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Heijaste on Suomen Urantia-seura r.y:n julkaisu,
jonka toimittaa seuran julkaisukomitea. Heijastees-
sa julkaistaan Urantia-kirjan aihepiiriin liittyviä kir-
joituksia ja keskustelupuheenvuoroja. Heijaste
toimii myös seuran tiedotus- ja ilmoituslehtenä.

Toimitus pidättää oikeuden tekstien kielellisiin
korjauksiin. Mahdollisista sisältömuutoksista neu-
votellaan kirjoittajan kanssa. Kirjoituksista ei mak-
seta palkkiota. Suorat lainaukset Urantia-kirjasta
tulee merkitä Urantia-kirja/Hakemisto -teoksessa tai
Urantia-kirjan tietokoneversiossa käytettyä mer-
kintätapaa noudattaen; esimerkiksi [2002:6] tar-
koittaa sivun 2002 kuudetta kokonaista tekstikap-
paletta. Toimitus voi suostua julkaisemaan kirjoi-
tuksen nimimerkillä vain poikkeustapauksessa.

Kaikki Heijasteessa esitetyt tulkinnat Urantia-
kirjasta, mielipiteet ja päätelmät ovat kirjoittajien
omia eivätkä välttämättä edusta Urantia-säätiön,

Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen tai Suomen
Urantia-seura r.y:n kantaa.

Lehteen tarkoitettu aineisto voidaan osoittaa
päätoimittajalle tai toimitussihteerille. Tilauk-
set, peruutukset tai osoitteenmuutokset osoitetaan
toimittaja Seppo Kanervalle.

Heijaste on Suomen Urantia-seuran jäsenlehti,
mutta se on kenen tahansa tilattavissa. Vuosikerta-
tilaus (kalenterivuosi / neljä numeroa) maksaa 90
markkaa, irtonumero 25 markkaa. Tilaus astuu
voimaan, kun tilausmaksu on maksettu Suomen
Urantia-seuran pankkitilille: Merita 142730-
102126. Pankkisiirtolomakkeeseen tulee merkitä
tilaajan nimi ja osoite.

Pyydämme lähettämään numeroon 2/2000
tarkoitetun aineiston toimitukselle 16.5.2000
mennessä.

Suomen Urantia- Sihteeri, Runeberginkatu 54a A 5, 00260 Helsinki
Seura r.y. Puhelin: (09) 496 561; faksi (09) 496 225
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Puheenjohtajan
kynästä

uoden 2000 talvipäivät ovat tätä kirjoitet-
taessa jo taaksejäänyttä aikaa, mutta kiitos
jälleen motivoituneiden osallistujien ja

järjestäjien sekä paljon vaivaa nähneen ja työtä
tehneen koulutuskomitean ne jäävät muisteltavien
asioiden joukkoon jälleen eräänä lämminhenkisenä
tapahtumana seuran historiassa. Toivomme kaikki,
että tämä auttaa myös paikallisia lukijoita heidän
pyrkimyksissään vakituisen opinto- ja lukuryhmä-
toiminnan aikaansaamiseksi Kuopion seudulla.
Näin saataisiin luonnollisella tavalla Urantia-kirjan
sanomaa levitettyä myös tähän osaan maata.

Eräs toimintaamme jo vakituisena kuuluva
muoto on messutapahtumat. Ja sellainen tapahtu-
ma – Minä Olen -messut – oli jälleen helmikuun
ensimmäisenä viikonloppuna Helsingissä. Samaan
aikaan lauantaina oli myös esitelmätilaisuus Antti
Korpin tiellä Koskelan nuorisotalolla. Sattuneesta
syystä, vaikka nimenomaan tapahtumien päällek-
käisyyttä koetettiin välttää, näin pääsi tapahtumaan.
Messuosastomme suosio oli hyvä, ja paikalle va-
rattu ilmainen jakelumateriaali aiheutti ansaittua
kiinnostusta ja vaihtoi omistajaa. Myös myytäväksi
viedyt kirjat ja CD-romput tekivät vaikutuksen ja
kävivät kaupaksi. Toivottavasti ne tämän jälkeen
toimivat hyvien lukulöytöjen kohteena ja tuovat
yhä uusia etsijöitä joukkoomme. Parhaat kiitokset
kaikille vapaaehtoisille päivystäjille, kun jälleen
panoksellanne annoitte mahdollisuuden näyttely-
osaston pitämiseen.

