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IUA:n konferenssi 2006 – Sydney, Australia
Eristämisen edut: pikku tiimit syvillä vesillä

14.—18.7.2006
The Women’s College, Sydney University

Newtown, Sydney, Australia

ANZURA:lla (Australian ja Uuden-Seelannin Urantia-yhdistyksellä) on suuri ilo ilmoittaa Kansainvälisen Urantia-
yhdistyksen puolesta, että IUA:n seuraava kansainvälinen Urantia-kirjan opintokonferenssi pidetään Australian
Sydneyssä vuonna 2006.

Merkitse se kalenteriisi ja ryhdy suunnittelemaan osallistumista tähän kerran elinaikana sattuvaan tilaisuuteen.
Keskustele kaikkialta maailmasta saapuvien Urantia-kirjan lukijoiden kanssa opiskellaksesi ja pohtiaksesi ”eristämisen
etuja” ja miettiäksesi sitä, mitä ”syvillä vesillä” toimivat ”pikku tiimit” voivat saada aikaan viidennen käänteentekevän
ilmoituksen hyväksi.

Tämä on ennakkotiedotus, jonka tarkoitus on suoda kaikille tilaisuus ryhtyä suunnittelemaan jännittävää ja
ainutkertaista matkaa suureen maahan, jossa ”ollaan pää alaspäin”. Lisätietoa toimitetaan sitä mukaa kuin sitä tulee
saataville.

Käväise verkkosivullamme lukeaksesi viimeisimmät päivitykset ja tiedot. Voit myös rekisteröidä osallistumishalusi
tai tarjota työaikaasi ja taitojasi käyttöömme.

Lämpimin terveisin
ANZURA: v. 2006 konferenssin suunnittelukomitea
 www.urantia.org.au/anzura/IUAconference2006

Kirje vierailulta valon ja elämän aikakauteen
KOSTAS DIAMANTÓPULOS

Kreikka

T
unnen pakkoa kirjoittaa teille ja kertoa hiljattai-
sista kokemuksistani, jotka jättivät lähtemättö-
mät jälkensä koko olemukseeni.

Seitsemäntoista päivän ajan minua siunattiin sillä,
että olin tullut kuljetetuksi kokonaan toiselle planetaari-
selle aikakaudelle, jossa ihmisten veljeys oli täydessä
kukassa, jossa epäitsekäs palvelu oli sääntö eikä poik-
keus, jossa rauhan liekki loimuisi pyhänä korkealla alt-
tarilla, jossa ilo siitä, että tuli tekemisiin planeetan vii-
den maanosan erilaisten ihmisten kanssa ylitti kieli-,
kulttuuri- ja geopoliittisten erojen muodostamat esteet.

Toden totta, ystäväni, en minä uneksinut, vaikka
kokemus unelmalta tuntuikin. Olin siellä fyysisesti läs-
nä. Tunsin itseni totisesti siunatuksi ollessani siellä nii-
den tuhansien muiden mukana, jotka vastaanottivat ja
jakoivat kanssani Olympian Hengen vuodattamisen.
Tämän erinomaisen kehittyneen aikakauden mikrokos-
mos tuli läsnäolevaksi omalla takapihallani, Kreikan
Ateenassa, ja Pojan Armon ansiosta Olympian Henki
sulki piiriinsä jokaisen naapurustossa olevan.

Tämän ajallisen tapahtuman esinäytös alkoi 13. elo-
kuuta ja huipentui saman kuun 29. päivänä.

Mistä alkaisin saadakseni teidät osallisiksi siunauk-
sellisesta kokemuksestani? Miten edes yrittäisin kuvailla
teille vaikutelmiani tällaisesta tapahtumasta Urantia-kir-
jan lukijan näkökulmasta?

Lähtekäämme liikkeelle olympiakisojen keskipis-
teestä eli olympiastadionista. Silmäni kohtasivat futu-

ristisen, mutta äärimmäisen harmonisen arkkitehtoni-
sen ihmeen, jonka oli loihtinut esiin kunnialla kruunat-
tu kuolevainen Kalatrava taivaallisten taidetyöntekijöi-
den suojeluksessa. Näitte epäilemättä kuvat tv-ruudul-
lanne, mutta valitettavasti ette mitenkään voineet aistia
sitä elävää energiaa ja emootioiden korkeutta, jotka
tällainen paikka saa aikaan silloin, kun sen ympärillä
hyörii 70.000 muuta antaumuksellista ja inspiroitunutta
vapaaehtoista. Useimmat heistä olivat nuoria, jotka
olivat jättäneet taakseen työpaikkansa ja perheensä ja
luopuneet perinteisestä kesälomastaan tarjotakseen
rakkaudesta ja epäitsekkyydestä tehdyn palveluksensa
kanssaihmisilleen siitä palkkiota odottamatta. Nimen-
omaan heidän läsnäolonsa ja nuo antaumuksesta teh-
dyt palvelukset herättivät minussa sen tuntemuksen
ehdottomasta rakkaudesta, joka kyllästi lukemattomia
paikalle kerääntyneitä eri persoonallisuuksia.

Heidän hymyilevät ja onnelliset kasvonsa yhdessä
kärsivällisyyden ja kohteliaisuuden kanssa todistivat
minulle, että heidän päätöksensä palvella Muinaista
Kuolematonta Henkeä oli johtanut merkittävään koke-
mukseen, joka muunsi heidän mielensä ja sielunsa.

Avajais- ja päätösjuhlallisuudet samoin kuin olym-
piatulen sytytys värisyttivät selkäpiitäni. Teillä, jotka
satuitte katselemaan noita tapahtumia el i  olym-
piakisojen avajais- ja päätösseremonioita tv-ruudultan-
ne, täytyy olla jonkinlainen käsitys siitä, miten valtava
määrä työtä noin mutkikkaiden tapahtumien järjestämi-
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nen vaatii, ja siitä, miten syvästi sen on täytynyt vaikut-
taa kaikkiin asianosaisiin.

Panitteko tv-ruudultanne merkille oranssin tai vih-
reän väriset samankeskiset ympyränkehät, joita näkyi
eri urheilutapahtumissa? Samanlaisia viireihin painettu-
ja tunnuksia näkyi kaikkialla Ateenassa ja eri areenoilla.
Ne oli ilmeisesti valittu vuosia sitten erääksi vuoden
2004 kisojen viirien aiheeksi, mutta panin niiden run-
sauden ja läsnäolon merkille vasta, kun erästä kisata-
pahtumaa tiiviisti seuratessani ne tiedostin.

Minulla ei ole keinoa tietää, kuka kohtalon vara-
joukkolainen edistyksen enkeleiden suojeluksessa oli
onnistunut tuomaan tunnuksen esille. Tiedän nyt kui-
tenkin yhden muun varajoukkolaisen! Hänen nimensä
on Dimitris Papaioannu. Hän on ennen näitä kisoja
lähes tuntematon 38-vuotias koreografi. Hänen an-
siotaan on kyseisten konseptien valinta ja toteutus es-
teettistä täydellisyyttä osoittaen. Hän on se kuolevai-
nen, jonka ansiosta totuuden, kauneuden ja hyvyyden
taide ja symbolismi välittyivät planeetan neljälle miljar-
dille katselijalle planetaaristen televisiokanavien kautta.

Näin hän sanoin Le Monde -lehden haastattelijalle:
”Avajaisseremonian inspiraationa on muinaisten kreik-
kalaistraditioiden Apollo (valo). Päättäjäisjuhlallisuuksi-
en innoittajana on Dionysoksen juhlat (elämä). Ensim-
mäinen seremonia on valoa, henkeä, ideoita. Viimeinen
on elämän ihme ja siitä juopuminen. Avajaiset ovat
hymni ihmiselle. Päättäjäiset ovat elämästä nauttiva
ihminen. Avajaiset ovat kuin patsaan herättämistä
eloon suudelmin. Päättäjäiset puolestaan kuin tämän
eläväksi tulleen ihmisen syleilyä. Avajaisseremonian
yleisidea on ihmiskunnan tietoisuuden historia, löytö-
retki siihen, mitä ihmisenä oleminen merkitsee, eli Sok-
rateen sanoin: ’Ihminen, tunne itsesi.’”

Onko mielikuva näistä kahdesta seremoniasta yhä
muistipankissasi niin kuin minulla? Muistatko, miten
Rakkaus eli Eros kuvailtiin yhdistävänä Voimana?
Muistatko, miten esille tuotu vesikellokonsepti toi julki
olemassaolomme riippuvuuden ajasta?

Muistatko, miten ihmisen merensininen alkuperä
tuotiin näyttämölle? Ja lopulta, miten kosminen tietoi-
suutemme laajeni yhtäkkisesti näkymällä koko galaksis-
tamme, jota jäljittelivät ne 70.000 pistemäistä valoa,
joita katselijat pitivät kädessään ulkoavaruusmaisen ja
ellipsinmuotoisen olympiastadionin katsomossa?

Ja järisyttävän kokemuksen päätökseksi kuului lähes
taivaallinen naisääni laulaen unohtumattoman muun-
nelman Manos Hajidakin laulusta ”Kyyhkynen” samal-
la, kun rauhan kyyhky kierteli korkealla stadionin ylä-
puolella.

