Suuntaajasi kaltaiseksi? Jos, niin 
se on Suuntaajallesi jumalallinen 
tyydytys ja hengellinen saavutus.

10. Oletko saattanut mielesi entis-
tä enemmän hallintaasi? Jos, niin 
olet luonut Suuntaajallesi yhä 
pitemmät ajalliset yhtäjaksoi-
set mahdollisuudet ohjata sinua, 
synkronoida mieltäsi Suuntaaja-
si mielen kanssa kunakin vuoro-
kauden hetkenä.

11. Ajatteletko sinä paljon, varsinkin 
mielen hengellisillä tasoilla? Jos, 
niin … Suuntaajat omistautuvat 
ajatteluprosessisi (alkuperäisteks-
tissä: ajatteluprosessinne) kohen-
tamiseen, modifioimiseen, suun-
taamiseen ja koordinoimiseen … 
[s.1205:1_110:2.3]. Ajatteletko vain vä-
hän? Jos, niin Suuntaajat pyrki-
vät kiihottamaan ajatteluasi in-
nostusta herättävillä ihanteilla, 
jotta sinusta kehittyisi ajattelusi 
hallitsija ja arvoissa kasvaja. Pe-
rin harvat kuolevaiset ovat todel-
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lisia ajattelijoita; te ette kehitä ja 
harjaannuta mieltänne hengelli-
sesti niin pitkälle, että muodos-
tuisi suotuisa yhteys jumalallisiin 
Suuntaajiin [s.1213:1_110:7.6].

12. Onko sinulla ihanteita, joita halu-
aisit toteuttaa. Jos, niin Suuntaajat 
hellittämättä kannustavat … koh-
ti jumalallisia ihanteita, houkut-
televat sinua (alkuperäistekstissä: 
heitä) aina ylöspäin, kohti tulevan 
ja paremman elämän tavoitteita 
ja päämääriä [s.1190:3_108:4.2]?

13. Oletko samaistunut yhä kor-
keampiin arvoihin, yksi toisen-
sa perään? Jos, niin olet luonut 
Suuntaajallesi yhä paremmat 
mah dollisuudet tuoda mielee-
si entistä korkeampia ja jalompia 
arvoja omaksuttavaksesi, mah-
dollisuudet hengellistää elämääsi 
ja ajatteluasi.

14. Oletko samaistunut totuuteen, 
sillä totuus on koossapitävää? 
Oletko samaistunut kauneuteen, 
sillä se on vetoavaa? Oletko sa-
maistunut hyvyyteen, sillä se on 
vakauttavaa [s.43:5_2:7.12]? Totuus, 
kauneus ja hyvyys sinussa, sinun 
ominaisuuksinasi, ovat jumalal-
lisen täydellisyyden, Suuntaajasi, 
vastineita finiittisyydessä.

15. Missä määrin olet saattanut fyy-
sisen elämäsi sopusointuun? Sii-
tä syntyy kauneus. Missä määrin 
ymmärrät älyllisiä merkityksiä? 
Siitä syntyy totuus. Missä mää-
rin samaistut hengellisiin arvoi-

hin? Siitä syntyy hyvyys. Se, mis-
sä määrin toteutat kauneutta, 
totuutta ja hyvyyttä omassa elä-
mässäsi, siltä osin Suuntaajasi on 
saavuttanut tavoitteensa sinun 
suhteesi ja osaltasi olet tuonut li-
sän Korkeimman Olennon kehi-
tykseen.

16. Oletko vakauttanut uskosi Uni-
versaaliseen Isään? Kun usko kas-
vaa ihmisen mielessä ja kun siellä 
vaikuttaa syvällinen asenne, et-
tei ole mitään syytä olla uskomat-
ta Jumalaan [s.1105:4_101:1.7], silloin 
ihmisen moraalisuus pääsee pa-
remmin esiin ja velvollisuuden-
tunto saa palvelun kautta ilmene-
mismuotonsa – Suuntaaja pääsee 
vähitellen asettamiinsa päämää-
riin. Uskosi merkitsee sitä, että 
haluat uskoa enemmän kuin tie-
dät. Suuntaaja tuo mieleesi vah-
van vakuuttuneisuuden ja moti-
voi veljellistä palvelualttiuttasi.

17. Uskotko myllerryksenkin keskel-
lä? Jos uskot, saat mieleesi syvän 
rauhan ja Suuntaajallasi on tässä 
keskeinen rooli. 

18. Oletko kehittänyt mielessäsi laa-
jempaa arvostusta Suuntaajien 
epäitsekästä ja verratonta työtä 
kohtaan [s.1203:4_110:1.2]? Jos olet, niin 
tuotat täydelliselle Isän fragmen-
tille suurta tyydytystä, sellaista, 
jota vain jumalallinen olento voi 
kokea. 

19. Oletko kehittänyt ymmärrystäsi, 
sekä älyllistä että henkiymmär-
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rystä, Suuntaajasi tehtäviä koh-
taan, joita Suuntaajasi tekee sinun 
hyväksesi [s.1203:4_110:1.2]? Jos olet, 
niin sinulla on tavattoman paljon 
paremmat mahdollisuudet edetä 
kohti henkistatuksen asemaa.

20. Oletko pohtinut, miten har-
taasti Suuntaajasi pyrkii edistä-
mään hengellistä hyvinvointia-
si [s.1203:4_110:1.2]?  Jos olet, niin alat 
paremmin ymmärtää hengellisiä 
realiteetteja, henkiymmärrykse-
si kasvaa kuin myös hengellinen 
hyvinvointisi paranee. Suuntaa-
jat ovat ... hartaan uskollisia ih-
misen hengelliseen hyvinvointiin 
tähtäävän tehtävän edistämiselle 
[s.1203:4_110:1.2].

21. Oletko varauksettomasti antautu-
nut Suuntaajallesi? Jos olet, niin 
Suuntaajasi käsittelee viisaasti ja 
kokeneesti sinun ihmisälyyn kät-
keytyvää hengellistä potentiaalia-
si [s.1203:4_110:1.2].

22. Oletko oivaltanut, että sinua oh-
jataan sisältä käsin ylöspäin, ei 
ulkoisin merkein, vaan sisäisin 
merkityksin sekä hengellisin ar-
voin? Jos olet, Suuntaajallasi on 
mahdollisuus viedä sinut tai-
vaallisen onnen suojasatamaan 
[s.1203:4_110:1.2].

23. Oletko käsittänyt, että sinulla on 
täydellinen opettaja? Herkisty ja 
kuuntele Suuntaajasi opetuksia ja 
noudata niitä. Ne eivät ole help-
poja, sillä helppous on mitään-
sanomattomuutta, vaikeuksien 

voittaminen on suurenmoisuut-
ta. Toisaalta aineellinen elämä ei 
ole niinkään koettelemusta kuin 
koulutusta. Suuntaajat ovat … 
kärsivällisiä opettajia, jotka alin-
omaa kannustavat sinua (alku-
peräistekstissä: kohdettaan) vähä 
vähältä lisääntyvän täydellisyy-
den poluilla eteenpäin [s.1203:4_110:1.2].

24.  Oletko osoittanut kiintymystä 
Suuntaajaasi kohtaan [s.1203:4_110:1.2]? 
Jos, niin sinun on syytä tiedostaa, 
että kiintymys on molemmin-
puolista, Suuntaajasi kannalta ju-
malallista, sinun kannaltasi per-
soonallista.

25. Oletko osoittanut korkeim-
pien arvojen mukaista rakkaut-
ta Suuntaajaasi kohtaan? Jos, niin 
silloin tiedät, että Suuntaajasi ra-
kastaa sinua täydellisesti ja juma-
lallisesti.

26. Haluatko todella eloonjäämis-
täsi? Jos, niin Suuntaajasi tekee 
kaikkensa viedäkseen sinut ylös-
nousemuksen vesillä hengelliseen 
turvasatamaan.

27. Oletko ollut sinnikäs pyrkiessäsi 
voittamaan itsesi? Jos, niin tavoit-
teen tukemisessa Suuntaajasi on 
entistä sinnikkäämpi.

28. Oletko ymmärtänyt, että olet 
Suuntaajasi läheisin kumppani, 
sillä te molemmat yhdessä raken-
natte tulevaa yhteistä elämään-
ne? Jos olet, niin silloin sinun on 
helppo mukautua Suuntaajasi si-
nulle suunnittelemaan koulutus-
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ohjelmaan ja vähä vähältä suorit-
taa se astuessasi täydellisyyteen 
johtavia uria pitkin.

29. Oletko ymmärtänyt, että sinun ol-
lessasi auliisti halukas Suuntaaja-
si opetusten mukaiseen elämään 
kykenet saamaan Suuntaajaltasi 
entistä merkittävämpiä palveluk-
sia edistymisesi hyväksi, sillä ... 
eloonjääminen on Jumalten lahja, 
jonka täytyy olla ajallisuuden luo-
tujen haluama [s.1204:6_110:2.2]?

30. Tiedostatko, miten Suuntaajasi 
pyrkii johdattamaan sinua? Jos, 
niin kehitä tarkkaavaisuuttasi täs-
sä ja muissa vastaavissa suhteissa 
ja erota se, mikä on Suuntaajasi 
tekemää siitä, mikä on mielestäsi 
juontuvaa. Jokainen joutuu teke-
mään tämän valinnan. Sinun on 
henkilökohtaisesti ratkaistava ero 
Suuntaajan ja alitajunnastasi tai 
mielestäsi pulppuavan aineiston 
välillä, tehtävä ero jumalallisen 
ja inhimillisen lähteen välillä. On 
parempi jättää Suuntaajan tuoma 
julkitulo mieluummin huomiot-
ta kuin nostaa jumalalliseksi inhi-
millistä alkuperää olevat vaikut-
teet.

31. Tunnistatko joskus Suuntaa-
jasi läsnäolon? Jos, niin kehitä 
tunnistamistasi niin, että tunnet 
Suuntaajasi läsnäolon aina. Opet-
tele elämään Jumalan silmien alla 
– joka hetki.

32. Kyseletkö Suuntaajaltasi hengel-
liseen ajatteluun perustuen ky-

symyksiä, jotka sinua askarrutta-
vat? Jos, niin tunnistatko, miten 
olet saanut vastauksia. Opette-
le kysymään ja opettele tunnista-
maan vastaukset ja erota ne oman 
mielesi tekemistä kepposista. 

33. Tarkasteletko päivän tapahtumia 
siltä kannalta, miten ne liittyi-
vät Isän tahdon esiin tulemiseen? 
Löysitkö kokemuksia vertaile-
malla, että olet edistynyt hengelli-
sesti? Näin kerrytät sitä kokemus-
varantoa, joka on tulosta sinun ja 
Suuntaajasi mielen yhteistoimin-
nasta, jonka tulokset aikanaan 
luovutetaan Korkeimman käyt-
töön.