Virkeästi toimimaan ryhtyneen eteläisen naapu-
rimme Eestin paikallisseuran työ edistyy sutjak-
kaasti. Heillä alkaa varsinainen käännöstyö olla
melko valmiina. Tammikuussa tulleen raportin
mukaisesti lähetimme heille käännöstililtä lahjoi-
tuserän. Myös amerikkalaiset ystävät ovat olleet
mukana tukemassa heitä heidän käännösprojektis-
saan. Kääntämisprojekti kuitenkin jatkuu; tämän
jälkeen seuraa vielä käännöksen tarkistusvaihe, ja
käännöstilin saldo alkaa pienetä uhkaavasti. Kun
olemme saaneet käännöksen avustuksen vietyä
näin pitkälle, niin eiköhän jatketa loppuun asti
talkoita yhdessä eestiläisten käännöksen tuke-

miseksi. Heijasteen sisäkannessa on tilitiedot lah-
joituksiin vironkielistä käännöstä varten.

Viestintä on aikamme ja elämämme pallon eri
puolille nopeasti kasvava ala. Se näkyy myös
seuramme toiminnassa laajentuvina ja
monipuolisina mahdollisuuksina. Tammikuussa
aloitti toimintansa suomenkielinen Internetin
Urantia-kirja-koulu (IUKK). Nimensä mukaisesti
koulun toiminta tapahtuu Internet-yhteyden avulla
osallistujan email-ohjelmaa käyttämällä. Tämän
UBIS-luokan lehtorina toimii Martti Vanninen,
jolta saa myös lisätietoja IUK-koulun toiminnasta.
Martin sähköposti- eli email-osoite on
martti.vanninen@kolumbus.fi , ja tässä Heijastees-
sa on myös artikkeli, jossa hän kertoo lisää tämän
suomenkielisen koulun toiminnasta.

Toinen viestinnästä kertova uutinen liittyy seu-
ramme julkaisuun, Heijaste-lehteen. Hallituksen
Kuopiossa pitämässä kokouksessa lehti päätettiin
laittaa myös Internetiin. Julkaisukomitea päättää
lehden ulkoasusta ja myös siitä, onko lehti osa
seuran Internet-sivuja vaiko erillinen julkaisu. Täl-
löin seuran sivulta on linkki lehteen ja tietysti myös
takaisin. Heijasteen Internet-versio on ilmainen
eikä siitä tule ylimääräisiä juoksevia kustannuksia
seuralle. Näin annetaan yhä laajemmalle lukijapii-
rille mahdollisuus tutustua seuramme toimintaan ja
myös Urantia-kirjan sanomaan sekä itse kirjaan,
joka sekin löytyy Internetistä. Heijaste-lehden
4/1999 Internet-koeversio löytyy osoitteesta
http://www.kolumbus.fi/heijaste . Lisätietoja
Heijasteen Internet-versiosta saa julkaisukomitean
puheenjohtajalta ja hänen myös lehden tähän nu-
meroon kirjoittamastaan artikkelista.

oin 50 vuotta sitten saatettiin julki Uran-
tia-säätiön perustamisjulistus. Tämä pe-
rustamisjulistus käsittää 9 artiklaa, joista

jokainen jakautuu yhteen tai useampaan alakohtaan
seuraavanlaisesti:

V
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I ARTIKLA
SÄÄTIÖN PERUSTAMINEN

1.1. PERUSTAMINEN: Me allekirjoittaneet myö-
tävaikuttajien ja aloitteentekijöiden puolesta ja ni-
missä toimien täten luomme, muodostamme ja pe-
rustamme tämän perustamisjulistuksen kautta sää-
tiön, jonka nimi olkoon ”URANTIA-SÄÄTIÖ”.