En tiedä, oletko kokenut samanlaisia tunnetiloja
kuin minä, jos sinulla oli onnea nähdä tämä kaikki. Itse
olin hurmiossa. Autuuden kyynelet kostuttivat silmiäni
pitkän aikaa. Oli autuasta olla ihminen. Vaikkei tämä
taideteos ollut taivaallisen taidetyöntekijän luomus,
etuoikeutenani oli saada tämän tapahtuman myötä esi-
makua siitä, millaiset loistavat sielua ravitsevat ja mieltä

kiehtovat näyttämöesitykset odottavatkaan meitä pit-
källä matkallamme kohti Paratiisia.

Päästäkäämme mielikuvituksemme hetkeksi valloil-
leen ja projisoikaamme itsemme oleskelemaan Je-
rusemissa, jossa valikoidut urantialaiset kisaavat ylös-
nousevien, 618 eri planeetalta peräisin olevien kuole-
vaisten kanssa samassa veljeyden hengessä mahdolli-
sesti jonkin lepo- ja virkistysjakson aikana olympialaisia
vastaavissa Mansonian kisoissa, joissa kilpaillaan hen-
gellisissä saavutuksissa ja persoonallisuuden täydellisty-
misessä.

Sain tämänhetkisessä fyysisessä maailmassamme
ennakkoaavistuksen siitä tunteesta, jonka tällainen näy-
telmä voi herättää sielumme sopukoissa, kun näin
urantialaisten kanssakuolevaisteni kokeiluplaneettam-
me 207 maasta ja viideltä mantereelta kokoontuvan
yhteen täydellisen ja sopusointuisen rinnakkainolon
vallitessa. Heidän yksilöivät tunnuksensa ja lippunsa
olivat erilaisia, mutta kilpailemalla olympialaisen kunni-
an hengessä areenalla ja katsomossa rinta rinnan he
osoittivat jakautuneelle maailmalle, että kaikki mainen
vihamielisyys ja kaikki rodulliset, kulttuuriset ja uskon-
nolliset erilaisuudet voidaan toden totta heittää syrjään.

Kaikissa urheiluriennoissa meidät täyttää sama hen-
ki, joka pakottaa meidät yrittämään pääsyä lähes yli-
inhimillisten saavutusten korkeuksiin kun ensin olem-
me lujalla ja uhrautuvalla antaumuksella valmentautu-
neet kultaisen kunnian huipulle pääsemiseen. Eikö
ylösnousemuksellinen harjoittelumme evoluution
areenoilla opetakin meidät ylittämään epätäydellisen
minämme ja tulemaan lopulta niin arvioiduksi, että
olemme kelvollisia saamaan intergalaktisen maratonin
finaliitin kultaisen mitalin? Tai oppimaan olemaan en-
tistäkin parempia ryhmätyössä ja kasvamaan intergalak-
tisten ylösnousevien nuorempien urheilijoiden valmen-
tajiksi kilpailussa persoonallisuuden täydellistämiseksi
ja maisen elämänvaiheemme eläinperäisyydestä johtu-
vien esteiden voittamiseksi? Suurenmoinen spektaak-
keli!

Millainen olikaan kokemus siitä, että sai lyhyen
ajanjakson verran elää valon ja elämän miniaikakauden
rajoissa! Kaiken sanotun todettuani paluu tuollaisesta
unelmoinnista jakautuneeseen, vihan täyttämään ja
suhteellisen primitiiviseen nykypäivän ajallisuuteen ei
sujunut ilman fyysistä kipua ja murhetta. Tuollaiseen
aikakauteen tekemäni lyhyen vierailun jälkeen minua
lohduttaa kuitenkin se, että nyt tiedän ilman epäilyksen
häivää, että jokainen meistä veljistä ja sisarista, joka
tekee voitavansa tuodakseen urantialaistovereillemme
esimakua luvatusta kultaisesta valon ja elämän aikakau-
desta, ansaitsee hänkin mitalin. Se suodaan epäilemättä
sitten, kun olemme päässeet tältä kuolevaisten valinto-
jen areenalta kuolleista heräämisen jälkeen morontian
rannoille. Tähän avajaisjuhlallisuuksien mitalin on kai-
verrettuna yltympäriinsä sana ELOONJÄÄNYT. Val-
mentukaamme Hengen Olympialaisiin.!

Veljellisellä rakkaudella kreikkalaisveljeltänne kesällä
2004 täydellisen muutoksen kokeneesta Ateenasta.
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Persoonallisuus, identiteetti, minä ja minuus
JEAN ROYER

Ranska

Toinen jakso kolmiosaisesta Urantia-kirjan persoonallisuuskäsitettä käsittelevästä esityksestä

Määränpää eli kohtalo 

U
niversaalinen Isä on persoonallisuuden reaalisuuden,
persoonallisuuden lahjoittamisen ja persoonallisuuden
määränpään salaisuus [8:5]. 

Universaalinen Isä on jumalallisen persoonallisuuden kor-
kein taso. Koko luomakunnan puitteissa hän on persoonallisuu-
den alkulähde ja määränpää [27:3].

Ja Paratiisin-Isä on niin ikään kaikkien niiden finiittisten
persoonallisuuksien määränpää, jotka täydestä sydämestä päät-
tävät täyttää Isän tahdon, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka
haluavat olla hänen kaltaisiaan [70:2].

Kun persoonallisuus kerran on ilmaantunut vastauksena
Isän tahtoon, niin se saavuttaa päämäärän, joka on Jumaluus...
[1232:3].

Jumalan täytyy olla persoonallisuus, koska hän on kaiken
persoonallisuuden Luoja ja kaiken persoonallisuuden määrän-
pää [1784:7].

...kaikkia todellisuuden, Jumaluuden, jumalallisuuden,
persoonallisuuden ja energian muotoja — hengellisiä, mielellisiä
tai aineellisia. Niille kaikille on yhteistä se, että Paratiisi on
niiden alkuperän, toiminnan ja päämäärän sijaintipaikka, kun
kysymyksessä ovat arvot, merkitykset ja tosiasiallinen olemassa-
olo [7:9].

Mikael- ja muut Paratiisin-Pojat pitävät Paratiisia ja Ha-
vonaa ajallisuuden lasten jumalallisena määränpäänä [162:3].

…kuolematon persoonallisuus ... jonka on ylitettävä ava-
ruus, kukistettava ajallisuus ja saavutettava jumalallista täydel-
lisyyttä ja finaliittina suoritettavaa palvelua merkitsevä ikuinen
määränpää [1096:3].

…tämä finiittinen persoonallisuus omaa jumalallisuuden ja
ikuisuuden potentiaalin ja halajaa Perimmäisyyden kaltaiseen
määränpäähän ja tavoittelee jopa Absoluuttisuuden todentumis-
ta [70:6].

…mutta ihmisellä on kaikki valta määrätä omasta kohta-
lostaan [1232:4].

Finiittinen persoonallisuus ei ole luonut itseään, mutta supe-
runiversumin areenalla, jossa valinta tehdään, se kylläkin mää-
rää omasta kohtalostaan [1301:2].

Huomio. Voimme kuitenkin panna merkille, että
personoitujen Suuntaajien määränpäänä näyttää olevan
jokin muu kuin persoonallisuuden määränpää. He ovat
kaikkipersoonallisia, niinpä heillä on superpersoonalli-
suuden määränpää. Personoitujen Suuntaajien  ja eksis-
tentiaalisten esipersoonallisten Suuntaajien on kum-
paisenkin määrä päätyä tulevan ikuisuuden superpersoonalli-
suudeksi, joka jopa Perimmäis-Absoluuttisen tasoille saakka
edustaa Perimmäisen, Korkein-Perimmäisen, absoniittisten
maailmojen transsendentaalista hoivaamista [1201:6].

6:s päätelmä: Koska persoonallisuuden alkulähde

on Isä ja koska persoonallisuuden toimena on yhdisty-
minen, vaikuttaa näin ollen järkevältä, että se johdattaa
meidät takaisin alkulähteeseensä. Tämä määränpää kos-
kee kuitenkin nykyistä aikaa eikä sulje pois mahdollista
superpersoonallisuutta tulevina aikakausina.

Persoonallisuustyypit

Persoonallisuus noudattaa tyyppejä, mutta se on aina ainut-
laatuista [1220:5].

On olemassa luojapersoonallisuuksia ja luotuja persoonalli-
suuksia, ja näiden kahden perustyypin lisäksi on Ko lm an -
n e n  Läh te e n  j a K e s ku ks e n  p e r s o o n a l li s u u ks ia
[106:6].

Emme nyt kiinnitä huomiota Kolmannen Lähteen
ja Keskuksen persoonallisuuksiin, joihin on saatavissa
yhteys, mutta jotka eivät ole osa Isän persoonallisuus-
piiriä. Panemme vain merkille, että Kolmannen Lähteen ja
Keskuksen ensivaiheiset persoonallisuudet ovat kokemuksellisia,
ja heidän lukumääränsä on seitsemän [110:5].

Luojapersoonallisuus 
• Jumalallinen persoonallisuus koostuu määritelmän mu-

kaan hengestä ja ilmenee universumeille rakkautena [59:2]. 
• jumalallisen persoonallisuuden käsite voidaan ymmärtää
vain aitoon henkilökohtaiseen uskonnolliseen kokemukseen
sisältyvän hengellisen ymmärryksen kautta [30:3].
• Käsitys Jumaluuden persoonallisuudesta helpottaa tove-

ruutta [31:1].
• Paratiisin-Pojan persoonallisuus on absoluuttinen ja puh-

taasti hengellinen, ja tämä absoluuttinen persoonallisuus on
myös jumalallinen ja ikuinen malli, ensiksi Isän suorittamasta
persoonallisuuden lahjoittamisesta Myötätoimijalle, ja sittemmin
hänen toteuttamastaan persoonallisuuden lahjoittamisesta my-
riadeille luoduilleen kautta koko kaukaisuuksiin ulottuvan
maailmankaikkeuden [79:2]. 