34. Pystytkö hallitsemaan kohtalai-
sesti unielämääsi? Jos, niin si-
nulla on yhä enemmän mahdol-
lisuuksia ymmärtää morontia- ja 
jopa henkimaailmaa, mutta en-
nen kaikkea se antaa Suuntaajal-
lesi yhä enemmän mahdollisuuk-
sia vaikuttaa mieleesi nukkuessasi 
(silloin, kun Suuntaajasi saa nos-
tetuksi sielusi hengen maailmoi-
hin, kyse on henkitodellisuudes-
ta).

35. Tunnistatko unielämässäsi, mitkä 
ovat Suuntaajasi esiintuloja niistä, 
jotka ovat oman mielesi alitajun-
nasta juontuvia? Jos, niin sinulla 
on suurenmoiset mahdollisuudet 
nähdä Suuntaajasi sinulle esitte-
lemiä sielu- ja henkimaailmojen 
totuuksia, kokea hyvyyttä ja tun-
temalla tuntea merkityksiä.
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36. Kuuletko osittain Suuntaajan 

taukoamatonta hiljaista puhet-
ta tietoisuudessasi, kun miele-
si on valaistunut? Jos, niin tiedät 
Suuntaajasi vastaanottavan maa-
ilmojen hengellisten influenssien 
kehotuksia ja kääntävän vieste-
jä sinun aineelliselle mielellesi 
[s.1191:2_108:5.1], pääset … osittaiseen 
tietoisuuteen sisimmässäsi asuvan 
potentiaalisen persoonallisuuden 
viisaudesta, totuudesta, hyvyydes-
tä ja kauneudesta [s.1199:3_109:5.2].

37. Suostutko yhteistyöhaluises-
ti Suuntaajan johdatuksiin? Jos, 
niin … Muistiinmerkinnöissä tu-
let esiintymään Suuntaajan aulii-
na kumppanina ylösnousemuksel-
liseen elämänvaiheeseen kuuluvan 
suunnattoman muodonmuutok-
sen joka ainoan välivaiheen saa-
vuttamisessa [s.1243:6_110:2.2]. 

38. Oletko tehnyt valintoja hyvien ar-
vojen puolesta? Jos, niin … Suun-
taajat odottavat herkeämättä 
tilaisuutta toimiakseen päättäväi-
sesti ihmisen tekemän valinnan 
mukaisesti, … [1183:5_107:7.3]. 

39. Teetkö toistuvasti päätöksiä, rat-
kaisuja ja olet uskossasi horjuma-
ton? Ja toimit! Jos, niin … Kai-
kista näistä persoonallisuuden 
kasvua osoittavista toimista tulee 
voimakkaasti vaikuttavia tekijöi-
tä, jotka auttavat edistymistäsi, 
sillä ne auttavat sinua toimimaan 
yhdessä Suuntaajan kanssa, ne 
auttavat sinua lopettamaan vas-

tarintasi [s.1205:6_110:3.2]. Muista, et-
tä jokainen päätös, jonka teet, 
joko haittaa tai helpottaa Suun-
taajan toimintaa - siis joka ikinen 
päätös, pieni tai suuri [1210:1_110:6.6]. 
Muista sekin, että kun aikanaan 
eloonjäämistäsi punnitaan tuo-
miosaleissa, siellä käydään läpi 
elämäsi jokainen päätös, jonka 
olet tehnyt.

40. Panetko toimeen päätöksiä, jot-
ka vapauttavat sinut pelon kah-
leista? Jos, niin … kirjaimellises-
ti saat (alkuperäistekstissä: saatte) 
aikaan sen psyykkisen tukipisteen, 
jolla Suuntaaja voi myöhemmin 
asettaa hengellisen nostovivun 
nostaakseen sinut (alkuperäis-
tekstissä: teidät) ylentävään ja 
eteenpäin vievään valaistumiseen 
[s.1192:3_108:5.8].

41. Ajatteletko vilpittömästi, onko 
mielesi puhdas, pidätkö kaunan, 
vihan, ylpeytesi ja ennakkoluu-
loisuutesi poissa? Huomaa, että 
… tulevan elämänvaiheen varje-
lijat tekevät ehdottomasti jokai-
sesta mentaalisesta luomukses-
ta hengellisen vastinkappaleen 
[s.1193:4_108:6.5], siis sielusi, elämän-
urasi hengellisen kaksoiskappa-
leen, morontiajäljenteen, joka 
on uskollisesti heijastava mielesi 
huonoja ja hienoja ominaisuuk-
sia, rumia ja hyviä päätöksiä ja 
tekojasi. Elät yhtä aikaa kahdes-
sa maailmassa, vaikka sielusta-
si et yleensä ole tietoinen. Vain 
harvoin … Suuntaaja pystyy nos-
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tamaan nämä toisintoluomuk-
set riittävän korkealle voidak-
seen tuoda ne tietoisuuden valoon 
[s.1193:4_108:6.5]. Sielusi voi olla kaunis 
ja lumoava, jo nyt, jos sen sellai-
seksi luot mielesi ominaisuuksil-
la.

42. Ymmärrätkö, että Suuntaaja-
si kosiskelee sinua? Jos suostut 
kosintaan, kihlaudut Suuntaa-
jasi kanssa reaalisesti: kyse on elä-
män ja kuoleman kihlauksesta 
[s.1197:6_109:3.4]. 

43. Omistatko aikaa ja ajatuksia 
ikuista merkitystä omaaville sei-
koille? Jos, niin tällöin on ky-
symys sopusointuisemman toi-
minnallisen yhteisymmärryksen 
luomisesta itsesi ja Suuntaajasi 
välille [s.1206:2_110:3.4].

44. Oletko pyhittäytynyt jumalalli-
sen hengen ikuisiin päämääriin, 
joka odottaa ja työskentelee mie-
lessäsi? Jos, niin olet saavuttanut 
aineellisen elämäsi aikana todella 
paljon [s.1206:2_110:3.4]. Nämä saavu-
tukset helpottavat sinun ja Suun-
taajasi yhteistyötä morontiassa, ja 
saavuttamatta jääneet seikat vuo-
rostaan sitä haittaavat.

45. Ovatko motiivisi, päätöksesi, us-
kollisuutta ilmentävät ratkaisu-
si ja ylevimmät halusi Suuntaajan 
johdatusten mukaisia? Jos, niin 
ne ovat juuri sitä, mitä todellisella 
ja tehokkaalla, sinun ja Suuntaa-
jan välisellä, yhteistyöllä tarkoite-
taan [s.1206:4_110:3.6].

46. Uskallatko uskoa Suuntaajan 
huostaan kaikki mielen asiat, jot-
ka ovat tietoisuutta edustavan 
kuolleen tason takana? Jos, niin 
saat Suuntaajan tekemän perin-
pohjaisen selvityksen asiainhoi-
dostaan – jos et tässä maailmassa, 
niin viimeistään morontiamaail-
moissa [s.1207:4_110:4.4]. 

47. Luotatko Jumalaan? Jumalat ovat 
hyvin luottavaisia; Universaali-
nen Isä on halukas avoimesti us-
komaan itsensä – Suuntaajan – 
ihmisen yhteyteen [s.437:6_39:5.7]. 
Siksi sinunkin tulee olla avoi-
men luottavainen ja yhteistyöha-
luinen Suuntaajan kanssa. Kun 
tietoisesti muutat omaa asennet-
tasi myönteisemmäksi, positiivi-
semmaksi ja yhteistyöhaluisem-
maksi, luot edellytyksiä sille, että 
Suuntaajalla on laajemmat mah-
dollisuudet saada toteutetuksi 
omia suunnitelmiaan sinun suh-
teesi kuin myös vapausasteita 
muuttaa aktiviteetteja aikaisem-
paa joustavammin. Näin ihmisen 
mielen ajattelukeskuksessa asu-
va Suuntaaja pystyy virittämään 
ihmismielen hitaasti, mutta var-
masti kohti jumalallisia asenteita 
[s.76:6_6:4.6].

48. Palvotko Isää? Jos palvot Isää vil-
pittömästi, täydestä sydämestä-
si, sinulla on mahdollisuus päästä 
niille morontiavyöhykkeille, joil-
ta on luotavissa yhteydet Ajatuk-
sensuuntaajaasi [s.1099:5_100:5.7]. Pal-
vonta on … akti, jossa ihmisen 
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sielu-henki omaksuu virkistäviä, 
luovia, veljellisiä ja romanttisia 
asenteita [s.1616:10_143:7.8].

49. Haluatko jäädä eloon? Sinun 
eloonjäämisesi ... on suuressa 
määrin riippuvainen siitä, pyhite-
täänkö ihmistahto tekemään va-
linta niiden arvojen hyväksi, jotka 
tämä henkiarvojen lajittelija, si-
simmässä oleva tulkitsija ja yhdis-
täjä, on valikoinut. [2095:1] Näitä va-
lintapäätöksiä on edeltänyt sinun 
myönteinen ja yhteistyöhaluinen 
asenteesi Suuntaajan johdatuksia 
kohtaan.

50. Oletko ymmärtänyt, että si-
nun persoonallisuutesi on lahja 
Suuntaajallesi, ei-persoonallisel-
le (mutta esipersoonalliselle) en-
titeetille ja että persoonallisuutesi 
antaminen Suuntaajasi käyttöön 
poistaa Suuntaajaltasi tahdon va-
pauteen ja persoonalliseen ilmi-
tuloon liittyvät rajoitukset ja että 
sinä saat Suuntaajasi identitee-
tin, ikuisen elämän niin, että per-
soonallisuutesi ja sen ilmenemä-
nä tahtosi, noudattaa edelleenkin 
järkähtämättä jumalallisen täy-
dellisyyden, Suuntaajasi, mukai-
sia päätöksiä, vapaatahtoisesti 
persoonallisesti ilmeten, ikuises-
ti? Tämä on Suuntaajallesi suu-
renmoinen riemuvoitto, tavaton 
muutos koko Suuntaajasi statuk-
sessa, sitoutuminen ainutlaatui-
sella tavalla aikaan ja avaruuteen 
ja sinun kanssasi yhteiseen ikui-
seen tulevaisuuden päämäärään 

- ensin jumaluuden oppimiseen, 
sen jälkeen jumaluuden jakami-
seen. Persoonallisuuden ikuinen 
eloonjääminen riippuu kokonaan 
sinun tekemästäsi valinnasta 
[s.69.8_5:5.13], se riippuu Suuntaajan 
hoivassa tapahtuvasta hengellis-
tymisestä — kuolemattoman sie-
lun syntymisestä ja kehittymi-
sestä [s.565.1_49:4.9]. Suuntaaja sanoo: 
”Riippuu ihmistahdosta, saa-
vutammeko persoonallisuuden” 
[s.1213.5_110:7.10].