1.2. HYVÄKSYMINEN JA JULISTUS: Me alle-
kirjoittaneet itsemme ja jäljempänä määritellyssä
luottamustehtävässä jälkeemme toimivien puolesta
tunnustamme täten, että haltuumme on siirretty ja
luovutettu noin kaksituhattakaksisataa (2200)
URANTIA-KIRJAN käsikirjoituksesta sen painat-
tamista ja jäljentämistä varten valmistettua nikkeli-
päällysteistä, erikoispaksua painolevykettä, jotka
ovat tällä hetkellä varastoituna R.R. DONELLY &
SONS Companyn painolevyholvissa Crawfordsvil-
lessä Indianassa, ja julistamme täten itsemme ja
jäljempänä määritellyssä luottamustehtävässä jäl-
keemme toimivien puolesta, että sanotut painolevyt
URANTIA-KIRJAN painattamista ja jäljentämistä
varten sekä tämän jälkeen mahdollisesti aika ajoin
URANTIA-SÄÄTIÖLLE tai sen johtokunnalle
annetut, myönnetyt, siirretyt, osoitetut, toimitetut,
uskotut ja testamentatut sekä säätiön tai sen johto-
kunnan muulla tavoin hankkimat ja säätiön tai sen
johtokunnan vastaanottamat erilaiset ja erilaatuiset
rahavarat ja muut omaisuuserät katsotaan säätiöin-
nin kohteeksi ja niitä käytetään sen tarkoitusperien
mukaisesti ja jäljempänä julkituotuja säätiöehtoja
noudattaen.

II ARTIKLA
TARKOITUSPERÄT

2.1. PÄÄTAVOITE: Se tarkoitusperä, jota varten
tämä säätiö on luotu, on kosmologian, asuttamam-
me planeetan ja maailmankaikkeuden keskinäisen
suhteen, ihmisen kehityshistorian ja kohtalon sekä
hänen jumalasuhteensa ja Jeesuksen Kristuksen
väärentämättömien opetusten käsittämisen ja ym-
märtämisen edistäminen, kohentaminen ja laajen-
taminen maailman kansojen keskuudessa samoin
kuin Jumalan Isyyden ja ihmisten keskinäisen vel-
jeyden käsittämisen ja arvostamisen mieleenjuur-
ruttaminen ja edistäminen siinä tarkoituksessa, että
ihmisen huojentuneisuus, onnellisuus ja hyvinvointi
sekä yksilönä että yhteiskunnan jäsenenä lisääntyisi-
vät ja enentyisivät, ja tapahtukoon tämä sellaista
uskontoa, filosofiaa ja kosmologiaa vaalimalla, jotka
vastaavat ihmisen älyllistä ja sivistyksellistä kehitys-
tä.

2.2. JOHDANNAISTAVOITTEET: Ne johdan-
naistavoitteet, joiden vuoksi säätiö luodaan, ovat

URANTIA-KIRJAN tekstin jatkuva koskematto-
muuden varjeleminen ja URANTIA-KIRJAN si-
sältämien periaatteiden, opetusten ja oppien levit-
täminen.

Perustamisjulistus jatkuu pääsisältökohdittain seu-
raavasti:

III ARTIKLA
JOHTOKUNNAN VELVOLLISUUDET

IV ARTIKLA
SÄÄTIÖN VARAT

V ARTIKLA
VARSINAISIIN VAROIHIN KOHDISTUVAT

VALTUUDET

VI ARTIKLA
YLEISET VARAINHOIDOLLISET VALTUU-

DET

VII ARTIKLA
URANTIA–SÄÄTIÖN JOHTOKUNTA JA

HALLINTOELIMET

VIII ARTIKLA
SÄÄTIÖINNIN KOHTEEN LAAJENTAMI-

NEN

IX ARTIKLA
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

Tämän perustamisjulistuksen päätavoitteen ja mui-
den artikloiden mukaisesti työskennellen on Uran-
tia-säätiö, sen johtokunta ja henkilökunta saavutta-
nut nykyisen tilanteen. Tämä viides käänteentekevä
aikakausikohtainen ilmoitus on englannin kielen li-
säksi saatavilla ranskaksi, espanjaksi, venäjäksi, hol-
lanniksi ja koreaksi unohtamatta tietenkään meidän
omaa suomenkielistä versiota. Ja yhä enenevä mää-
rä käännöksiä on tulossa. Käännöstyöt ruotsin,
norjan, viron, liettuan, puolan, serbokroatian, por-
tugalin, italian, romanian, arabian, farssin ja indone-
sian kielelle ovat jo käynnissä tai alkamassa. Lisäksi
on useita potentiaalisia käännösehdotuksia ja tarjo-
uksia näiden lisäksi. Tämä kaikki tarkoittaa evoluu-
tion mukaista laajenevaa ja lisääntyvää toimintaa
ilmoituksen ja kasvavan lukijajoukon hyväksi.