• Mikael, Luoja-Poika, on teille korkein persoonallisuus;
Iankaikkinen Poika on teille superkorkein — infiniittinen
jumaluuspersoonallisuus [367:1]. 

• Jumalallinen persoonallisuus ei ole itsekeskeinen [109:1] 
• Isän persoonallisuus on absoluuttisen yhtenäinen [638:2]. 
• Universaalinen Isä on jumalallisella tavalla yhtenäinen

persoonallisuus [639:7]. 
• Toisessa Lähteessä ja Keskuksessa henki on kvalifioima-

tonta, kun taas persoonallisuus on absoluuttista [1156:0].

Luodun olennon persoonallisuus 
• Persoonallisuus on potentiaalinen kaikissa luoduissa,

joiden varustuksiin kuuluu mieli — vähimmäismäärä mahdol-
lisesta minätietoisuudesta aina suurimpaan mahdolliseen juma-
latietoisuuteen saakka [70:4]. 

• Ihmispersoonallisuus ei ole pelkästään ajallisuuden ja
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avaruuden tapahtumia myötäilevä, vaan ihmispersoonallisuus
voi myös toimia sellaisten tapahtumien kosmisena aiheuttajana
[135:10].

• Urantian ihmisolennoille on annettu persoonallisuus, joka
kuuluu finiittis-kuolevaiseen tyyppiin ja joka toimii Jumalan
ylösnousemuksellisten poikien tasolla [194:1]. Urantia-tyypin
ihmispersoonallisuuden voidaan katsoa toimivan sellaisessa fyy-
sisessä mekanismissa, joka koostuu Nebadon-tyyppisen organis-
min planeettakohtaisesta muunnoksesta. Ja tämä puolestaan
kuuluu elollisaktivoinnin sähkö-kemialliseen luokkaan ja on
varustettu vanhempien toimesta tapahtuvan jälkeläisten tuotta-
misen malliin perustuvalla, Orvonton-sarjan Nebadon-luok-
kaan kuuluvalla, kosmisella mielellä. Persoonallisuuden juma-
lallisen lahjan antaminen sellaiselle mielen omaavalle kuolevai-
selle mekanismille tuo mukanaan kosmiseen kansalaisuuteen
sisältyvän arvoaseman ja tekee mahdolliseksi sen, että tällainen
kuolevainen olento alkaa heti reagoida kosmoksen kolmen kai-
ken pohjana olevan mielireaalisuuden perustavanlaatuiseen tie-
dostamiseen [195:2]

1. Fyysisen kausaation yhdenmuotoisuu[s] [195:3]
2. Moraaliseen käyttäytymiseen kehottavan velvollisuu[s]

[195:4]
3. jumaluudenpalvon[ta] ... rakastava ihmiskunnan palvele-

minen. [195:5]
• Ihmispersoonallisuus samastetaan mieleen ja henkeen,

jotka aineellisessa ruumiissa esiintyvä elämä pitää toiminnalli-
sessa yhteydessä [1218:1]. 

• aineellisen elämänylläpitimen keskeytykset[ön] toimin[ta]
... energioiden ja älyn epävakaan tasapainon olemassaolon jat-
kumi[nen], jolle Urantialla on annettu nimeksi e l ä m ä
[1229:7]. Elämä on todellisuudessa organismin (minuuden) ja
sen ympäristön välillä tapahtuva prosessi [1227:3].

Luodun persoonallisuus ja minätietoisuus
• Luodun olennon persoonallisuudelle on tunnusomaista

kaksi kuolevaisen reaktiokäyttäytymisen itsensä julkituovaa ja
luonteenomaista ilmiötä, nimittäin minätietoisuus ja siihen liit-
tyvä suhteellisen vapaa tahto [194:5].

• Minätietoisuus sisältää älyperäisen tietoisuuden persoonal-
lisuuden aktuaalisuudesta; siihen sisältyy kyky tunnistaa mui-
den persoonallisuuksien reaalisuus. Se osoittaa kykyä maail-
mankaikkeuden reaalisubjektien yksilöittäiseen kokemiseen ja
kykyä kokea niiden kanssa, mikä merkitsee samaa kuin iden-
titeettistatuksen saavuttaminen maailmankaikkeuden per-
soonallisuussuhteissa. Minätietoisuus merkitsee mielihoivan
aktuaalisuuden tunnustamista ja luovan ja määräävän vapaan
tahdon suhteellisen riippumattomuuden tajuamista [194:6].

• Ihmispersoonallisuuden minätietoisuudelle ominainen suh-
teellisen vapaa tahto on mukana seuraavissa ilmiöissä [194:7]:

1.  Moraalinen päätös, korkein viisaus [194:8].
2.  Hengellinen valinta, totuudentaju [194:9].
3.  Epäitsekäs rakkaus, veljeskuntaan kohdistuva palvelu

[194:10].
4.  Tavoitteellinen yhteistyö, ryhmäuskollisuus [194:11].
5.  Kosminen näkemys, universumimerkitysten tajuaminen

[194:12].
6.  Persoonallisuuden omistautuminen, varaukseton vihkiy-

tyminen Isän tahdon täyttämiseen [194:13].

7.  Palvonta, vilpitön jumalallisten arvojen tavoittelu ja va-
raukseton rakkaus jumalallista Arvojen Antajaa kohtaan
[195:1].

• Ihmisen persoonallisuutta hallitsee äidin [Kor-
keimman Olennon] vaikutus koko sen lapsuusajan, jonka
kehittyvä sielu viettää paikallisuniversumissa [1288:4]. 

• Ihmisen ihmissielu (persoonallisuus) selviytyy kuolevaisen
kuolemasta sillä, että identiteetti yhdistyy tähän hänessä olevaan
jumalallisuuden kipinään, joka on kuolematon ja joka toimii
sen hyväksi, että ihmispersoonallisuuden olemassaolo jatkuisi
päättymättömällä ja korkeammalla edistyvän universumiole-
massaolon tasolla [1459:6]. 

• Kuoleman ja mansiomaailmassa tapahtuvan kuolleistahe-
räämisen jälkeen ihmispersoonallisuus samastuu kokonaan
morontiaminään [1219:1]. 

• Persoonallisuus voi selvitä fyysisestä kuolemasta, jolloin
sen identiteetti on eloon jäävässä sielussa [1226:3]. 

• Ihmisen persoonallisuus on ikuinen, mutta identiteetin
osalta se on ehdollinen ikuisuusrealiteetti [1232:3]. 

• Ihmispersoonallisuus on jumalallisen Luoja-persoonalli-
suuden ajallis-avaruudellinen varjokuva [29:7]. 

7:s johtopäätös: Valtaosaltaan se, mitä itse asiassa
voimme urantialaisessa mielessä tietää persoonallisuu-
desta, löytyy luvusta 1 (Universaalinen Isä), mikä vaati-
si paljon syvempää tutkiskelua kuin minkä nyt voimme
esittää.

Persoonallisuuskokemus

• Persoonallisuuskokemus koordinoi todellisuuden:
Totuus on koossapitävää, kauneus vetoavaa, hyvyys vakautta-
vaa. Ja kun nämä todelliseen olevaisuuteen kuuluvat arvot
koordinoituvat persoonallisuuden kokemuksessa, tuloksena on
sellaista ylevää rakkautta, jolle on ominaista viisaus ja jota
luonnehtii lojaalisuus [43:5]. 

• Persoonallisuutta ja henkeä yhdistää muuttumat-
tomuus: Henki on kaikkien luotujen persoonallisuuskoke-
muksen perustavaa laatua oleva realiteetti, sillä Jumala on hen-
ki. Henki on muuttumaton, ja sen vuoksi se ylittää kaikissa
persoonallisuussuhteissa sekä mielen että aineen, jotka ovat
asteittaisen saavuttamisen kokemuksellisia muuttujia [140:10].

• Isä, Poika ja Henki ovat kolme Absoluuttia, mutta
he ovat myös persoonallisia, Jumala Korkein on per-
soonallinen olento aivan kuten Korkein Olentokin tu-
lee olemaan. Niinpä on mahdollista sanoa: Henki on
universumeissa pohjimmainen persoonallinen realiteetti, ja per-
soonallisuus on pohjimmaista kaikelle kehittyvälle kokemuksel-
le hengellisestä reaalisuudesta. Jokaisella persoonallisuuskoke-
muksen vaiheella kullakin peräkkäisellä universumietenemisen
tasolla on joukoittain johtolankoja houkuttelevien persoonallis-
ten realiteettien löytämiseksi [141:2]. 

• Lahjoittautuvissa Pojissa ja heidän myötään per-
soonallisuuskokemus osoittaa jumalallisen ja inhimilli-
sen yhdistymisen. Paratiisin lahjoittautuv[at] Poj[at] ovat
jokaisessa persoonallisuuskokemuksen vaiheessa Jumala ja ih-
minen [217:6]. 

• Nimenomaan henki, ja meidän kohdallamme Py-
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hä Henki, yllyttää ihmismielemme tavoittelemaan Ju-
malaa. Jos kohta palvonnan tarve onkin läsnä korkeim-
pien mielenauttajien myötä, sitä Suuntaajan johdatukset
vielä vahvistavat [1245:4]. Pyh ä H e n ki — tämä on ensim-
mäinen supermielen anti, ja se ilmaantuu poikkeuksetta kaik-
kiin bona fide ihmispersoonallisuuksiin. Tämä palvontaa kai-
paavalle ja viisautta halajavalle mielelle annettu hoiva luo kyvyn
tiedostaa ihmisen eloonjäämisestä esitetty väittämä todeksi —
sekä teologisena käsitteenä että aktuaalisena ja tosiasiallisena
persoonallisuuden kokemuksena [1003:4]. 