51. Lisäätkö harmoniaa itsesi ja 
Suuntaajasi välille? Voit tietoises-
ti tehdä niin, kun
• Päätät vastata jumalalliseen 

johdatukseen; vilpittömästi pe-
rustat ihmiselämäsi korkeim-
malle tietoisuudelle totuudes-
ta, kauneudesta ja hyvyydestä 
ja sitten viisauden, palvonnan, 
uskon ja rakkauden avulla so-
vitat nämä jumalallisuudesta 
kertovat ominaisuudet yhteen 
[s.1206:5_110:3.7]. 

• Rakastat Jumalaa ja haluat 
olla hänen kaltaisensa – ai-
dosti toteat taivaallisen Van-
hemman olevan jumalallinen 
isäsi ja rakastaen palvot häntä 
[s.1206:6_110:3.8]. 

• Rakastat ihmistä ja tahdot va-
kavissasi palvella häntä – täy-
destä sydämestäsi toteat ihmis-
ten olevan veljiä, mihin liittyy 
älyllinen ja viisas kiintymys jo-
kaista kaltaistasi kuolevaista 
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kohtaan [s.1206:7_110:3.9].

• Riemumielin hyväksyt kosmi-
sen kansalaisuuden – toteat re-
hellisesti aste asteelta enenevät 
velvollisuutesi Korkeinta Olen-
toa kohtaan, tiedostat evolutio-
naarisen ihmisen ja kehittyvän 
Jumaluuden välisen keskinäi-
sen riippuvuussuhteen. Tällöin 
on käsillä kosmisen moraali-
suuden synty ja universaalisen 
vastuullisuuden orastava ta-
juaminen [s.1206:8_110:3.10].

Siis opettele tuntemaan Suuntaajasi ja 
se, miten Suuntaajasi toimii juuri si-
nun mielessäsi, sisältä käsin. Ajatuk-
sensuuntaajasi läsnäolo on suuren-
moinen lahja, jota sinun kannattaa 
opetella arvostamaan: Jumala löytää 
ensin sinut, sitten sinä Jumalan. Hän, 
Jumala, on juuri nyt sinun mielessäsi, 
erillisenä entiteettinä. Itse Universaa-
linen Isä asuu Paratiisissa kaiken ole-
vaisuuden keskuksessa, Ensimmäise-
nä Aiheuttajana - jota kohti Suuntaa-
jasi sinua johdattaa.

Suuntaajan ongelma [s.1223:5_111:7.3]

1. Mikset auta Suuntaajaa, kun se 
suorittaa tehtäväänsä, joka on 
näyttää sinulle kaikkien näiden 
rasittavien aineellisten ponniste-
lujen hengellinen vastinkappale? 

2. Mikset salli Suuntaajan vahvis-
taa itseäsi kosmista voimaa mer-
kitsevillä hengellisillä totuuksilla 
painiskellessasi luodun olemassa-
oloon kuuluvien aineellisten vai-

keuksien kanssa? 
3. Mikset rohkaise taivaallista autta-

jaa virkistämään itseäsi sillä, että 
se levittäisi kirkkaana eteesi ikui-
sen näkymän universaalisesta elä-
mästä, silloin kun hämmennyk-
sessäsi tuijotat ohikiitävän hetken 
sisältämiä ongelmia? 

4. Miksi torjut universuminäkökul-
man tarjoaman valaistumisen ja 
innoittumisen raataessasi ajal-
lisuuteen kuuluvien vaikeuksien 
keskellä ja haparoidessasi kuole-
vaisena kulkemaasi elämäntaipa-
letta haittaavien epävarmuuksien 
sokkeloissa? 

5. Miksi et sallisi Suuntaajan hen-
gellistää ajatteluasi, vaikka jal-
kojesi vielä onkin astuttava 
maisen yrittämisen aineellisia pol-
kuja? (Tekstin ryhmittely ja liha-
vointi kirjoittajan)

Saanko kehottaa sinua tarkkaamaan 
Suuntaajan sielullesi esittämän uskol-
lisen kutsun kaukaista kaikua 
[s.1223:4_111:7.2]? Tai … Toivon, että osai-
sitte rakastaa niitä enemmän, toimia 
niiden kanssa yhteistyössä paljon ny-
kyistä täysimääräisemmin ja suhtau-
tua niihin kiintymyksellisemmin 
[s.1203:4_110:1.2] (lihavointi kirjoittajan). 
Näin toteaa muuan Yksinäinen Sa-
nansaattaja! Lisäksi hän toteaa, että 
voisit sallia Suuntaajan … taistella 
kanssasi ja puolestasi … ja tuoda esiin 
kivireen vetämiseltä tuntuvan painis-
kelemisen oikea motiivi. Kun näin 
haluaa tapahtuvan, luottamusta 
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Suuntaajaan täytyy olla runsain mi-
toin, täytyy olla valmis antautumaan 
Suuntaajan johdatuksiin ja uskaltaa 
tehdä vaikeassa valintatilanteessa va-
linta Suuntaajan esittämän näkemyk-
sen mukaisesti. 

Kohtalonsuojelijan viesti koh-
teelleen
Erään kohtalonsuojelijaserafin puo-
lustuksekseen esittämä selvitys kuvaa 
vaikeuksia, joita serafi oli kohdannut 
kuolevaiskohdetta hoivatessaan. Tä-
mä selvitys kuvaa tuiki tavallisia arki-
päivän ongelmia, jotka haittaavat yh-
teistyötä Suuntaajan kanssa. 

Tämä serafi sanoi: ”Vaikeuteni joh-
tui paljolti kohteeni kahden eri ole-
muksen välisestä päättymättömästä 
konfliktista:
1. Eteenpäin piiskaava kunnianhi-

mo, jota vastaan toimi eläimelle 
ominainen välinpitämättömyys.

2. Korkeammalle kansanheimolle 
ominaiset ihanteet, joiden kanssa 
menivät ristiin alemmantasoiselle 
rodulle ominaiset vaistot.

3. Suurenmoisen mielen ylevät tar-
koitusperät, joita primitiivinen 
perimä yllytti vastustamaan.

4. Kaukokatseisen Opastajan pitkäl-
le ulottuvat näköalat, joita vas-
taan toimi ajallisuuden luodun ly-
hytnäköisyys.

5. Ylösnousemuksellisen olennon 
edistykselliset suunnitelmat, joita 
aineellisesta olemuksesta johtuvat 
halut ja kaipaukset muuntelivat.

6. Universumiälyn leimahdukset, 
jotka kehittyvän rodun kemial-
lis-energiaaliset käskytykset sam-
muttivat. Enkelien kutsu, jota 
eläimen emootiot vastustivat.

7. Älyn kouliintuminen, jonka vais-
tonvaraiset taipumukset tekivät 
tyhjäksi.

8. Yksilön kokemus, jota rodun ai-
kaa myöten karttuneet taipumuk-
set vastustivat.

9. Parhaaseen tähtäävät päämää-
rät, jotka jäivät huonointa koh-
taan tunnetun mieltymyksen var-
joon.

10. Nerokkuuden korkealentoisuus, 
jonka keskinkertaisuuden paino-
voima mitätöi.

11. Hyvän eteneminen, jota pahan 
painolasti hidasti.

12. Kauneuden hienostuneisuus, jon-
ka pahuuden läsnäolo tahrasi.

13. Loistava terveys, joka raukesi sai-
rauden voimattomuuteen.

14. Uskon pulppuava kaivo, jonka pe-
lon myrkyt saastuttivat.

15. Ilon lähde, jonka surun vedet teki-
vät kitkeräksi.

16. Odotuksen ilo, jonka toteutumi-
sen karvaus petti.

17. Elämän ilonhetket, joita kuole-
man murehtimiset aina uhkasi-
vat.

Millaista elämää ja millaisella planee-
talla! Ja kuitenkin, Ajatuksensuun-
taajan aina käsillä olevan avun ja 
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kannustuksen ansiosta tämä sielu 
saavutti kohtalaisen määrän onnea ja 
menestystä ja on nyt jo noussut man-
sonian tuomiosaleihin. [s.1223:7_111:7.5]

(Tekstin ryhmittely kirjoittajan)

Suuntaajan viesti kohteelleen
… Urantialla muuan omatoimi-
nen Suuntaaja lähetti jokin aika sit-
ten … sanoman ihmiskumppanille, 
kohtalon varajoukkojen jäsenelle. 
Tämän viestin johdanto oli puettu 
seuraaviksi sanoiksi:

”Ja nyt pyydän, että hartaan kiinty-
mykseni kohteelle vahinkoa tuotta-
matta ja häntä vaarantamatta ja il-
man, että tarkoituksena olisi häntä 
ylen määrin ahdistaa tai masentaa, 
välittäisitte hänelle nimissäni seu-
raavan vetoomukseni.”

Sen jälkeen seurasi suurenmoi-
sen koskettava ja vetoava kehotus. 
Suuntaaja pyysi muun muassa:

1. että hän entistä uskollisemmin 
antautuisi vilpittömään yhteis-
työhön kanssani, 

2. yhä iloisemmin mielin kestäisi 
asettamani tehtävät, 

3. yhä uskollisemmin toteuttaisi 
järjestämäni ohjelman, 

4. yhä kärsivällisemmin kulkisi 
asettamieni koettelemusten läpi, 

5. entistä sinnikkäämmin ja rie-
mullisemmin kulkisi valitsemaa-
ni polkua, 

6. yhä nöyremmin ottaisi vastaan 
sen häneen kohdistuvan luotta-

muksen, joka loputtomien pon-
nistelujeni tuloksena kenties tulee 
hänen osakseen – tässä muodossa 
välittäkää kehotukseni sille ihmi-
selle, joka on asuinsijani. 

Lisäksi Suuntaaja sanoi: ”Hänen yl-
leen minä vuodatan jumalallisen hen-
gen ylevimmän pyhittäytymisen ja 
kiintymyksen. Ja sanokaa rakastetulle 
kohteelleni lisäksi, että 

1. tulen toimimaan viisaasti ja voi-
mallisesti hamaan loppuun asti, 
kunnes viimeinenkin maan pääl-
lä käytävä kamppailu on ohitse;

2. tulen olemaan uskollinen hoiviini 
uskottua persoonallisuutta koh-
taan.

3. Ja minä annan hänelle kehotuk-
sen jäädä eloon,

4. annan hänelle kehotuksen olla 
tuottamatta minulle pettymystä,

5. ettei hän riistäisi minulta palkin-
toa kärsivällisestä ja voimaperäi-
sestä ponnistelustani.

6. Riippuu ihmistahdosta, saavu-
tammeko persoonallisuuden.

7. Kehä kehältä olen kärsivällisesti 
noussut tätä ihmismieltä, ja mi-
nulla on todistus siitä, että saan 
kaltaisteni päällikön hyväksymi-
sen. Kehä kehältä kuljen eteen-
päin tuomiota kohti. Iloisin mie-
lin ja pelotta odotan kohtalokasta 
nimenhuutoa. Olen valmis jättä-
mään kaiken Päivien Muinaisten 
tuomioistuinten ratkaistavaksi.” 
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[s.1213:5_110:7.10] (Tekstin ryhmittely 
kirjoittajan)

Yhteistyö Suuntaajan kanssa
Sinä voit auttaa Suuntaajaa työssään, 
lisätä harmoniaa itsesi ja Suuntaajasi 
välille siitä huolimatta, että yhteistyö 
Suuntaajan kanssa ei ole kovinkaan 
tietoinen prosessi [s.1206:4_110:3.6]. Omat 
päätöksesi, ylevimmät halusi, motii-
visi, elävä ja luottavainen uskosi ja 
Isälle osoitettu palvontasi ovat sitä, 
mitä todellisella ja tehokkaalla suun-
taajayhteistyöllä tarkoitetaan.