Parhaat kiitokset Urantia-säätiön johtokunnalle
ja henkilöstölle tästä suurenmoisesta työstä ja pa-
nostuksesta tulevaisuuteen sekä Paljon Onnea nuo-
rekkaalle 50-vuotiaalle! Me suomalaiset Urantia-kir-
jan lukijat ja Suomen Urantia-seuran jäsenet toivo-
tamme Taivaan Isän siunausta ja parasta työniloa
moninaisissa tehtävissä Urantia-kirjan ja sen sisältä-
män viidennen käänteentekevän ilmoituksen saa-
miseksi mahdollisimman monen yksilön tietoon ja
omaksuttavaksi.

Kalevi Eklöf
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Päätoimittajalta

eijaste-lehti Internetiin. Seuran hallitus
päätti kokouksessaan 29.1.2000, että
Heijaste-lehti tulee nyt saataville myös

Internetin kautta, paperilehden toki säilyessä en-
nallaan. Tämä lehden ”sähköinen muoto” on ulko-
asultaan täysin identtinen nykyisen paperilehden
kanssa, ja Internetistä luettaessa täysin ilmainen!
Emme silti ainakaan heti usko, että tämä ilmaisuus
ainakaan oleellisesti laskisi paperilehden suosiota,
saattaahan käydä vaikka päinvastoinkin. Ainakin
seuran toiminta tulee näin elävämmäksi ja avoi-
memmaksi ja kerää kukaties uusia Urantia-kirjan
sanomasta kiinnostuneita. Myös ihmiset, jotka
eivät jostain syystä vain ”voi” tilata lehteämme,
saavat nyt tilaisuuden tutustua siihen täysin ano-
nyymisti, kenenkään tietämättä, samoin kuin
muutkin seuran Internet-sivuilla vierailevat henki-
löt.

Teknisistä julkaisuvaihtoehdoista (html tai pdf)
valittiin käytettäväksi Adobe Acrobatin Pdf-
formaatti. Tässä lehden lukeminen vaatii oman
ohjelman, Adobe Acrobat Readerin (ver. 4.0), joka
tosin on ilmainen ja saatavilla kaikkiin tietokonei-
siin laitteistosta ja käyttöjärjestelmästä riippumatta,
mikä tekee siitä hyvin käyttökelpoisen julkaisu-
muodon. Vaikka itse lehden muuttaminen onkin
lukijoilta estetty, niin tekstiä voi silti (sähköisesti)
kopioida ja sivut voi tulostaa paperille. Tekstiä
mahdollisesti kopioitaessahan on aina kohteliasta
mainita myös lähde. Verkkolehden muista eduista
mainittakoon vielä, että kuvat näkyvät väreissä,
haluttua tekstiä (sanoja) voi etsiä em. lukuohjelman
avulla ja sisällysluettelo väliotsikoineen on vielä
linkitetty tekstiin (hyppää-toiminto). Montako vii-
meisintä lehteä nettisivuilta sitten löytyy, on vielä
avoin kysymys. Se riippuu siitä ”varastotilan” mää-
rästä, josta olemme valmiit maksamaan, mutta
ilman lisämaksuja luulisin sieltä vähintään ainakin
viimeiset neljä numeroa aina löytyvän. Vanhoja
Heijasteita emme enää laita nettiin takautuvasti,
mutta yksittäisiä artikkeleita viime ajoilta tulee jon-
kin verran, mm. 1. vuosisadan Palestiinan kartat
jne.

Urantia-seuran ja Heijasteen Internet-sivuista
vastaa hallituksen päätöksen mukaisesti tästä
eteenpäin seuran julkaisukomitea. Internet-
sivustoa tullaan tässä lähitulevaisuudessa, kevään

aikana, hieman tarkistamaan ja muutenkin kenties
uudistamaan. Kommentteja ja toiveitakin sivuista
saa lähettää.