• Se antaa puhtaasti hengellisen näkemyksen uni-
versumista. …persoonallisuuskokemuksen sisäisyydestä käsin
katsottaessa koko luomistulos näyttää olevan olemukseltaan
hengellinen [1135:5].

• Ihmisen kohdalla tämä kokemus realisoituu
psyykkisten kehien välityksellä: Aineellisessa maailmassa
saavutettava persoonallisuuden todellistumisen kokonaismäärä
sisältyy kuolevaisen potentiaalisuuteen kuuluvien seitsemän
psyykkisen kehän peräjälkeen tapahtuvaan valloittamiseen
[1209:1]. 

• Seitsemän kehää kattavat kuolevaisen olennon kokemuk-
sen, joka ulottuu korkeimmalta puhtaasti eläimelliseltä tasolta
alimmalle varsinaiselle kontaktuaaliselle morontiatasolle, jolla
minätietoisuus on persoonallisuuskokemus [1211:6]. 

• Se on jotakin objektiivisesta todellisuudesta erillis-
tä: Kosminen todellisuus voi puuttua persoonallisuuden koke-
muksesta [141:1]. 

• Ihmisen kokemus ja jumalallinen kokemus ovat
Korkeimman tasolla toisiaan täydentäviä: Pitäkää aina
mielessänne, että Jumala ja ihminen tarvitsevat toisiaan. He
ovat toisilleen välttämättömät, jotta saavutettaisiin täysimääräi-
sesti ja lopullisesti ikuinen persoonallisuuden kokemus universu-
milopullisuutta edustavasta jumalallisesta määränpäästä
[2084:3].

8:s päätelmä: Siihen seikkaan, että jokin, joka on
muuttumatonta, on liitettävissä sanaan ’kokemus’, si-
sältyy paradoksi, mutta tämä nimenomaan on sellaisia
aliabsoluutteja kuin Korkein ja Perimmäinen koskeva
kertomus. Meidän tulisi ymmärtää, että paradoksi joh-
tuu yksinkertaisesti vain siitä, että dimensio on laajuu-
deltaan puutteellinen. Meidän tapauksessamme, finiitti-
siä olentoja kun olemme, meillä on vaikeuksia nähdä
esikokemuksellisia ja kokemuksen jälkeisiä realiteetteja.

Persoonallisuuden attribuutit

• Jumalan kaikkivaltius on täydellisen koordinoitunutta
Jumalan persoonallisuuden muiden attribuuttien kanssa [48:3].

• tahto, tahtotoiminta, valitseminen [ja] rakkaus [1183:7].
• jonkinmääräistä luovaa tietoisuutta ja tämän tietoisuuden

vapaatahtoista kontrollia [70:5]. 
• Moraalisuus, hyve, kuuluu ihmispersoonallisuuteen syn-

nynnäisesti [192:8]. 
• hengelli[nen] vastuulli[suus] [1431:3].

Voinemme ottaa mukaan nämäkin attribuutit:
• oikeudet määrätä itsestään, kehittää itseään ja samastaa

itsensä Jumaluuden fuusiohenkeen [1301:3]. 

Huomio. Olemme vain viitanneet jumalallisiin
attribuutteihin, sillä emme käsittele niitä nyt tämän
enempää. Esimerkiksi sellaiset attribuutit kuin luovuus,
kaikkivaltius, kaikentietävyys ja kaikkiallisuus menevät
tämän esseen ulkopuolelle. Mitä tulee ihmispersoonal-
lisuuden attribuutteihin, niin voisimme ottaa mukaan
monet niistä määritteistä, joita käsitellään otsikon per-
soonallisuus on alla. (Kts. aiemmin julkaistu jakso 1.)

Ulottuvuudet eli dimensiot 

• Sentyyppisellä persoonallisuudella, jollainen lahjoitetaan
Urantian kuolevaisille, on seitsendimensionaalinen minuuden
julkituonnin tai persoonan todellistamisen potentiaalisuus. Nä-
mä dimensionaaliset ilmiöt ovat finiittisellä tasolla tajuttavissa
kolmena, absoniittisella tasolla kolmena ja absoluuttisella tasol-
la yhtenä. Absoluuttista alempana olevilla tasoilla tämä seitse-
mäs eli totaalisuusdimensio on koettavissa persoonallisuuden
t o s ia s ia n a. Tämä korkein dimensio on assosioitavissa oleva
absoluutti, ja vaikkei se olekaan infiniittinen, se on dimen-
sionaalisesti potentiaalinen absoluuttisen ali-infiniittiseen lä-
päisemiseen [1226:13]. 

• Persoonallisuudella on täydellistynyt kosmisen dimen-
sionaalisen esiintymisen asteikko. Finiittisen persoonallisuuden
dimensioita, ulottuvuuksia, on kolme, ja ne ovat karkeasti otta-
en funktionaalisia seuraavasti [1226:9]:

1. P it u u s  edustaa etenemisen suuntaa ja luonnetta —
liikettä avaruuden halki ja ajan kulkua noudattaen — evoluu-
tiota. [1226:10].

2. P y s ty s y o ra  syvyys käsittää organismeille ominaiset
pyrkimykset ja suhtautumiset, itsensätoteuttamisen monenlaiset
tasot sekä ympäristöön reagoimisen yleisilmiön  [1226:11].

3. Le v e y s  sulkee piiriinsä koordinoitumisen, assosioitumi-
sen ja minuuden organisoinnin maailman [1226:12]. Per-
soonallisuuden finiittisissä dimensioissa on kysymys kosmisesta
pituudesta, syvyydestä ja leveydestä. Pituus tarkoittaa merkitys-
tä, syvyys merkitsee arvoa, leveys kattaa ymmärryksen — ky-
vyn kokea kiistatonta tietoisuutta kosmisesta todellisuudesta
[1226:14].

• Morontiatasolla kaikki nämä aineellisen tason finiittiset
dimensiot laajenevat suuresti, ja tietyt uudet dimensionaaliset
arvot ovat realisoitavissa. Nämä morontiatason laajenneet di-
mensionaaliset kokemukset niveltyvät suurenmoisella tavalla
kaikki motan vaikutuksesta korkeimpaan eli persoonallisuus-
dimensioon, ja näin käy myös siksi, että asiaan tuo oman pa-
noksensa morontiamatematiikka [1227:1]. 

• Paljon siitä hankaluudesta, jota kuolevaiset kokevat ih-
mispersoonallisuutta tutkiessaan, olisi vältettävissä, jos finiitti-
nen luotu muistaisi, etteivät dimensionaaliset tasot ja hengelliset
tasot koordinoidu kokemuksellisessa persoonallisuuden todellis-
tumisessa [1227:2].

9:s johtopäätös: Persoonallisuuden dimensioiden
tarkastelu tulee olemaan tärkeä osa koulutustamme
mansiomaailmoissa, mutta onneksi hyödynnettävis-
sämme on silloin morontian mota.
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Persoonallisuuteen sisältyviä tekijöitä

Pystymme muodostamaan päteviä käsityksiä persoonallisuu-
den eri lajien ja tasojen koostumukseen sisältyvistä tekijöistä,
mutta emme täysin käsitä itse persoonallisuuden todellista luon-
netta. Tajuamme selvästi ne lukuisat tekijät, jotka yhteen saa-
tettuina muodostavat ihmispersoonallisuuden puitteet, mutta
emme täysin käsitä tällaisen finiittisen persoonallisuuden luon-
netta ja merkitystä [70:3]. 

Persoonallisuudeksi sanottu ilmiö on riippuvainen siitä, että
minuusidentiteetin reagointi universumiympäristöön ei katkea.
Ja tämä voi toteutua vain mielen välityksellä [1235:2].

Tunnemme persoonallisuuden kokonaisuuteen
kuuluvat osat, joiden tulee välttämättä olla paikalla, kun
minuus mansiomaailmoissa kootaan uudelleen.

Entisen aineellisen persoonallisuuden rakennusosien uudel-
leenkokoamiseen kuuluu [1234:5]:

1. Sopivan hahmon, morontiaalisen energiakaavion, valmis-
taminen — hahmon, jossa uusi eloonjäänyt kykenee saamaan
yhteyden ei-hengelliseen todellisuuteen ja johon kosmisen mielen
morontiamuunnos voidaan kytkeä [1234:6]. 

2. Suuntaajan paluu odottavaan morontialuotuun. Suun-
taaja on ylösnousevan identiteettisi ikuinen varjelija ...
[1234:7]. 

3. Kun nämä jälleenpersonoimisen edellytykset on koottu
yhteen, uinuvan kuolemattoman sielun sisältämien potentiaalien
serafivarjelija laskee lukuisten kosmisten persoonallisuuksien
avustamana edellä mainitun morontiaentiteetin odottavan mo-
rontiaalisen mielellis-ruumiillisen hahmon päälle ja sisälle sa-
malla kun hän saattaa tämän Korkeimman evolutionaarisen
lapsen ikuiseen liittoon odottavan Suuntaajan kanssa. Ja tämä
teko vie jälleenpersonoinnin päätökseen, päättää muistin, ym-
märryksen ja tietoisuuden — identiteetin — uudelleenkokoa-
misen [1235:1].