Suuntaajien toimintaa ihmisen 
mielessä auttavat huomattavasti seu-
raavat seikat:
1. Hengellistynyt ajattelu
2. Sateenvarjopäätös eli halu toteut-

taa Isän tahtoa
3. Päätöksenteko ja kyky toteuttaa 

päätöksiä sekä päätösten toistu-
vuus, reaktioiden tavaksi muo-
dostuminen

4. Mielen hallintaan saaminen
5. Kanssaihmisten tunnistaminen 

veljinämme ja epäitsekäs palvelu
6. Vilpitön mieli, tahraton ajattelu
7. Hengellinen vastaanottavaisuus 

(kunnioituksen tunne ja sen ke-
hittyminen)

8. Älyllinen kapasiteetti ja sen ke-
hittäminen

9. Älyllisten ja hengellisten kykyjen 
yhteen nivoutuminen, synkro-
nointi Suuntaajaan

10. Myönteinen asenne

11. Kysyminen Suuntaajalta
12. Kuuntelu, vastausten odottami-

nen ja niiden vastaanottoon kas-
vaminen

13. Vastarinnan, myös alitajuisen, lo-
pettaminen

14. Halu olla Jumalan kaltainen, op-
pia katsomaan maailmaa ”Juma-
lan silmin” ja ”Jumalasta käsin”

15. Aito hengellinen rukoilu ja pal-
vonta

16. Vankkumaton usko
17. Terveet elämäntavat
18. Aikaisemmat kokemukset, joilla 

tarkoitan ennen kaikkea hengelli-
siä kokemuksia

19. Päästä eroon niistä erheellisistä 
käsityksistä, jotka eivät ole Aja-
tuksensuuntaajan johdatuksia 

20. Suuntaajan rakastaminen.
Tämä luettelo ei ole tyhjentävä teki-
jöistä, jotka edistävät Ajatuksensuun-
taajien toimintaa mielessäsi. Tärkein-
tä kaikista on kuitenkin usko, vahva 
usko, kyky ymmärtää se, että uskoo 
enemmän kuin tietää (finiittisenä 
olentona meidän on todettava, että 
loppujen lopuksi on vain usko, sillä 
finiittisyyden luodut eivät voi kos-
kaan täysin ymmärtää sellaista joka 
ylittää finiittisyyden, sellaista, joka on 
Jumala itse, infiniittisyydessä). 

Toinen tärkeä tekijä suuntaajayh-
teistyön kehittämisessä on alitajuisen 
vastarinnan suitsiminen. Vaikka tie-
toinen asenne olisikin myönteinen, 
alitajuisesti saattaa esiintyä pelkoja ja 

http://urantiaopetuksia.blogspot.com/2008/09/ptksenteko-ja-sivilisaation-edistyminen.html
http://urantiaopetuksia.blogspot.com/2008/09/mielen-hallintaan-saattaminen-ja.html
http://urantiaopetuksia.blogspot.com/2008/03/jakaminen-sen-uudet-ulottuvuudet.html
http://urantiaopetuksia.blogspot.com/2008/07/tahraton-ajattelu.htmlhttp:/
http://urantiaopetuksia.blogspot.com/2009/04/hengellinen-koyhyys.html
http://urantiaopetuksia.blogspot.com/2008/05/hengellistynyt-ajattelu.html
http://urantiaopetuksia.blogspot.com/2008/05/hengellistynyt-ajattelu.html
http://urantiaopetuksia.blogspot.com/2008/05/suuntaajan-toiminnan-edistj-mynteinen.html
http://urantiaopetuksia.blogspot.com/2008/08/suuntaajayhteisty-edellisen-pivn.html
http://urantiaopetuksia.blogspot.com/2008/10/rukoilu-ja-palvonta-nelikenttkuvio.html
http://urantiaopetuksia.blogspot.com/2009/01/teve-mieli-terve-keho.html
http://urantiaopetuksia.blogspot.com/2008/08/suuntaajayhteisty-edellisen-pivn.html
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kuvitelmia, jotka vaikeuttavat todel-
lista kontaktia Suuntaajaan, jopa es-
tävät niitä. Muistettakoon, että suun-
taajayhteistyö on parhaimmillaan yli-
tajuista kommunikointia Suuntaajan 
kanssa. Jos alitajunta sitä häiritsee, 
ylitajuinenkaan ei onnistu. Tämä ei 
suinkaan merkitse Suuntaajan johda-
tusten vaille jäämistä, sillä suurin osa 
johdatuksista tapahtuu mielen ei-tie-
toisilla, mutta ei-alitajuisilla alueilla.

Kun toimit siten, että:
1. Päätät vastata jumalalliseen joh-

datukseen; vilpittömästi perustat 
ihmiselämäsi korkeimmalle tietoi-
suudelle totuudesta, kauneudesta 
ja hyvyydestä ja sitten viisauden, 
palvonnan, uskon ja rakkauden 
avulla sovitat nämä jumalallisuu-
desta kertovat ominaisuudet yh-
teen.

2. Rakastat Jumalaa ja haluat ol-
la hänen kaltaisensa – aidosti to-
teat taivaallisen Vanhemman ole-
van jumalallinen isäsi ja rakastaen 
palvot häntä.

3. Rakastat ihmistä ja tahdot vaka-
vissasi palvella häntä – täydestä 
sydämestäsi toteat ihmisten olevan 
veljiä, mihin liittyy älyllinen ja vii-
sas kiintymys jokaista kaltaistasi 
kuolevaista kohtaan.

4. Riemumielin hyväksyt kosmisen 
kansalaisuuden – toteat rehellisesti 
aste asteelta enenevät velvollisuu-
tesi Korkeinta Olentoa kohtaan, 
tiedostat evolutionaarisen ihmisen 
ja kehittyvän Jumaluuden välisen 

keskinäisen riippuvaisuussuhteen. 
Tällöin on käsillä kosmisen mo-
raalisuuden synty ja universaali-
sen vastuullisuuden orastava ta-
juaminen. [1206: 5–8]

Lisäksi voimme antaa oman tahtom-
me ja suostumuksemme perusteella 
Suuntaajalle vallan alistaa aineellisen 
mielen luodulle ominaiset taipumuk-
set niiden muuntavien toimien koh-
teeksi, jotka johtuvat kehkeytyvän 
morontiasielun tavoitteista ja tar-
koitusperistä. [1191:5; korostus kir-
joittajan]

Sen, että sinulla on monia mah-
dollisuuksia päätyä erheellisiin us-
komuksiin Suuntaajan johdatuksis-
ta, ei missään tapauksessa tule estää 
sinua edistämästä niitä toimia ja ta-
poja, joilla suuntaajayhteistyö voi ke-
hittyä entistä läheisemmäksi ja luo-
tettavammaksi. Tällaisia tapoja ovat 
muun muassa pyrkimys elämään joka 
hetki Isän silmien alla, mikä tarkoit-
taa jatkuvaa jumalaläheisyyden ko-
kemista. Kun Isä on mielessä, silloin 
Hän dominoi. Mielessäsi tehtäviä 
päätöksiä ohjaavat vilpittömät motii-
vit, vaikka käytännön toteutukset jos-
kus ontuisivatkin. Isän palvominen 
ja ylistäminen ovat luonnollisia me-
netelmiä samaistua kohteeseen, jota 
pidämme kaikin puolin täydellisenä. 
Nämä menetelmät auttavat sinua saa-
vuttamaan parhaan. Voit tietoises-
ti antaa ongelmasi Suuntaajan ja Ju-
malan pohdittaviksi, kunhan ymmär-
rät, että he ovat aidosti kiinnostunei-
ta vain hengellisiin päämääriin liitty-

http://urantiaopetuksia.blogspot.com/2009/06/sosiaalinen-veljeys.html
http://urantiaopetuksia.blogspot.com/2009/06/sosiaalinen-veljeys.html
http://urantiaopetuksia.blogspot.com/2008/01/palvonnan-ominaispiirteit.html
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vistä kysymyksistä. Sinä voit tutkail-
la menneen päivän kokemuksia, har-
joittaa virkistämään muistojasi ja löy-
tää sieltä tulevaisuudessa virvoittavia 
havaintoja. Voit kehittää persoonalli-
suutesi tasapainoisuutta, jossa mielel-
liset, sielulliset ja hengelliset toimin-
not ovat keskenään tasapainoises-
sa suhteessa. Voit hillitä kärsimättö-
myyttäsi ja rauhoittaa mielesi. 

On monia muitakin tapoja edis-
tää suuntaajayhteistyötä, mutta et saa 
odottaa nopeaa ja tietoisesti havait-
tavissa olevaa kasvua. Vasta jälkeen-
päin kykenet huomaamaan oman 
edistymisesi. Ihmisen ja Suuntaajan 
mielet ovat totaalisesti niin erilaisia, 
ettei yhden fyysisen elämämme aika-
na ole suuria mahdollisuuksia synk-
ronoida oma tahtosi Suuntaajan tah-
toon ja saavuttaa tila, jossa kumpikin 
on kuin yksi tahto, jossa ei enää synny 
erheellisiä käsityksiä Suuntaajan toi-
mista ja johdatuksista.

Lopuksi
Suuntaajan toiminta meidän mieles-
sämme on useimmiten tiedostama-
tonta. Sen vuoksi meidän tulee nou-
dattaa hyvin tarkkaan periaatetta, että 
mieluummin pidämme inhimillisenä 
ja oman mielemme tuotteena koke-
mamme ajatukset kuin että nostai-
simme ne jumalallisen Suuntaajan 
tuottamiksi. Parempi olla varovai-
nen, jottei se, mikä on inhimillistä, 
tulisi nostetuksi jumalalliseen ase-
maan.

Erheellisiä suuntaajayhteyskä-

sityksiä on monenlaisia, joista tär-
keimpiä ovat unielämän ja oman-
tunnon pitäminen Suuntaajan johda-
tuksina. Suurin osa unielämästämme 
on oman mielemme järjestymätöntä 
tuotetta. Suuntaajan yritykset vääris-
tyvät ja oma mielemme asettaa tilal-
le sellaista, mikä ei ole jumalallista. 
Omatunto on henkilökohtaiseen ko-
kemukseen ja moraaliin perustuvaa 
omiin ihanteisiin uskomista ja arvo-
jen seuraamista. Omatunto ei ole ju-
malallinen sen paremmin kuin sen 
takana oleva meidän mielemmekään.