Lehti ja tulevat vanhat artikkelit löytyvät nyt
osoitteesta http://www.kolumbus.fi/heijaste.
Myös seuran sivuilta on linkkiyhteys Heijasteen
sivuille ja päinvastoin.

Rukouksia-palsta. Lehden toimitus ajatteli kysyä
lukijoilta, olisiko heillä mahdollisesti kiinnostusta
lukea ja kirjoittaa vähän toisenkin tyyppisiä juttuja
lehteen kuin mitä tähän asti on totuttu tekemään.
Kiinnostuksesta riippuen avaamme palstan, johon
lukijat voivat kirjoittaa rukouksiaan ja muita
”morontiaalisia” (kauneuden) ajatelmiaan ja vaikka
palvonnallisia käsityksiään. Kaikki kirjoitukset jul-
kaistaan palstan luonteesta johtuen nimimerkillä tai
nimettömänä! Kirjoittajan nimi jää vain toimituk-
sen tietoon. Nämä jutut olisivat lähinnä muiden
lukijoiden mielen virkistykseksi ja virikkeeksi. Lai-
natutkaan ajatukset eivät toki ole kiellettyjä, mutta
kuten rukouksissakin, omat ajatukset ovat aina
yksilöllisempiä. Rohkeasti vain miettimään, ja aika
näyttää, syntyykö palstaa vai ei.

Talvipäivät 2000. Kuopiossa oli kokoontuneena
29 Urantia-kirjan sanomasta kiinnostunutta. Ilah-
duttavasti ihmisiä oli saapunut joka puolelta Suo-
mea: Rovaniemeltä, Oulusta, Tampereelta, Rau-
malta, Jyväskylästä, Lappeenrannasta, Kouvolasta,
Kuopiosta ja Etelä-Suomesta, ja vielä jäi monta
merkittävää paikkaa mainitsemattakin. Tästä ta-
pahtumasta ei ole nyt laadittu tämän kummempaa
artikkelia, koska tämän kirjoittaja joutui alistumaan
kuumeisena sänkyyn heti ensimmäisenä aamuna,
niin kuin jotkut olivat samasta syystä joutuneet
perumaan tulonsa, ja niin monet saivat sen saman
kiertävän flunssan heti talvipäivien päätyttyä. Se oli
sitä jokavuotista flunssa-aaltoa.

Opintoryhmien vetäjäkoulutusaineisto. Kou-
lutuskomitean laatima ja Talvipäivillä 2000 esitetty
aineisto opintoryhmien vetäjäkoulutuksesta tulee
julkaistavaksi erillisenä vihkosena vielä kuluvan
vuoden aikana. Sitä toimitetaan kaikille halukkaille.

Tapio Talvitie

H
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Kuvaus maailmankaikkeudesta
käyttäen apuna Urantia-kirjan antamaa

tietoaineistoa
Raimo Ala-Hynnilä

Teksti on alunperin tehty tukiselostukseksi kirjoittajan Helsingin
IUA-konferenssissa v. 1998 mikrotietokoneella esittämään
kolmiulotteiseen maailmankaikkeuden mallinnukseen ja kuvaukseen.

sasta universumia kirja antaa hyvin sel-
väpiirteisen kuvan, ja taas jotkin osaset
jätetään arvailujen ja päätelmien varaan.

Suurin osa on suoraan kirjan tekstiä ja osa siitä
tekemiäni päätelmiä.

Esitykseni lähtee liikkeelle Paratiisin Saaresta,
jonka ulkoreunoilta alkaa avaruus ja jossa eteemme
aukeavat Havonan miljardi maailmaa. Pimeiden
taivaankappaleiden verhoaman Havonan takaa
aukeaa eteemme seitsemän asutettua superuniver-
sumia, ja lopuksi matka päättyy ulkoavaruuden
vielä asuttamattomille vyöhykkeille.