10:s päätelmä: Luulisi, että persoonallisuuden ai-
nesosasten tunteminen mahdollistaisi sen ymmärtämi-
sen. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että osien summa
on harvoin samaa kuin kokonaisuus. Vaikka tietää, mil-
tä jauhot, vesi ja hiiva maistuvat, ei silti tiedä miltä leipä
maistuu.

666666666
Tämän persoonallisuutta käsittelevän esseen kolmas

osa käsittää seuraavat aiheet: persoonallisuuden edelly-
tykset, persoonallisuus versus identiteetti, persoonalli-
suusidentiteetti, minä ja minuus. Lisäksi siinä esitetään
näitä persoonallisuuden aspekteja koskevia kysymyksiä.

Minusta tulee, mikä MINÄ OLEN

GEORGE S MICHELSON-DUPONT

Ranska

Ihmisen näkökulmasta

T
arkastellessani itseäni havaitsen olevani jatkuvas-
ti muuttuva ihmisolento. Eilen olin eri henkilö
kuin tänään ja huomenna olen taas erilainen

kuin olen tänään. Olemukseni muuttuu jatkuvasti, tie-
toisesti tai tiedostamatta. Tämä loputtoman muuttumi-
sen tila, jota pitävät käynnissä olemukseni perustarpeet,
saa minussa aikaan tyydyttämättömän nykyhetken ja
paremman tulevaisuuden välisen jännitteen, joka on
pakko purkaa. Nuo minussa ilmenevät tarpeet ovat
kolmea eri tyyppiä: ruumiini fyysiset tarpeet kuten ra-
vinnonsaanti, pariutuminen, asuminen; mieleni älylliset
tarpeet kuten tieto, koulutus, asiantuntemus; ja muut
tarpeet, jotka ovat yhteydessä persoonallisuuteeni ja
elämänarvoihini kuten totuus, kauneus, hyvyys, rak-
kaus, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus.

Ymmärrän, että olemukseni perustana on kolme
hyvin erilaista realiteettia, jotka ilmaisevat tarpeita –
ruumiini, mieleni ja persoonallisuuteni – ja nämä kol-
me toimivat yhteen liittyneenä kokonaisuutena; ne ovat
oma MINÄ OLEN -olevaiseni. Ensimmäinen, joka on
luonteeltaan aineellinen, on energinen ja täysin mate-
matiikan ja fysikaalis-kemiallisten lakien säätelemä. Sen
sanotaan olevan alisteinen. Toinen, luonteeltaan mielel-
linen, on pohdiskeleva ja oppivainen. Sen sanotaan

olevan rinnasteinen, koska mielellä on kyky rinnastaa
ideoita  toiminnan organisoimiseksi ja päämäärien saa-
vuttamiseksi. Kolmas realiteetti kuuluu arvojen ja mer-
kitysten piiriin. Persoonallisuudelle on annettu poik-
keuksellinen lahja: vapaa tahto (71:3). Persoonallisuute-
ni asettaa elämäni päämäärät, tekee valinnat arvojen
välillä ja käyttää kahta muuta, mieltäni ja ruumistani,
kohtaloni toteuttamiseen. Sanotaan, [e]ttä persoonallisuus
on ylisteinen [1227:13].

Nämä kolme realiteettia toimivat sopusoinnussa
persoonallisuuteni ansiosta (1480:2). Kun päätän men-
nä Chicagoon, mieleni valmistelee matkan ja ruumiini
menee sinne. Niiden välillä ei ole mitään erimielisyyttä.
Kuten edellä mainitsin, ruumiini muuttuu päivästä toi-
seen sikiövaiheesta aina kuolemaan saakka. Kun ole-
mukseni käy läpi uusia kokemuksia, mieleni  saa lisää
koulutusta ja tietoisuuteni  kenttä laajenee. Kun vapaa
tahtoni toimii ja tekee eron arvojen välillä, persoonalli-
suuteni hallitsee yhä enemmän käyttäytymistäni. Per-
soonallisuuteni ei muutu, mutta sen toimintakenttä
kasvaa, reagoi tehokkaammin, ja sen koordinointikyky
lisääntyy (1458:2). Energiat ja voimat ovat toiminnassa
ja toteuttavat koko olemukseni tarpeet. Ne käyttävät
jatkuvasti hyväksi potentiaaleja tyydyttääkseen ruumii-
ni, mieleni ja persoonallisuuteni tarpeita. Esimerkiksi
siinä muna- ja siittiösolun yhtymisessä, joka tapahtui 58
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vuotta sitten, minä olin potentiaalina se, mitä olen
tänään, mutta myös se, mitä tulen olemaan huomenna.
Hedelmöitymisen hetkellä potentiaalini oli maksimis-
saan ja sen toteutuminen vielä nollassa. Kuitenkin ole-
mukseni on olemassa kuten eilen, kuten tänään ja huo-
menna. Olen sitä, mitä olen tänään, ja sitä, mitä tulen
olemaan huomenna. Olemukseni, oma MINÄ OLEN
-olevaiseni, on tämän jatkuvan ilmentymän alkusyynä.
Siksi nämä alkuperäisen, potentiaalisen ja aktuaalisen
käsitteet eivät ole pelkkiä teorioita vaan realiteetteja,
joita olemukseni saa kokea elämäni jokaisena sekuntina
(1153:1).

Olemukseni kolmea yhdistynyttä realiteettia, so.
ruumistani, tietoisuuttani ja persoonallisuuttani, vastaa
kolme potentiaalia eli ”mahdollisuuksien varantoa”.
Yksi niistä on luonteeltaan fyysinen; siitä saadaan fyysi-
siä energioita ruumiini fyysisten tarpeiden tyydyttämi-
seksi (aktuaalistamiseksi). Toinen on luonteeltaan mie-
lellinen; siitä saadaan mielienergioita mieleni (tietoisuu-
teni) tarpeiden jatkuvaa tyydyttämistä (aktuaalistamista)
varten. Kolmas on luonteeltaan hengellinen, ja siitä
saadaan hengellisiä energioita niiden arvoja ja merki-
tyksiä koskevien hengellisten tarpeiden tyydyttämiseksi
(aktuaalistamiseksi), joita persoonallisuuteni pyrkii ak-
tuaalistamaan elämässäni. Käytän näistä erilaisista po-
tentiaaleista, jotka työskentelevät yhdessä ”käsi kädes-
sä”, nimitystä ”potentiaalisuutta edustava kolmiuteni”
(1151:7). Siitä mikä olen, kun koko potentiaalini on
aktuaalistettu, käytän nimitystä ”aktuaalisuutta edustava
kolmiuteni” (1151:2). Se, mitä olen tänään, on jossain
näiden kahden kolmiuden välissä ja sikiön ja lopullisen
olemukseni väliaste. Tätä olemukseni kasvua sikiöas-
teelta lopulliselle asteelle nimitän ”Korkeimmuudeksi”
(1264:4). Se yhdistää alkuperäisessä MINÄ OLEN -
olevaisessani potentiaalisen minuuteni ja ilmi tulleen
minuuteni energiat (1263:3).

Katsoessani ympärilleni havaitsen saman prosessin
toimivan vaimossani. Korkeimmuus aktuaalistaa myös
hänen kolme potentiaaliaan, jotka ovat erilaiset kuin
minun; samoin kuin lasteni, joiden olen nähnyt kasva-
van vauvoista aikuisiksi; ystävieni ja kaikkien ympärillä-
ni olevien ihmisten potentiaalit. Kun katson kissojani
ja koiraani, näen myös niiden potentiaalien jatkuvasti
aktuaalistuvan. Katsoessani ulos ikkunasta, näen vuosia
sitten kylvämieni puiden kasvavan jättimäisiksi. Kun
katson pimeänä iltana taivasta, näen koko universumin
liikkuvan ja pyörivän ikuisesti.

Teen tästä sen johtopäätöksen, että näiden kahden
kolmiuden täytyy olla universaaleja. Ne toimivat joka
puolella koko maailmankaikkeutta aikojen alusta asti ja
tulevat jatkuvasti toimimaan. Nimitän tätä infiniittisyy-
den ominaispiirrettä Absoluuttisuudeksi, koska en voi
antaa niille mitään aikarajoitusta. Sen vuoksi päättelen,
että tämä etenemisprosessi, jota nimitän Korkeimmuu-
deksi, lepää perustalla, joka on luonteeltaan absoluutti-
nen (1261:1).

Ihminen on olemukseltaan eläimellinen, mutta per-
soonallisuutensa vapaan tahdon ansiosta hän ei ole

enää orjallisesti sidottu menneisyytensä kahleisiin vaan
voi vaikuttaa tulevaisuuteensa; hän voi valita, mitä hä-
nen potentiaalikolmiudestaan otetaan käyttöön. Per-
soonallisuudella on todellakin kyky halutessaan muut-
taa eläimellinen olemuksensa inhimillisemmäksi ja
mahdollisesti jumalallisemmaksi (1479:6).

Siten voimme todeta, että kolme potentiaalia ovat
luonteeltaan reaktiivisia, kun taas kolme aktuaalia ovat
luonteeltaan aktiivisia.

Ilman matematiikan, lakien ja energioiden liikkeelle-
panoa ei aineellisesta potentiaalista saada mitään irti.
Esimerkiksi ruumiillani, joka on minun tähän mennes-
sä ilmi tullut (aktuaalistunut) MINÄ OLEN -olevaise-
ni, on tarpeita, ja näiden tarpeiden tyydyttämiseksi käy-
tetään hyväksi aineellista potentiaalia (1263:3).