Itse kunkin pitää kehittyä siinä 
osaamisessa, mikä erottaa Suuntaajan 
toimet erheellisistä kuvitelmistamme 
suuntaajayhteyden luomiseksi. Tar-
vitaan paljon harkintaa ja kokemus-
ta, tasapainoista mieltä, mielen hal-
lintaa ja henkeen samaistumista, jot-
ta luotettava suora yhteys muodostuu 
Suuntaajan mielen ja ihmismielen 
välille. Liikumme pettävällä maape-
rällä, ja jokaisen ihmisolennon pitää 
omalta kohdaltaan ratkaista nämä 
ongelmat luonnollisen ihmisviisau-
tensa ja ihmisen yläpuolelta olevan 
ymmärryksen mukaan [s.1208:5_110:5.6]. 
(Lihavointi kirjoittajan)

Näiden vaikeuksien ei kuitenkaan 
tulisi estää meitä aktiivisesti luomasta 
edellytyksiä suoriin suuntaajakontak-
teihin: ne ovat luonnollinen osa kor-
kealle edistynyttä hengenelämää - va-
litettavan harvinaista vielä nykyään.

Tämä ihmismielen kehitys yhdisty-
mästä aineen kanssa liitoksi hengen 
kanssa johtaa siihen, että kuolevai-

http://urantiaopetuksia.blogspot.com/2008/08/suuntaajayhteisty-edellisen-pivn.html
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sen olennon mielen potentiaalisesti 
hengelliset osa-alueet muuntautu-
vat kuolemattoman sielun moron-
tiarealiteeteiksi. Kuolevainen mieli, 
joka palvelee ainetta, tulee vääjää-
mättä käymään yhä aineellisem-
maksi, ja tämän seurauksena se 
tulee lopulta kärsimään persoonal-
lisuuden hävittämisen. Hengelle an-
tautunut mieli käy vääjäämättä yhä 
hengellisemmäksi ja yltää lopulta 
ykseyteen eloon jäävän ja opastavan 
jumalallisen hengen kanssa, ja näin 
se saavuttaa pelastuksen ja persoo-
nallisuuden olemassaolon ikuisuu-
den [s.26:1_1:3.7].

Siksi ihmisen läheisin ja kallisarvoisin 
lähestymistie Jumalan luokse kulkee 
rakkauden kautta, sillä Jumala on 
rakkaus [s.50:5_3:4.7]. Rakkaus tunnistaa 
sen, mikä on Jumalan tahtomaail-
masta peräisin oleva tahto [s.42:1_2:6.9]. 
Suuntaajat … rakastavat teitä aidosti 
ja jumalallisesti [s.1182:4_107:6.2].
Rakastatko sinä Suuntaajaasi? Jos ra-
kastat, rakastat Isää ja opit tuntemaan 
hänen tahtonsa. 

Rakkautesi on kaikkein tehokkain-
ta yhteistyötä Suuntaajasi kanssa!

☐

Pohdintaa Kolminaisuudesta
Osa 3/3

Eija Seppänen-Bolotinski

Jumaluuden historia, Karen Armst-
rong, luku 4, Kolminaisuus: Kristit-
tyjen Jumala

Vuoden 320 jKr tienoolla Egyptin, 
Syyrian ja Vähä-Aasian seura-

kunnissa teologiset intohimot kuohui-
vat kiivaina. Merimiehet ja matka-
laiset lauloivat suosittuja laulelmia, 
joissa julistettiin, että Isä oli ainoa oi-
kea Jumala, luoksepääsemätön ja ai-
nutkertainen, kun taas Poika ei ollut 
ikuinen eikä luomaton, koska hän oli 
saanut elämänsä ja olemuksensa Isäl-
tä. Muuan kylpyläpalvelija piti palo-

puheita kylpylävieraille väittäen, että 
Poika ilmestyi tyhjästä, muuan ra-
hanvaihtaja puolestaan vastasi vaih-
tokurssia koskevaan kysymykseen 
pitkällä luennolla luomakunnan jär-
jestyksessä ja luomattoman Jumalan 
välisistä eroista ja muuan leipuri ju-
listi eräälle asiakkaalleen, että Isä oli 
Poikaa suurempi. Ihmiset keskuste-
livat näistä vaikeaselkoisista asioista 
yhtä innokkaasti kuin nykyään puhu-
taan jalkapallosta. (Tiedot ovat pe-
räisin Gregorios Nyssalaiselta, kirk-
koisältä, joka on kirjoittanut mm. 
teoksen Sielusta ja ylösnousemukses-
ta, vv. 335-395).
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Nikaiaan konsiili koolle
Väittelyn pani alulle Areios, karis-
maattinen ja komea presbyteeri (= 
vanhin, paikallisen kristillisen seura-
kunnan johtaja) Aleksandriasta … 
Areios esitti haasteen … ”kuinka Jee-
sus Kristus saattoi olla Jumala samal-
la tavalla kuin Isä Jumala? Areios ei 
kiistänyt Kristuksen jumaluutta … 
mutta hänen mukaansa oli rienausta 
ajatella Jeesuksen olevan jumalallista 
alkuperää: Jeesushan oli sanonut… et-
tä isä oli häntä suurempi…” Piispa 
Aleksanteri ja hänen nuori apulai-
sensa Athanasios (eli vv. 298-373), 
jota pidetään mm. ortodoksisuuden 
isänä, tajusivat välittömästi, ettei ollut 
kyse teologisesta pikkuasiasta… väit-
tely kärjistyi siihen pisteeseen, että 
keisari Konstantinus kutsui nykyi-
sessä Turkissa sijaitsevaan Nikaiaan 
konsiilin eli kirkolliskokouksen asian 
ratkaisemiseksi.

Urantia-kirja kertoo
Urantia-kirjassa mainitaan näistä 
ajoista: Monet Jeesuksen opettamista 
suurista totuuksista joutuivat näissä 
alkuaikoina tehdyissä kompromisseis-
sa lähes kadoksiin, mutta silti ne yhä 
uinuvat tässä pakanallistetussa kris-
tinuskossa, joka puolestaan oli Paava-
lin versio Ihmisen Pojan elämästä ja 
opetuksista. Ja jo ennen kuin kristin-
usko pakanallistettiin, se ensin läpiko-
taisin hellenisoitiin. Kristinusko on 
paljon, hyvin paljon, velkaa kreikka-
laisille. Hän oli nimenomaan kreikka-
lainen, muuan egyptinkreikkalainen, 

joka Nikeassa niin rohkeasti piti kiin-
ni kannastaan ja niin pelottomasti 
uhmasi tätä kokousta, ettei se rohjen-
nut hämärtää käsitystä Jeesuksen ole-
muksesta niin pahasti, että totuus hä-
nen lahjoittautumisestaan olisi ollut 
vaarassa kadota maailmasta. Tämän 
kreikkalaisen nimi oli Athanasios, ja 
ilman tämän uskovan kaunopuhei-
suutta ja logiikkaa Areioksen lahko-
laiset käsitykset olisivat saavuttaneet 
riemuvoiton. [195:0.18]

Kokemuksen merkitys
Karen Armstrong kirjoittaa: Kristitty-
jen keskuudessa vallitsi kuitenkin 
edelleenkin hämmennys: jos oli ole-
massa vain yksi Jumala, kuinka myös 
Logos (Sana) saattoi olla jumalalli-
nen? Lopulta kolme kyvykästä kappa-
dokialaista teologia kehitti ratkaisun, 
joka kelpaisi koko idän ortodoksiselle 
kirkolle. He olivat Kesarean piispa Ba-
sileos Suuri (n. 329-379), hänen nuo-
rempi veljensä ja Nyssan piispa Gre-
gorios Nazianzilainen (329-391).  He 
olivat vakuuttuneita, että ainoastaan 
uskonnollinen kokemus saattoi tuoda 
ratkaisun Jumalan ongelmaan. Kreik-
kalaiseen filosofiaan perehtyneinä he 
olivat hyvin tietoisia totuuden fak-
tuaalisesta sisällöstä ja sen saavutta-
mattomista aspekteista. Jo varhaiset 
kreikkalaiset rationalistit olivat kiin-
nittäneet asiaan huomiota. Platon oli 
ottanut filosofian (joka ilmeni ratio-
naalisena päättelynä ja jonka keinoin 
asioita oli mahdollista todistaa) ver-
tailukohdaksi aivan yhtä tärkeät my-
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tologian opetukset, jotka olivat tieteel-
lisen tarkastelun ulottumattomissa.  
Aristoteles käytti samanlaista jaotte-
lua huomattuaan, että ihmiset osallis-
tuivat mysteeriuskontojen menoihin 
eivät suinkaan oppiakseen asioita 
vaan kokeakseen niitä.

Dogma ja keerygma
Basileios esitti saman asian kristilli-
sessä yhteydessä erottamalla toisis-
taan dogman ja keerygman. Kumpi-
kin tarkoittaa kristillistä opetusta ja 
kummallakin on uskonnossa olennai-
nen merkityksensä. Keerygma tarkoit-
taa kirkon julkista sanomaa, joka pe-
rustuu pyhiin kirjoituksiin. Dogma 
tarkoittaa raamatullista totuutta sy-
vemmässä merkityksessä, joka on ym-
märrettävissä ainoastaan uskonnolli-
sen kokemuksen kautta ja jota ilmais-
taan symbolisesti. Basileios kiinnitti 
huomiota siihen, ettei kaikkia uskon-
nollisia totuuksia ollut mahdollista 
määritellä selkeästi ja loogisesti. Joil-
lakin uskonnollisilla näkemyksillä oli 
oma sisäinen resonanssinsa, jonka yk-
silö saattoi ymmärtää harjoittamalla 
kontemplaatiota, hengellistä pohdis-
kelua, jota Platon oli kutsunut theo-
riaksi. Läntisestä kristinuskosta kehit-
tyi huomattavasti keskustelevampi us-
konto, joka keskittyi keerygmaan: siitä 
tuli myös pääongelma sen jumalasuh-
teessa.

Hiljainen teologia
Kreikkalaisessa ortodoksisessa kirkos-
sa sen sijaan kaikki aito teologia oli 

hiljaista, apofaattista. Basileios tur-
vautui Filonin jaotteluun, jonka mu-
kaan Jumalalla oli olemuksensa (ou-
sia) ja maailmassa ilmenevä voiman-
sa (energeia): Tunnemme Jumalam-
me vain hänen vaikutuksensa (ener-
geia) perusteella, mutta emme kykene 
käsittämään hänen olemustaan! Kap-
padokialaiset käyttivät samaa lähes-
tymistapaa, jota Athanasios oli käyt-
tänyt väittelyssään Areioksen kanssa. 
Jumalalla on yksi olemus (ousia), jota 
me ihmiset emme pysty ymmärtä-
mään, mutta kolme ilmenemismuo-
toa eli hypostaasia, joiden avulla hän 
ilmoitti itsensä ihmisille. Koska Juma-
lan ousiaa ei voi ymmärtää, voimme 
tuntea hänet ainoastaan meille näy-
tettyjen ilmenemismuotojen eli Isän, 
Pojan ja Pyhän Hengen välityksellä.