Ilman mielen toimintaa ei mielipotentiaalista saada
mitään esille. Esimerkiksi tieteellisiä keksintöjä ei olisi
koskaan tehty ja otettu käyttöön, elleivät tiedemiehet
olisi käyttäneet mieltään (2080:7). 

Ilman persoonallisuuden vapaan tahdon käyttöä ei
hengen potentiaalia voida tuoda esille. Jos vapaa tahto-
ni päättää, että haluan etsiä Jumalan tahtoa, ja lähim-
mäisteni epäitsekkäästä palvelusta tulee minulle elä-
mäntapa, silloin tuon esille niitä hengen hedelmiä, jotka
sisältyivät tähän potentiaaliin (1917:1). 

Ihmisen logiikan ja näkökulman avulla ja analysoi-
malla huolellisesti ihmisluonnon toimintaa olemme
löytäneet Korkeimmuudeksi kutsutun peruslain, jota
hallitsevat tai toteuttavat Absoluutit,  mutta joka on
samalla alistettu vapaalle tahdollemme. Potentiaalieni
esilletulo tai aktuaalistuminen on todellakin täysin riip-
puvainen valinnoistani. Minulla on jokaisessa tilantees-
sa mahdollisuus valita Jumalan tahto ja aktuaalistaa
hengelliset potentiaalini. Mutta ilman ilmoitusta emme
voi päästä analyysissämme pitemmälle (435:7).

Katsokaamme, mitä Urantia-kirjalla on kerrottavana
tästä aiheesta.

Jumalan näkökulmasta

Jumalan oli ehdottoman välttämätöntä vapautua
Infiniittis-Infiniittisyyden tautologiastaan. Käytämme
tässä Infiniittisyyden fragmentoitumisesta inhimillistä
ajallis-avaruudellista ajatustapaa tehdäksemme siitä ym-
märrettävää (15:3).

Erilaistumattomassa Infiniittis-Infiniittisyydessään
Jumala päättää käyttää olemukseensa kuuluvaa vapaata
tahtoaan ja saattaa olevaiseksi olemuksensa kaksi eril-
listä vaihetta: persoonallisen, joka toimii, ja persoonat-
toman, joka reagoi, säilyttäen silti alkuperäisen, edelli-
sen  vaiheensa, jossa nämä kaksi uutta vaihetta nyt
esiintyvät samanaikaisesti. Monistisesta MINÄ OLEN
-olevaisesta tulee kolmiyhteinen MINÄ OLEN ja sit-
ten näiden kolmen pareittain tapahtuvan yhteenliitty-
män kautta kulminoituu seitsemään vaiheeseen, jotka
iäistyvät Seitsemänä Absoluuttina seuraavalla tavalla
(1154:3):

Universaalinen Isä [1146:8] (Ensimmäinen Lähde ja
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Keskus), Iankaikkinen Poika [1146:9] (Toinen Lähde ja
Keskus), Ääretön Henki [1146:10] (Kolmas Lähde ja
Keskus), Paratiisin Saari [1147:1] (Paratiisi Lähteenä ja
Keskuksena), Jumaluusabsoluutti [1147:2] (kaikkien per-
soonallisuuksien olemassaolon mahdollisuus), Univer-
saalinen Absoluutti [1147:3] (mahdollisuus kaiken per-
soonallisen ja persoonattoman väliseen yhteyteen: mie-
li), ja Kvalifioimaton Absoluutti [1147:4] (kaiken per-
soonattoman mahdollisuus reagoida).

Keskeytetäänpä nyt tämä kuvaus, joka on taas ker-
ran puhtaasti käsitteellinen yritys kuvailla ja ilmaista
ajallisuuden ja avaruuden rajoittamalle ihmismielellem-
me todellisuuden syntyä. Meidän tulisi aina muistaa,
että MINÄ OLEN ja sen kaikki vaiheet ja absoluuttiset
ilmenemismuodot ovat aina olleet, ovat nyt ja tulevat
aina olemaan. Meidän ajallis-avaruudellinen ymmärryk-
semme vaatii kuitenkin infiniittisyyden jakamista osiin
nähdäksemme sen ajallisuuden ja avaruuden näkökul-
masta (15:2). Se on loogista ja käytännöllistä, ja sitä me
teemme jatkuvasti jokapäiväisessä elämässämme. Kun
esimerkiksi geometriassa vedämme viivan, piirrämme
sen rajalliselle sivulle, mutta todellisuudessa se on raja-
ton. Meille on mahdotonta saada koskaan käsitystä
MINÄ OLEN olevaisen koko Infiniittisyydestä, mutta
täällä ajassa ja avaruudessa eläessämme voimme kokea
yhden hänen vaiheistaan ryhtymällä Jumalan, Isämme,
kumppaniksi. Ainoa tapa MINÄ OLEN -olevaisen
löytämiseksi on rakastaa häntä ja pyrkiä täyttämään
hänen tahtonsa (6:3).

Jatkakaamme taas järkeilyämme. MINÄ OLEN on
toden totta luoja. Hän on koko luomakunnan ainutlaa-
tuinen alkulähde. Infiniittisyys-Ikuisuuden jalustallaan
pysyessään hänen oli oltava yksin. Hänen oli ehdotto-
man välttämätöntä keksiä mekanismi, jonka avulla hän
pääsisi pois ikuisuus-infiniittisyyden kehältään. Hän
laski perustuksen luojana toimimiselleen. Itsensä eri-
laistamisen mekanismia käyttäen MINÄ OLEN loi
siten potentiaalit (kaikki menneet, nykyiset ja tulevat
mahdollisuudet) ja aktuaalit (kaikki menneet, nykyiset
ja tulevat aktuaalisuudet), jotka ovat Infiniittisyys-Ikui-
suuden potentiaalisia ja aktuaalisia virstanpylväitä, joi-
den välillä kaikki luomukset ja luodut voivat syntyä ja
tulla esille (11:2). Samalla hän erotti energiatodellisuu-
det henkitodellisuuksista luoden siten niiden välille ”jän-
nitteen” joka koordinoitui täydellisesti uuteen todelli-
suuteen: mielitodellisuuteen (6:1, 1151:6).

Lopuksi nämä seitsemän erilaistumista iäistyivät
seitsemänä Absoluuttina, jotka tunnetaan nimillä Po-
tentiaalisuuden kolme Absoluuttia (Jumaluusabsoluutti,
Universaalinen Absoluutti ja Kvalifioimaton Absoluut-
ti), Aktuaalisuuden kolme Absoluuttia (Iankaikkinen
Poika, Ääretön Henki ja Paratiisi) ja Absoluuttinen
Ensimmäinen Lähde ja Keskus (55:6).

Infiniittisen MINÄ OLEN -olevaisen ja Absoluutin
välinen ero on siinä, että Absoluutti on Infiniittisen
MINÄ OLEN -olevaisen ”osa”, vaihe, joka on iäistetty
tiettyä toimintaa varten. Hän omaa luonteeltaan sa-
manlaisen infiniittisyyden mutta vain oman toiminta-

piirinsä suhteen. Oli esimerkiksi välttämätöntä, että ei-
jumalallinen todellisuus ilmaantuisi ”jostakin” MINÄ
OLEN -olevaisen sisältä, ja tämä ”jossakin” iäistyi
Kvalifioimattomana Absoluuttina, josta kaikki ei-juma-
lallistuneiden todellisuuksien mahdollisuudet saataisiin
esille (6:1) Se on joltakin kannalta katsottuna ikään
kuin mahdollisuuksien ”reservi”, kaikkien menneiden,
nykyisten ja tulevien mahdollisuuksien varasto (14:3).

Jotta universumissa ”jokin” (luomukset tai luodut)
voisi olla olemassa (aktuaalistua), on olemassaolon
mahdollisuuden oltava läsnä potentiaalina. Esimerkiksi
ennen kuin minut pantiin alulle, oli vanhempieni tavat-
tava toisensa. Heidän kohtaamisessaan oli minun ole-
massaoloni potentiaalina, joka todellistui, kun he meni-
vät naimisiin.

Potentiaalisuuden kolme vaihetta, jotka iäistyivät
Potentiaalisuuden kolmena Absoluuttina, ovat Kvalifi-
oimattomaan Absoluuttiin sisältyvät kaikkien aineellis-
ten energioiden mahdollisuuksien ”reservit”, Univer-
saaliseen Absoluuttiin sisältyvät kaikkien mielienergioi-
den mahdollisuudet ja Jumaluusabsoluuttiin sisältyvät
kaikki persoonallisuuksien mahdollisuudet. Infiniitti-
syyden toisessa päässä (niin sanoakseni) kohtaamme
kolme aktuaalisuuden Absoluuttia (julki tulevat Abso-
luutit) Paratiisissa (aineelliset realiteetit), Äärettömässä
Hengessä (mielirealiteetit) ja Iankaikkisessa Pojassa
(persoonallisuuden reaalisuus). Keskellä on Ensimmäi-
nen Lähde ja Keskus, joka yhdistää Infiniittisyyden
molemmat puolet (kuusi Absoluuttia) (1147:5).

Pystytettyään kaikkien potentiaalisten ja aktuaalisten
realiteettien virstanpylväät Jumala Ensimmäinen Lähde
ja Keskus liittoutuu muodostaen viisitoista kolmiyh-
teyttä, joista vain seitsemän on paljastettu Urantia-kir-
jassa (1170:4).

Kolmiyhteys on Ensimmäisen Lähteen ja Keskuk-
sen toiminnallinen yhdistyminen  kahteen muista kuu-
desta Absoluutista. Nämä kaksi Absoluuttia tuovat
toiminnalliseen yhteenliittymään oman Absoluuttisuu-
den alueensa, jota aktivoi Ensimmäisen Lähteen ja
Keskuksen läsnäolo (1147:7).

Esimerkiksi Jumala Isä on Absoluuttinen Rakkaus,
persoonallisuuden lahjoittaja ja elämän antaja, Iankaik-
kinen Poika on Absoluuttinen Armo, Persoonallisuus-
absoluutti ja henkirealiteettien antaja. Ääretön Henki
on Absoluuttinen Mieli, energioiden manipuloija ja
Hoivaaja. Universaalisen Isän, Iankaikkisen Pojan ja
Äärettömän Hengen kolmiyhteys yhdistää ja aktivoi
näiden kaikkien ominaispiirteet toiminnalliseksi dyna-
miikaksi. Siten Isän rakkaus, Pojan armo ja Hengen
hoiva toimivat kolmiyhteysyhteenliittymänä, ja tällä
tavalla muodostetaan ylösnousemusluotuja koskeva
jumalallinen suunnitelma (1148:2–6). Tämä kolmiyh-
teys huolehtii myös luodun olemassaolon mekanismis-
ta. Isä lahjoittaa persoonallisuuden, Poika antaa henki-
realiteetit ja Henki huolehtii mielestä. Tämän kolmiyh-
teyden kautta Isä huolehtii elollisuudesta, Poikaper-
soonallisuus vapaan tahdon toiminnasta ja Henki elä-
mälle välttämättömien energioiden valvonnasta. Olem-
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me jo nähneet, että persoonallisuus omaa verrattoman
etuoikeuden: vapaan tahdon. Tämä kolmiyhteys on
tahtotoiminta maksimissaan, Absoluuttinen vapaa tah-
to. Tämän kolmiyhteyden kautta Ensimmäinen Lähde
ja Keskus voi harjoittaa luovaa toimintaa (1147:10).

Muut kolmiyhteydet toimivat samalla tavoin kaikki
yhdessä kunkin lisätessä kokonaisuuteen oman erityi-
syytensä lavastaen siten näyttämön, jolla, jota varten ja
jonka avulla Ensimmäinen Lähde ja Keskus voi ulottaa
luovan toimintansa aliabsoluuttisille tasoille (1150:14).

Kun nyt on valmiina näyttämö, jolla kaikki mahdol-
lisuudet ovat olemassa absoluuttisella tasolla, on Isän
tahdon mahdollista panna alulle ajallisuus, antaa elä-
män lahja ja aktivoida avaruuden energiat (1151:0).

Sitten muodostetaan toinen sarja toiminnallisia apu-
kolmiyhteyksiä, joita nimitetään kolmiuksiksi, näiden
Absoluuttien kesken, paitsi että Ensimmäinen Lähde ja
Keskus, joka on jo delegoinut kaiken mahdollisen, ei
kuulu näihin yhteenliittymiin (1151:1).

Absoluuttien ja niiden toiminnallisten apukolmiyh-
teyksien iäistämisen kautta, kolmiyhteyksinä ja sitten
kolmiuksina, Jumala Ensimmäinen Lähde ja Keskus
pääsee infiniittisestä ja absoluuttisesta tautologiastaan
ja lahjoittaa itseään luoduilleen ja luomuksilleen. Hän
pani alulle ja huolehtii kasvun ja Korkeimmuuden toi-
minnasta, jonka ansiosta hänen luoduillaan on mahdol-
lisuus lopulta saavuttaa hänet ja tulla täydellisiksi omilla
sfääreillään niin kuin hän on täydellinen omassa sfää-
rissään (1151:12).

Meitä kiinnostavia kolmiuksia ovat potentiaalisuutta
edustava kolmius ja aktuaalisuutta edustava kolmius,
joita tutkittiin jo tämän esityksen ensimmäisessä osassa
(1151:2, 7). Näiden potentiaalien ja näiden ilmitulojen
välillä on aktuaalistumisen jännite (tarve) (1261:4). Nä-
mä Jumalan luomat jännitteet vaikuttavat myös meidän
tasollamme; esimerkiksi kahdesta yhtyneestä su-
kusolusta tulee sikiö ja yhdeksän kuukauden kuluttua
syntyy vauva. Annamme tälle jännitteelle nimeksi Kor-
keimmuus. Vaikka käsitämme, että ihminen on teon
tekijä, hän ei ole näiden jännitteiden luoja, vaan vapaata
tahtoaan käyttäen ihminen aktuaalistaa olemukseensa
kuuluvia tarpeita; aineelliset, älylliset ja hengelliset po-
tentiaalit tulevat ilmi (aktuaalistuvat).

Näin ollen ymmärrämme, että tämä potentiaalien
aktuaalistumisprosessi, jonka havaitsemme toimivan
ihmisluonnossamme, on vain sen saman prosessin jat-
ke, jonka Jumala alun perin käynnisti ja joka toimii
ikuisesti: menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuu-
dessa. Toimimme kokonaan jumalallisten lakien ja ju-
malallisen organisaation alaisuudessa. Siinä ei itse asias-
sa ole mitään ihmeteltävää, sillä mehän tulemme hänes-
tä. [H]änessä me kaikki – – elämme ja liikumme ja olemme.
[1155:4]. 

Mutta Jumala antoi jokaiselle ylösnousemusluodul-
leen osasen itsestään, osasen alkuperäisestä, potentiaa-
lisesta ja aktuaalisesta MINÄ OLEN -olevaisesta.
Meissä asuu MINÄ OLEN kaikkine infiniittisyyden ja
absoluuttisuuden ominaisuuksineen. Fuusioitumisen

ansiosta Hän antaa meille mahdollisuuden tulla Juma-
lan kaltaiseksi (639:5). MINÄ OLEN -olevaiseen sisäl-
tyvät seitsemän Absoluuttia ovat myös meissä Suuntaa-
jan pitäessä meitä asuinpaikkanaan. Hän on meidän
todellinen olemuksemme, ja siten MINÄ OLEN -ole-
vaisen kaltaiseksi tuleminen merkitsee tulemista yhdek-
si Ajatuksensuuntaajan kanssa (1238:5).

Urantia-kirjan ensimmäisen luvun ensimmäisellä
sivulla Jumala rakastaen kehottaa meitä Jumalallisen
Neuvonantajan välityksellä tulemaan täydellisiksi sfää-
rillämme niin kuin hän on täydellinen omalla sfäärillään
(21:3). Johdonmukaisesti ja kohtuullisuuden vuoksi
Jumala antoi meille keinot ja välineet pyyntönsä täyttä-
miseksi. Absoluuttisessa todellisuudessa olemme täy-
dellisiä, koska meille on annettu tämä jumalallisen täy-
dellisyyden osanen, mutta ajallis-avaruudellisessa tilan-
teessamme me tulemme täydellisiksi, kun päätämme
yhdistää tahtomme Ajatuksensuuntaajamme tahtoon ja
aktuaalistaa hänessä olevat potentiaalit (1271:3). Älkää
käsittäkö minua väärin; emme puhu inhimillisistä po-
tentiaaleista, ihmisen aikaansaannoksista, vaan rakkau-
den ja armahtavuuden osoittamisesta sekä epäitsek-
käästä palvelusta, jotka ovat osa Ajatuksensuuntaajam-
me jumalallisia potentiaaleja.

Edistykseen ja absoluuttisten potentiaalien aktuaa-
listamiseen perustuva universaalinen laki on väistämä-
tön, koska se on Jumalan tahto, mutta olemme kukin
vapaita valitsemaan ja toimimaan sen mukaan, mikä on
tietoisuutemme siitä, mitä olemme, mitä Jumala mer-
kitsee meille ja miksi haluamme olla yhteistoiminnassa
hänen kanssaan (1181:3). Seuraavassa on kysymys, jon-
ka Jumala meille esittää:

Minä annoin sinulle ruumiin, tietoisuuden (mielen)
ja vapaalla tahdolla varustetun persoonallisuuden. An-
noin elämällesi kehyksen, jonka puitteissa voit harjoit-
taa vapaata tahtoasi, ja annoin sinulle puhtaan osasen
itsestäni johdattamaan sinua rakkaudella, huolenpidolla
ja viisaudella edistyksen ja kasvun tiellä kohti minua
(1176:3). Tahdotko ryhtyä aktiiviseen kumppanuuteen
kanssani ja aktuaalistaa ne jumalalliset potentiaalit, jot-
ka uskoin sinulle ja joiden lähde on Ajatuksensuuntaa-
jasi? Jeesus, Luoja-Poikasi ja minun poikani, paljasti
sinulle asemasi minun poikanani ja sen tosiasian, että
olen nyt Isäsi, rakkauden Jumala, ja lisäksi tarjoan si-
nulle tilaisuuden täydelliseen kumppanuuteen kaikissa
hankkeissani, ja tälle liitolle en aseta mitään rajoitteita,
kunhan vain hyväksyt sen (1008:1, 1304:2).