Hämmentävä Kolminaisuus
Loppujen lopuksi Kolminaisuus on 
mielekäs käsite ainoastaan mystisenä 
tai hengellisenä kokemuksena: se täy-
tyy ajatella eikä ajatella, koska Juma-
la oli kaikkien inhimillisten käsittei-
den tuolla puolella. Kreikan ja Venä-
jän ortodoksisessa kirkossa katsotaan 
edelleen, että Kolminaisuuden ajatte-
leminen on elähdyttävä uskonnollinen 
kokemus. Sen sijaan suurimmalle 
osalle länsimaisista kristityistä Kolmi-
naisuus on hämmentävä käsite… Kun 
Kolminaisuuden dogma alkoi askar-
ruttaa länsimaisia kristittyjä 1700-lu-
vulla ja siitä yritettiin päästä eroon, 
Jumalasta yritettiin päästä eroon, Ju-
malasta yritettiin tehdä järjen aika-
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kauden ihanteiden mukaisesti hel-
pommin ymmärrettävä järjellinen 
olento. Tämä oli yksi niistä kehitysku-
luista, jotka johtivat 1800- ja 1900-lu-
vuilla niin sanottuun Jumalan kuole-
maan…

Vuonna 1883 Friedrich Nietzsche 
kirjassaan Näin puhui Zarathustra 
julisti Jumalan paikalle astuneen 
yli-ihmisen syntyneeksi… Uusi va-
listunut ihminen julistaisi sodan van-
hoja kristillisiä arvoja vastaan... Sig-
mund Freud (1856-1939) piti uskoa 
Jumalaan harhana, josta ihmisen tuli-
si päästä eroon.

Latinalaisen kirkon kolminaisuus-
opin määritteli teologi Augustinus 
(vv. 354-430), joka oli innokas pla-
tonisti ja suhtautui kreikkalaisiin op-
peihin myötätuntoisesti: Kuvatakseen 
asioita, joita ei voi sanoin kuvata, ku-
vatakseen edes jotenkin asioita, joita 
emme voi mitenkään selittää tyhjen-
tävästi, kreikkalaiset ystävämme ovat 
puhuneet yhdestä olemuksesta ja kol-
mesta substanssista, kun taas latina-
laiset ovat puhuneet yhdestä olemuk-
sesta tai substanssista ja sen kolmesta 
henkilöitymästä (personae).

Augustinuksen oppi
Augustinus loi oman psykologisen kol-
minaisuusoppinsa tutkielmassaan 
”De Trinitate”… koska Jumala oli luo-
nut meidät omaksi kuvakseen, mei-
dän pitäisi kyetä havaitsemaan kol-
minaisuus mielemme syvyyksissä… 
hän lähti liikkeelle totuuden hetkes-
tä… Augustinus osoittaa, että koska 

mielessämme on Jumalaa heijasteleva 
Kolminaisuus, kuin platoninen mieli-
kuva, josta me kaipaamme arkkityyp-
piä – alkuperäistä mallia, jonka mu-
kaan meidät on luotu… Avaudumme 
Jumalalle, joka muuttaa meidät Au-
gustinuksen uskon Kolminaisuudeksi 
kutsumilla keinoilla: inkarnaation to-
tuuksien pitäminen mielessä (reten-
tio), niiden pohdiskeleminen (con-
templaatio) ja niistä iloitseminen (di-
lectio). Kun pidämme Jumalan läsnä-
olon jatkuvasti mielessämme tällä ta-
valla, Kolminaisuus paljastetaan 
meille vähitellen. (Myös Urantia-kir-
jassa sanotaan, että ihmisellä on alt-
tius ajatella kolmijakoisesti, Esipuhe.)

Urantia-kirjan pohdintaa
Urantia-kirjassa siis kerrotaan (s. 
1143), että Jeesus opetti apostoleil-
leen totuuden Paratiisin Kolminai-
suuden persoonista. Opetuslapset ei-
vät voineet ymmärtää opetusta, koska 
se oli ristiriidassa Jahve-käsitteen 
kanssa. Ja alkukristityt perivät hep-
realaisten ennakkoluulon kolminai-
suuskäsitettä kohtaan.

Ensimmäistä kristinuskon piirissä 
tunnettua Kolminaisuutta julistettiin 
Antiokiassa (Jumala, hänen sanan-
sa ja hänen viisautensa). Paavali tiesi 
Isän, Pojan ja Hengen muodostamas-
ta Paratiisin-Kolminaisuudesta, mut-
ta hän ei sitä saarnannut. Muutamis-
sa seurakunnille lähettämissään kir-
jeissä Paavali apostolitovereidensa ta-
paan sekoitti Jeesuksen, paikallisuni-
versumin Luoja-Pojan Jumaluuden 
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Toiseen Persoonaan, Paratiisin Ian-
kaikkiseen Poikaan.

Tämä sekaannus esiintyi myös Jo-
hanneksella: Universaalinen Isä ei 
milloinkaan toimi henkilökohtaisesti 
luojan ominaisuudessa muutoin kuin 
yhteydessä Poikaan tai Pojan rinnak-
kaiseen toimintaan. Jos Uuden testa-
mentin kirjoittaja olisi puhunut Ian-
kaikkisesta Pojasta, hän olisi tuonut 
julki totuuden kirjoittaessaan: ”Alus-
sa oli Sana, ja Sana oli Jumalan ty-
könä ja Sana oli Jumala. Kaikki teh-
tiin hänen kauttaan, eikä ilman häntä 
tehty mitään, mikä tehty on. [6:1.3] (Eli 
Uusi testamentti, evankeliumi Johan-
neksen mukaan: Sana tuli ihmisek-
si/1. Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan 
luona ja Sana oli Jumala. 2. Jo alus-
sa Sana oli Jumalan luona. 3. Kaikki 
syntyi Sanan voimalla. Mikään, mi-
kä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman 
häntä!).

Kun Iankaikkisen Pojan Poika il-
mestyi Urantialle, tätä ihmishah-
moista jumalallista olentoa lähel-
lä olleet puhuivat hänestä sanoen: 
”Hän, joka oli alusta asti; hän, jota 
me olemme kuulleet, jonka me olem-
me omin silmin nähneet, jota olem-
me katselleet ja käsillämme kosket-
taneet, itse elämän Sana.” Ja tämä 
lahjaksi annettu Poika ilmestyi Ju-
malasta, aivan yhtä kiistämättö-
mästi kuin ilmaantui Alkuperäinen 
Poika, kuten muuan hänen maan 
päällä lausumansa rukous antaa 
ymmärtää: ”Ja nyt, oi Isäni, kirkas-
ta minut omalla itselläsi, sillä kirk-

kaudella, joka minulla oli tykönäsi 
ennen kuin tätä maailmaa oli.” [6:1.4]

Oma Luoja-Poikamme on Univer-
saalisessa Isässä ja Iankaikkises-
sa Pojassa yht´aikaisesti syntyneen 
infiniittistä identiteettiä koskeneen 
611.121:nnen alkuperäisen ajatuk-
sen personoituma. Nebadonin Mi-
kael on ”ainokainen poika”, jossa 
personoituu tämä 611 121:s univer-
saalinen ajatus jumalallisuudesta ja 
infiniittisyydestä. [33:1.1]

Urantia-kirjassa kerrotaan, että kris-
tillinen kolminaisuuskäsite, jota alet-
tiin tunnustaa ensimmäisen Kristuk-
sen jälkeisen vuosisadan loppupuo-
lella, koostui Universaalisesta Isästä, 
Nebadonin Luoja-Pojasta ja Salving-
tonin Jumalallisesta Hoivaajasta. 
(104:1.12)

Urantia-kirjassa pohditaan si-
tä, että kristillinen käsitys Kolminai-
suudesta erehtyi siten tosiasiatiedon 
osalta, kuitenkin se piti paikkansa 
hengellisten suhteiden osalta. VAIN 
FILOSOFISTEN seuraamustensa 
osalta tämä käsitys joutui hämmen-
nyksiin. Monien, jotka ovat kosmi-
sesti suuntautuneita, on ollut vaikeaa 
uskoa, että Jumaluuden Toinen Per-
soona, Infiniittisen Kolminaisuuden 
toinen jäsen, olisi joskus oleskellut 
Urantialla. Vaikka tämä on hengessä 
totta, niin aktuaalisuudessa se ei ole 
tosiasia. Mikael-Luojissa ruumiillis-
tuu Iankaikkisen Pojan jumalalli-
suus täyteen määrään saakka, mut-
ta he eivät ole absoluuttinen persoo-
nallisuus.
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Erilaisia lähestymiskulmia
Kirjassa Idän Kirkko (Ernst Benz) 
kerrotaan siitä, että Jumalan Kolmi-
naisuuden salaisuuden erilaisissa kä-
sitteellisissä selityksissä on ilmennyt 
eroavuus ortodoksian ja roomalais-
katolisen dogmatiikan välillä erityi-
sesti kysymyksessä, missä suhteessa 
Pyhä Henki on Jumalan Kolminai-
suudessa molempiin muihin persoo-
niin. Ortodoksit uskovat, että ainoa-
na alkuperänä ja ainoana alkuunpa-
nijana sekä Pojalle että Pyhälle Hen-
gelle on Isä. Länsimailla on oppi Hen-
gen lähtemisestä Isästä ja Pojasta, jo-
ka on liitetty myös kirkon nikea-
lais-konstantinopolilaiseen uskon-
tunnustukseen. Itäistä käsitystä muo-
toilee voimakkaammin uusplatoni-
sen filosofian ajattelu, länsi yrittää 
Augustinuksen esikuvan mukaisesti 
kuvailla Jumalan sisäisen elämän sa-
laisuutta. Kirkon kannalta ortodoksi-
nen kaava alleviivaa Pyhän Hengen 
itsenäisyyttä kirkon elinvoimana, vii-
tataan alkuseurakunnan karismaatti-
siin kokemuksiin. Latinalainen kaava 
taas korostaa kirkkolaitosta Pojan pe-
rustamaksi.

Urantia-kirjan mukaan ikuisuu-
dessa Universaalinen Isä ja Iankaikki-

nen Poika Paratiisin läsnä ollessa yh-
distyivät personoituakseen ja Myötä-
toimija personoitui. (9:0.1)

Simeon Uusi teologi (vv. 949-
1022) on ollut aito ortodoksinen Kol-
minaisuuden hengellinen kokija. Hän 
kirjoitti: Jumalan Sana ja Isä ja Hen-
ki asuvat heissä. Siksi jokainen heistä 
muuttuu tunteissaan ja tietoisuudes-
saan Jumalan temppeliksi... Sillä ta-
voin Isä ja Poika ovat Pyhässä Hen-
gessä niissä, joihin he asettuvat asu-
maan, heidät voidaan nähdä ja tun-
tea vähääkään epäröimättä. He ovat 
muuttumatta, yhdessä valossa… tun-
nettavissa.

* * *
Luennoitsija käsitteli myös lyhyesti 
niitä suuntauksia, jotka eivät usko 
kolminaisuuskäsitykseen:
1. Jehovan todistajat kehottavat hyl-

käämään kolminaisuusopin.
2. Islam ei hyväksy kolminaisuus-

oppia.
3. Juutalaisuus ei hyväksy kolmi-

naisuusoppia. (Heijaste 2/1999 
Urantia-kirja juutalaisten näkö-
kulmasta). 

☐

”Etsikää sitä, mikä on suurta, ja vähäinen löytyy sen sisältä; pyytäkää 
sitä, mikä on taivaallista, ja mainen tulee sen ohessa. Ei ole epäilystä-

kään siitä, että varjo seuraa substanssia.”

[Urantia-kirja, 165:5.3 (1823.3)]
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Jeesuksen kaksitoista apostolia

Sirkkaliisa Brandelin

Minkälaisia miehiä olivat Jeesuk-
sen 12 apostolia? Mistä he tuli-

vat ja mikä tehtävä heillä oli aposto-
lien joukossa?

Vuonna 26 valittiin 33-vuoti-
as Andreas, Kapernaumissa synty-
nyt kalastaja, ensimmäiseksi aposto-
liksi. Hän toimi joukon puheenjoh-
tajana. Hän myös merkitsi muistiin 
Mestarinsa sanoja ja tekemisiä. Myö-
hemmin niitä painettiin, korjailtiin ja 
muutettiin sekä lisättiinkin. Viimei-
sen kirjoituksen hävitti tulipalo Alek-
sandriassa noin vuonna 100. Andreas 
ristiinnaulittiin Akaijan Patraksessa, 
hän virui ristillä kolme vuorokautta.

Simon Pietari oli 30-vuotias ka-
pernaumilainen kalastaja ja kolmen 
lapsen isä. Hän oli kaunopuheinen, 
dramaattinen ajattelija, joka joutui 
alituiseen vaikeuksiin. Pystyvä puo-
liso seurasi häntä lähetysmatkoilla. 
Pietari ristiinnaulittiin Roomassa.

Sebedeuksen pojista vanhem-
pi, 30-vuotias kalastaja Jaakob asui 
Beetsaidan liepeillä. Hän oli neljän 
lapsen isä. Tämä ”ukkosen pojaksi” 
mainittu ymmärsi kaikista kahdesta-
toista parhaiten Jeesuksen opetuksen 
merkityksen. Herodes Agrippa pel-
käsi Jaakobia yli kaiken ja tapatti hä-
net miekalla.

Tullessaan apostoliksi Johannes 
Sebedeus oli 24-vuotias ja asui van-
hempiensa luona Beetsaidassa. Hän 

toimi henkilökohtaisena asiamie-
henä Jeesuksen perhettä koskevissa 
asioissa, ja tästä toimesta tuli nimi-
tys ”apostoli, jota Jeesus rakasti”, mi-
tä Jeesus ei kuitenkaan puolueellises-
ti osoittanut. Ollessaan pakolaisuu-
dessa Patmos-saarella hän kirjoitti Il-
mestyskirjan, josta on säilynyt vain 
katkelmia, ja nekin lyhennetyssä ja 
väärennetyssä muodossa. Johannes 
kuoli luonnollisen kuoleman iäkkää-
nä Efesossa.

Mies, jossa ei ollut vilppiä, Nata-
nael Bartolomeus, 25 vuotta. Hän 
oli ainoa tuki vanhemmilleen, kaan-
alainen liikemies. Hän oli Juudas Is-
kariotin ohella oppinein apostoli, jo-
ka huolehti apostolien perheistä. Hän 
kuoli Intiassa.

Matteuksen, veronkantajien eli 
publikaanien sukuun kuuluvan 
31-vuotiaan neljän lapsen isän valitsi 
Andreas. Ainoa rahallisuutta omaa-
va jäsen toimikin sitten apostolien ra-
ha-asioiden edusmiehenä. Hän asui 
Kapernaumissa ja surmattiin Traa-
kiassa.

Tuomas Didymus, apostoleista 
kahdeksas, oli Filippuksen valitsema. 
Hän oli 29-vuotias neljän lapsen isä, 
puuseppänä ja kivimuurarina toimi-
nut, ja toimi myöhemmin myös ka-
lastajana. Hän asui Tarikeassa Jor-
danin länsirannalla kylän huomatta-
vimpana asukkaana. Hänet tapettiin 
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Maltalla.

Kalastajakaksoset Jaakob ja Juu-
das Alfeus asuivat Heresassa. He oli-
vat 26-vuotiaita liittyessään mukaan. 
He olivat perheellisiä. He eivät kes-
keytelleet Mestaria, koska ymmärsi-
vät hyvin vähän filosofisista keskus-
teluista, mutta iloitsivat kuulumises-
taan apostolien joukkoon. He kokivat 
luonnolliset kuolemat Heresassa.

28-vuotias Simon Selootti oli Si-
mon Pietarin valitsema kyvykäs ka-
pernaumilainen tulinen agitaattori, 
joka puhui usein harkitsematta. Hän 
kuului seloottien isänmaalliseen jär-
jestöön. Materialistinen mieli ei no-
peasti kyennyt muuntamaan itseään 
juutalaisesta nationalistista hengellis-
mieliseksi edustajaksi. Hän kuoli Af-
rikassa.

Juudas Iskariot, kavaltaja. Hänet 
valitsi Natanael. Jerikoon muuttaneet 
saddukeusvanhemmat olivat kieltä-
neet poikansa ja tämän liittyessä Jo-
hanneksen opetuslapseksi, hän oli 
joukon oppinein ja ainoa juudealai-
nen Mestarin perheessä. Hänen tari-
nansa oli vaikea. Palautettuaan kaval-
lusrahat hän hirttäytyi Jerusalemissa.

Tämän kirjoituksen lähteenä on ”op-
pi-isäni” Wallun ns. sininen kansio. 
Liikemies Walfrid Lehto oli koko sy-
dämestään Urantia-kirjalle omistau-
tunut – Urho Rantalan kanssa. Hän 
lähetti minullekin monisteita, kunnes 
kirja ilmestyi suomeksi. Tämä olkoon 
kunnianosoitus nyt edesmenneelle 
Wallulle.

☐

Ruskapäivät Kemijärvellä 15.-16.9.2018

Ruskapäivät olivat erittäin onnistu-
neet. Osallistujien palaute oli hieno. 
Ruskakin oli upea, sää mainio ja Ui-
tonniemi paikkana oli parhaimmil-
laan. Istuimme kaikki, alustajat mu-
kaan lukien, ison pöydän äärellä tasa-
vertaisina ja avoimina uusille asioille. 
Hengellisyys oli voimakkaasti läsnä, 
lämmin yhteisöllisyys vallitsi, kukaan 
ei tuntenut ulkopuolisuutta. Alustuk-
set, Jos sinulla on tämä...sinulla on 
kaikki, Eloonjäämisen mysteeri ja 

Jeesuksen lupaukset, olivat syvällisiä 
ja innoittavia. Ne herättivät paljon 
ajatuksia ja keskustelua. Yhteinen il-
lallinen lisäsi yhteishenkeä. Keskuste-
lua riitti myöhään yöhön. Sunnun-
tai-iltapäivällä lähdimme kotiinpäin 
täynnä iloa ja henkistä hyvänolon-
tunnetta. Oli suuri ilo olla mukana. 
Kiitos Kemijärven lukupiirille näistä 
päivistä!

Laura Suominen-Raatikainen
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Ruskapäivien osallistujia Kemijärvellä 2018

Apteekki
(vanha puutalo Pappilantie 5 Espoon keskustassa)

Marraskuussa 2016
Sen teki käsi timpurin
käsin tehdyt kivetkin
se syntyi Espoon kauppalaan
kauan sitten, jaloillaan
se seisoo siellä vieläkin
ja säilöö osin aikaakin.

Se sulkee sisään tulijan
kuin kehto, ottaa huomahan
sen monet huoneet suojan suo
se kuiskii täällä etsikää
tietä kaiken Luojan luo.

Se seisonut on paikallaan
vuosia on kontollaan
niin kuin niillä, jotka Luojan
teitä etsii suojassaan.

Se talo asuu tontillaan,

puiden varjot huokuaa
luottamusta menneeseen
ja rohkeutta tulevaan.

Pari vuotta myöhemmin 2018
Lokakuussa joku mäntti
päätti puista suurimman,
harvinaisen, ison kauniin,
aivan terveen vaahteran,
katkaista ja teilata,
pihapiirin pilata,
Apteekilta kaverin,
pilkkoa ja surmata.

Olis voitu hyvin pitää
kaverukset yhdessä,
kunnes kaava aseman
myös talot, poistaa ryhmässä.

Teja Suominen
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Urantia-kirjan offline sanahakuohjelma

Jo 90-luvulla Urantia-säätiö julkaisi, ensin korpulla ja sitten CD:llä, tietoko-
neohjelman, joka haki sanoja silloisista Urantia-kirjan kieliversioista, jotka 

olivat englanti, ranska ja suomi. Tuo ohjelma oli tärkeä työkalu monille kir-
jan lukijoille. Tultaessa 2010-luvulle alkoivat tietokoneiden Windows-käyttö-
järjestelmien arkkitehtuurit muuttua 32-bittisistä 64-bittisiksi (mm. Windo-
ws 7, 8 ja 10 myötä), mikä aiheutti sen, että vanha työhevonen ei niissä enää 
toiminutkaan. Monet hakivat korvaajaa valtavista Word- ja Pfd -tiedostojen 
etsi-toiminnoista, ja nyttemmin hyviä online-hakukoneita löytyy myös mo-
nien Urantia-yhdistysten kotisivuilta. Näistä huolimatta myös tarkoitukseen 
rakennetulla offline-hakuohjelmalla on omat hyvät puolensa ja tietty kysyntä.

Vastatakseen tähän kysyntään Suomen Urantia-seuran sähköisen viestin-
nän komitea on kehittänyt uuden tietokoneohjelman sovelluksen juuri tähän 
tarkoitukseen sopivaksi. Ohjelman nimi on ainakin toistaiseksi ”UBs”, joka 
tulee sanoista ”The Urantia Book search engine”. Ohjelman saa käyttöönsä il-
maiseksi, ihan vain pyytämällä, lähettämällä yhteystietonsa osoitteeseen: in-
ternetpalvelut-pj@urantia.fi . Jos osaat avata zip-tiedoston, riittää yhteystie-
doksi sähköposti. Jos haluat sen CD:llä, laita siihen postiosoite. Kerättyämme 
ensin vähän käyttäjäkokemusta ja mahdollisia parannusehdotuksia laitam-
me ohjelman lähitulevaisuudessa myös seuran kotisivulle vapaasti otettavaksi. 
Tällä hetkellä ohjelmassa ei ole tiedostettuja puutteita.