Mikä sopimus! Jumala tarvitsee meitä! Kun valit-
semme hänen tahtonsa täyttämisen, hänen jumalallisen
olemuksensa potentiaalinen aspekti tulee ilmi ajassa ja
aktuaalistuu avaruudessa. Tämä hänen enenevä aspek-
tinsa ajallisuudessa ja avaruudessa on se, mitä Urantia-
kirja kutsuu Korkeimmaksi Jumalaksi (4:9). Havaitsem-
me ja tulemme tietoisiksi siitä, miten suuri vastuu meil-
lä on hänen  ja kosmoksen suhteen: meillä, vähäisillä
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luoduilla, on uskomaton kyky aktuaalistaa ajallisuuden
ja avaruuden Jumalaamme pyrkiessämme täyttämään ja
täyttäessämme Isämme tahdon, so. rakastamaan lähim-
mäisiämme, kanssaihmisiämme, harjoittamaan laupeut-

ta ja palvelemaan heitä niin kuin Jumala tekee meille
jokaiselle. Olemme todella Korkeimman Jumalan lap-
sia (292:3, 1304:2).

Yhdistyneen kuningaskunnan Urantia-yhdistyksen
synty ja alkuajat

CHRIS MOSELEY

Yhdistynyt kuningaskunta

M
uihin suuriin englantia puhuviin maihin ver-
rattaessa Urantia-ilmoituksen vastaanotto on
Yhdistyneessä kuningaskunnassa aina näyt-

tänyt sujuvan jahkaillen. Sen opetukset tulivat täällä
ensi kerran vähäisessä määrin tunnetuiksi 70-luvulla
(jolloin lukijat olisivat mahtuneet tavallisen perheen
olohuoneeseen), mutta uusia lukijoita ei juurikaan il-
mestynyt kuin sieniä sateella, ja vain hyvin harvat, sup-
pealle piirille tarkoitetut kirjakaupat pitivät Englannissa
Urantia-kirjaa varastossaan.

Vuonna 1988 aloimme julkaista lukijoiden uutisleh-
teä The Ascender [Taivasmatkalainen], joka ilmestyi neljä
kertaa vuodessa tarkoituksenaan olla eri puolilla Bri-
tanniaa asuvien lukijoiden yhdyssiteenä. Se ilmestyy
edelleen ja on nyt IUA:n (International Urantia Asso-
ciation) julkaisu (v. 2004 kesänumerosta 63 alkaen).
Tilaajien postituslista on kuitenkin yhä pienehkö.

Pieni läpimurto tapahtui 1994, jolloin maassamme
avattiin Urantia-säätiön toimisto eikä kirjakauppiaiden
enää tarvinnut kääntyä Chicagon puoleen saadakseen
kirjoja. Se on helpottanut Urantia-kirjan pääsyä kirja-
markkinoille, ja toimistolla on nyt vakituiset asiakkaan-
sa. Urantia-säätiön ainoa julkinen esittelypaikka on
kuitenkin ollut Lontoon kansainvälisillä kirjamessuilla.

Vuodesta 1988 lähtien me englantilaiset lukijat
olemme yrittäneet saada perustetuksi IUA:n alaosas-
toa. Ymmärsimme, että ellemme muodosta sosiaalista
verkostoa, joka kokoaisi asialle omistautuneet lukijat
opintoryhmiin ja yhteisiin tapaamisiin, tapahtuisi kirjan
opetusten leviäminen maassamme todennäköisesti
etanan vauhtia.

Brittiyhteiskunnassa ei 2000-luvun alussa näytä ole-
van halukkuutta muodostaa samanhenkisiä ryhmiä
hengellisistä asioista keskustelemista varten. Siitä, mik-
si näin on, voidaan esittää kaikenlaisia teorioita, mutta
mitään helppoa ja vakuuttavaa vastausta ei ole olemas-
sa.

Voisiko olla niin, että spiritualismi ja meedioistun-
not, jotka olivat aikoinaan muodissa mutta joita nyt
pidetään hyvin epäilyttävinä, saattoivat yksityisten
opintoryhmien kokoontumisen huonoon huutoon?
Olisiko syynä se, että ”vaihtoehtoiset” uskonnolliset
liikkeet ovat Britanniassa voimakkuudestaan huolimat-
ta liian hajanaisia voidakseen vakiintua? Olisiko niin,
että järjestäytynyt kirkko on toiminut maassamme so-
siaalisen toiminnan keskuksena vain vanhemman väen

piirissä? En tiedä. Omasta puolestani en usko väittee-
seen, että Britannia olisi täynnä ahdasmielisiä, perintei-
den kahleissa olevia uskonnollisia poroporvareita –
ikään kuin se kuhisisi sanhedrineja – mutta on myön-
nettävä, että nykyinen Britannia on sangen maallistu-
nut maa. Tosiasia kuitenkin on, että yrityksemme pe-
rustaa IUA:n alaosasto yksinkertaisesti lähettämällä
kymmenen kiinnostuneen lukijan päätösvaltainen ano-
mus tuomittiin muutaman kerran vilppilähdöiksi.

Vuoteen 2001 mennessä oli silti tapahtunut kaksi
asiaa: ensiksikin kirjalle tuli uusia lukijoita, ja he kyseli-
vät siitä innokkaasti Urantia-säätiön uudella verk-
kosivulla ja kyselevät edelleen; toiseksi, ja mikä on tär-
keintä, muutama asialle omistautunut henkilö toimi
tarmokkaasti auttaakseen meitä alkuun.

Britannian Urantia-liikkeelle on tyypillistä, että sen
alullepano on vaatinut ulkopuolisia. Merindi Swad-
ling, joka työskenteli neljä vuotta Lontoossa, ennen
kuin 2004 palasi kotiinsa Australiaan, teki kaikkensa
saadakseen lukijat kiinnostumaan IUA:n ”ydinsolun”
muodostamisesta maahamme. Ilman Merindiä ei Bri-
tannian IUA-yhdistys luultavasti olisi syntynyt tai sen
synty olisi entisestään pitkittynyt, mutta hän viipyi tääl-
lä tarpeeksi kauan nähdäkseen unelmansa toteutuvan.

Kaksi muuta dynaamista henkilöä on pitänyt liekkiä
yllä: Gary Rawlings, IUA-yhdistyksemme puheenjoh-
taja, ja Kostas Diamantópulos, joka on säätiön edus-
taja Kreikassa mutta asuu osa-aikaisesti Britanniassa.
Kostas on auttanut varmistamaan, että Urantia-kirja on
yleisön nähtävissä sellaisissa tilaisuuksissa kuin Mind,
Body and Spirit Fairs [vastaa Hengen ja Tiedon mes-
suja]. Näille nyt toista kertaa järjestettäville messuille
valmistaudumme osallistumaan IUA:n tunnuksin.

Niinpä sitten sunnuntaina 12. lokakuuta 2003 pe-
rustettiin Yhdistyneen kuningaskunnan IUA-yhdistys
lontoolaisessa Union Jack Clubissa Urantia-säätiön
johtokunnan edustajan (Seppo Kanerva) ja itse IUA:n
edustajien (Gaétan Charland ja Cathy Jones) läsnä
ollessa. Gary on puheenjohtajana osoittautunut tar-
mokkaaksi lukijoiden yhteishengen edistäjäksi. Rahas-
tonhoitajamme on Kostas, ja Merindi valittiin sihtee-
riksi, vaikka hän onkin nyt kotiin palattuaan luovutta-
nut tämän manttelin allekirjoittaneelle, joka on sattu-
malta itsekin maanpaossa oleva australialainen.

Tulen myös jatkamaan The Ascender -lehden toimit-
tamista kuten tähänkin asti, mutta nyt IUA:n puolesta.
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Gavin Dormand on suunnitellut lehdelle uuden ulko-
asun, mutta se pysyy kooltaan vaatimattomana, kunnes
artikkelitulva kaikilta odotettavissa olevilta uusilta luki-
joiltamme alkaa. Osallistuimme ihastuneina ja hiukan
nöyrinäkin heinäkuussa pidettyyn IUA-konferenssiin
Dominikaanisessa yliopistossa River Forestissa Il-

linois’ssa – se oli osoitus maailmanlaajuisen lukijayh-
teisömme kiinteydestä ja innostuksesta. Haaveemme
on, että olisimme joskus tarpeeksi iso ja vahva yhdistys
voidaksemme toimia vastaavan tilaisuuden isäntänä!

Britannian Urantia-liekki ei suostu sammumaan
vaan tulee palamaan kirkkaana.

UAUS:N KANSALLINEN KONFERENSSI V. 2005
PIDETÄÄN MERELLÄ

4.—8.8.2005, lähtö New Orleansista Louisinasta
Teema: Tiede, filosofia ja hengellisyys

Juhlinnan kohteena on Urantia-säätiön julkaiseman alkuperäisen Urantia-kirjan 50-vuotispäivä.
Havaijin Urantia-yhdistys (HULA) kutsuu teidät Yhdysvaltain Urantia-yhdistyksen (UAUS) puolesta merelle

elokuussa 2005. Carnival Sensation lähtee New Orleansista Meksikon Cozumeliin 4.8.2005 ja palaa lähtösatamaan
8.8. on behalf of the Urantia Association of the United States (UAUS), invites you to a conference at sea in Au-
gust 2005. Ilmoittautumiset:

HULA, PO Box 67
Kamuela, Hawaii 96743 USA

YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN 

JA IRLANNIN KESÄTAPAAMINEN 2005
Urantia-kirja: viides käänteentekevä ilmoitus, entä mitä sitten Urantiaa varten?

13.—15.5.2005 

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin Urantia-yhdistys järjestää kesätapaamisen Redcliffe Hotellissa Paign-
tonissa Devonissa.

Lisätietoja antaa Gary Rawlings, Gary81@Aol.com. 
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