Ominaisuuksia:
• Toimii kaikissa nykyisissä Windows-pohjaisissa tietokoneissa.
• Toimii offline, eli ilman internet-yhteyttä.
• Ei tarvitse asentaa, riittää kun ohjelman käynnistää.
• Erittäin nopea ja tehokas sanahaku, joka tukee jokerimerkkejä ’*’, ’?’ ja suo-

raa lainausta ”…” sekä poissulkeminen ’-’ -merkillä.
• Hakusanat näkyvät keltapohjalla korostettuna.
• Hakee sanoja tekstikappale-pohjaisesti, eli usean sanan haussa niiden on ol-

tava samassa kappaleessa, ei vain samassa Urantia-kirjan luvussa.
• Sisältää kaikki saatavilla olevat 17 Urantia-kirjan valmista kieliversiota!
• Mahdollisuus avata myös toinen ikkuna, kirjojen normaaliin luentaan.
• Luentaikkunan voi jakaa kahdelle rinnakkaiselle kielelle.
• Rinnakkaisessa kielinäkymässä saman kappaleen kohdistus klikkaamalla.

mailto:internetpalvelut-pj@urantia.fi
mailto:internetpalvelut-pj@urantia.fi
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* * *

Urantia-kirjan kappaleiden viitemerkinnöistä
Viitemerkinnöistä yleisesti kerrottuna voisi todeta sen, mitä Urantia-säätiö on 
siitä vast’ikään päättänyt. Alkujaan kappaleet merkittiin tyylillä [12:3], joka 
tarkoitti sivulla 12 olevaa 3:tta kappaletta. Sittemmin kieliversioiden fyysisten 
kirjojen yhteisistä sivujakokohdista on luovuttu, mm. kirjojen sähköistyttyä, 
ja viitetavaksi otettiin luku:alaluku.kappale, eli tyyliin 0:8.12. Molemmissa ta-
voissa on omat vahvat hyvät puolensa, ja siksi yleisesti käytetäänkin molempia 
merkintöjä yhdessä. Mutta monta vuotta oli kirjavuutta siinä, missä järjestyk-
sessä, mitä välimerkkejä ja mitä sulkeita käytettiin.

Nyt Urantia-säätiö on päättänyt, että se haluaa yhtenäistää kaikki viitemer-
kinnät muotoon: 0:8.12 (12.3). On silti sallittua käyttää vain toista puolta 
merkinnästä, jos niin haluaa. Esimerkiksi seuran internetsivulla voi viitemer-
kinnän kombinaation valita, jolloin vanha merkintätapa muuttuukin alkupe-
räisestä [12:3] muotoon (12.3). Sekaannuksen vaaraa näissä kahdessa ei kui-
tenkaan ole, joten molempia voisi pitää edelleen hyväksyttävinä viitetapoina, 
silloin kun vanha tapa esiintyy yksinään.

Tapio Talvitie

Kuvituskuvia
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Sanasta Sanaan

”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.”

Sana on kielen perusyksikkö ja sisältää merkityksen.

”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.”

Sana syntyi ihmiseksi ihmiselle, 
eli ihmisenä Joshua ben Josefin elämän.

Sanan Sana juurtui kuulijoiden mieleen ja puheeseen, 
poimi vaikutteita joihin sopeutui.

Sanantuoja palasi Luojansa luo 
hengeksi kasvaneena kuiskaukseksi kuluneena, 
mutta kuiskauksen kutsu kuuluu sieluissa soivana Sanana.

Sanoma kantaa sanojen viestiä   ilmoitusta   uutista, 
se kertoo iloa   surua   hätää.

”Minä ilmoitan teille suuren ilon.”

Ilosanomasta tuli kiinteä evankeliumi 
kiirien kautta maiden ja kokien kulttuurien kosinnat.

Matkalla ilosanoma muuntui moitesaarnaksi, 
tuli tunnistamattomaksi. 
Sanomattoman suuri sanoma muuntui sanomattomaksi.

Sanomakellot kumajavat kirkontorneissa. 
Muuntosanoma saarnaa synnin syvyyttä 
pian saarnat kaikuvat tyhjille kirkkosaleille.

Väärinymmärretty Sana teki paluun painomuodossa 
ja hengennälkäiset ahmivat oraalle noussutta uutta satoa.

Sanan päivitys ei kaikille sovi 
ja sen ymmärryksen uusi kypsyyskoe on käynnissä; 
kasvukivun hinta ilmenee ajassa 
kun merkitysten ja sanaselitysten taisto on käyty.

Tuula Laine
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Urantia-kirjan lukijoiden talvitapaaminen

25.-27.1.2019
Paikka:  Hotelli Tallukka, Tallukantie 1, Vääksy. http://www.tallukka.fi 

Puh. 03 88 881. Hotelli sijaitsee luonnonkauniilla kannaksella kah-
den suuren vesistön välissä Päijänteen kansallispuiston maisemissa.

Teema: Urantia-kirja – Matkaopas ikuisuuteen
Järjestäjä: Suomen Urantia-seura ry.
Kenelle: Tilaisuus on avoin kaikille Urantia-kirjasta kiinnostuneille lukijoille

Perjantai 
• Kokoustilat ovat käytössä klo 18 alkaen.
• Ravintolapalvelut sulkeutuvat klo 21. Iltapalan ajankohdasta sovitaan myö-

hemmin. Toivomuksia voi esittää ilmoittautumisen yhteydessä.

Lauantai
07.30 – 10.00  Aamiainen
09.00 – 09.30  Päivän avaus, Tuula Laine
09.30 – 10.30  Matkaopas, Bey Heng
10.30 – 10.45  Luennoitsijat tapaavat ”helmien” tuojia
10.45 – 11.30  Teemaamme, Urantia-kirja – Matkaopas ikuisuuteen, liit-

tyen pidämme esityksen, jossa kirjan lukijat voivat jakaa ko-
kemuksiansa esimerkiksi: Mikä kirjassa pitää lukijan matkalla 
ikuisuuteen? Mikä on sytyttänyt sinut kirjan tutkimiseen? 
Mukana ovat Tapani Vainio, Tapio Kankkonen ja Raimo 
Kujala.

11.30 – 12.30  Lounas
12.30 –   Teema jatkuu
14.30 – 15.00  Kahvitauko
15.00 –  Teema jatkuu
17.00 – 18.00  Päivällinen
20.00 – 21.00  Iltapala

Sunnuntai
08.00 – 10.00  Aamiainen
10.00 – 10.30  Päivän avaus, Marja-Leena Valkeinen
10.30 – 12.30  Matkaoppaan merkitys ja arvo ihmiselle, Matti Hökkä
12.30 – 13.30  Lounas
13.30 – 14.00  Kokemus ja muuntuminen, Laura Suominen-Raatikainen ja 

Onni Ylitapio

http://www.tallukka.fi
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14.00 – 14.30  Avointa keskustelua ja päivien arviointia
14.30   Lähtökahvit

Ilmoittautuminen 31.12.2018 mennessä: 
• koulutuskomitea-pj@urantia.fi tai puh. 045 326 7970.

Majoituspaketti ruokailuineen:
1. Perjantai – sunnuntai:

• 164 € / henkilö kahden hengen huoneessa
• 214 € / henkilö yhden hengen huoneessa

2. Lauantai – sunnuntai:
• 113 € / henkilö kahden hengen huoneessa
• 138 € / henkilö yhden hengen huoneessa

* Hinnat sisältävät saunan, allasosaston ja kuntosalin käytön aukioloaikoina.
* Tulopäivän aamiainen ei sisälly lauantaina saapuneiden hintaan.
* Ei-majoittuvat osallistujat maksavat aterioista listahinnan.

* * *
Tuo mukanasi ajatuksen helmiä
Teemaamme ”Urantia-kirja – Matkaopas ikuisuuteen” liittyen pidämme lau-
antaina 26.1. klo 10.30 alkaen esityksen, jossa kirjan lukijat voivat jakaa koke-
muksiansa aiheeseen liittyen.

Mikä kirjassa pitää lukijan matkalla ikuisuuteen? Mikä on sytyttänyt sinut 
kirjan tutkimiseen? Mikä kirjan kohta sai tietoisuutesi laajentumaan ja mielesi 
halukkaaksi ikuisuuden suhteen?

Kohtia, jotka kolahtavat sanojen ja ajatusten helminä, on luonnollisesti mo-
nia. (Helmi on tässä merkityksessä sinuun vaikuttanut upea ajatus.) Jos haluat 
tuoda osallistujille oman helmesi (tai parin) tarjolle, on sinulla mahdollisuus 
itse esitellä kohta (tai vaihtoehtoisesti toimittaa se meille esiteltäväksi). Toi-
voisimme että mainitset lauseen, ajatuksen tai kappaleen sijainnin kirjassa (si-
vu, luku ja kappale) sekä jotain siitä, mikä saa juuri tämän kohdan niin mer-
kitykselliseksi sinulle. Helmet voidaan halutessasi esitellä myös anonyymisti.
Voit toimia kahdella tavalla: Lähetä helmesi sähköpostitse etukäteen osoittee-
seen raimojuhani.kujala@gmail.com tai voit tuoda sen meille lukijatapaami-
sessa.

 Nähdään Tallukassa! T: Tapani, Tapio ja Raimo

mailto:koulutuskomitea-pj%40urantia.fi?subject=Ilmoittautuminen%20talvip%C3%A4iville%202019
mailto:raimojuhani.kujala@gmail.com
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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

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 23.2.2019:  Äänikirjan luku 112: Persoonallisuuden eloonjääminen  

 Pertti Leinonen
• La 23.3.2019:  Pohdintaa Vanhasta Testamentista, osa 2.   

 Osmo Saarela
• La 27.4.2019:  Jeesuksen lupaukset 

 Pentti Lehtelä

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

Malmitalo (karttalinkki)

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=
https://goo.gl/maps/dZxf6DtRDNx
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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=
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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 klo 13. Lisä-
tietoja: Lasse Ketonen, 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-säätiön Suomen-toimisto tiedottaa:
Joulumyynti 1. – 31.12.2018, jolloin kirjatoimitukset ilman lähetys-
kustannuksia 

• Urantia-kirja, kovakantinen   23 €
• Urantia-kirja, pehmeäkantinen 18 €

Lisätarjous suomenkielisistä kirjoista:
• Urantia-kirja, kovakantinen 5 kpl 100,00 € (à 20 €)
• Urantia-kirja, pehmeäkantinen  5 kpl  80,00 € (à 15 €)

Tiedustelut ja tilaukset verkkosivulta tai puhelimitse:
Verkkosivu: http://saatio.urantia.fi
Sähköposti: urantia-saatio@urantia.fi
p. 050 540 4582 

Urantia-säätiö Suomen toimisto
Tapio Pulli

http://saatio.urantia.fi
mailto:urantia-saatio@urantia.fi