1. Paratiisi
Tämän ikuisen keskusuniversumin sydämessä on paikal-
laan pysyvä Paratiisin Saari, infiniittisyyden maantieteelli-
nen keskipiste ja ikuisen Jumalan asuinsija. [1:5]

Paratiisi on liikkumaton, universumien universumeissa
ainoa paikallaan pysyvä olevainen. Paratiisin Saarella on
universumisijainti, mutta sillä ei ole sijaintipaikkaa ava-
ruudessa. Tämä ikuinen Saari on fyysisten universumien –
menneitten, nykyisten ja tulevien – aktuaalinen alkulähde.
[7:10]

Tämä Keskussaari on jättiläismäisin kosmisen todelli-
suuden järjestyneistä kokonaisuuksista koko ko-
konaisuniversumissa. [118:1]

Paratiisi palvelee monia tarkoituksia maailmankaik-
keuden maailmojen hallinnossa, mutta luotujen olentojen
kannalta se on olemassa ensisijaisesti Jumaluuden asuin-
paikkana. Universaalisen Isän henkilökohtainen läsnäolo
sijaitsee tämän miltei pyöreän, muttei pallonmuotoisen,
Jumaluuksien asuinsijan yläpinnan keskustassa. Tätä
Universaalisen Isän paratiisillista läsnäoloa ympäröi vä-
littömästi Iankaikkisen Pojan henkilökohtainen läsnäolo,
samalla kun heidät kummatkin sulkee sisäänsä Äärettö-
män Hengen sanoinkuvaamaton kirkkaus. [118:3]

Muodoltaan Paratiisi eroaa asutetuista taivaankappa-
leista sikäli, että se ei ole pallonmuotoinen, sfäärimäinen.
Se on selvästi elliptinen siten, että sen halkaisija pohjoisesta

etelään on yhden kuudenneksen pitempi kuin idästä län-
teen. Keskussaari on selvästi litteä, ja etäisyys yläpinnalta
alapinnalle on kymmenesosa itä–länsi-suuntaisesta hal-
kaisijasta. [119:3]

Karkeasti ottaen avaruus näyttää alkavan heti ala-
Paratiisin alapuolelta; aika saa alkunsa heti ylä-Paratiisin
yläpuolelta. Aika, sellaisena kuin te sen ymmärrätte, ei ole
paratiisiolemassaoloon liittyvä ominaispiirre – –. [120:3]

Paratiisi on riittävän suuri tarjotakseen tilaa lähes ää-
rettömän luomistuloksen toimintoja varten. [121:5]

Paratiisi on ollut olemassa ikuisesti, ja sen synty-
historia ulottuu jopa ikuisuuden tuolle puolen.
Paratiisin olevaisti Jumala, ja se on toiminut ikui-
sesti Jumalan asuinsijana. Paratiisi muodostuu itse
keskussaaresta sekä kahdestakymmenestäyhdestä
sitä kiertävästä satelliittimaailmasta.

Keskussaari koostuu yhdestä ainoasta aineel-
listumisen muodosta, absolutumista. Keskussaari
on hengellinen asuinsija, ja samalla se on myös
jättiläismäisin taivaankappale ja aineellinen sfääri
koko kokonaisuniversumissa. Se on hahmoltaan
ellipsin muotoinen. Keskussaari on maailmankaik-
keudessa ainut paikallaan pysyvä, liikkumaton kap-
pale. Ns. avaruus alkaa vasta keskussaaren reu-
noilta; myös aika alkaa kulkea vasta Paratiisin ul-
kopuolella.

Keskussaari jakaantuu maantieteellisesti ylä-
Paratiisiin, perifeeriseen (reuna-alue-) Paratiisiin ja
ala-Paratiisiin.

Ylä-Paratiisissa ovat persoonallisesti läsnä Uni-
versaalinen Isä, Iankaikkinen Poika ja Ääretön
Henki. Universaaliseen Isään yhdistyvät täällä
kaikki gravitaatiolinjat, jotka tulevat luomistulok-
sen eri puolilta aina sen kaukaisimmilta ulkoa-
varuuden alueilta saakka. Paratiisi toimii täten val-
tavana maailmankaikkeutta koossapitävänä ja
energiaa antavana ja ylläpitävänä lähteenä Isä Ju-
malan kautta ja Hänen avullaan.

O
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Perifeerinen Paratiisi-alue sisältää mm. eri hen-
kipersoonallisuusryhmien laskeutumis- ja lähtö-
kentät heidän saapuessaan tai lähtiessään Keskus-
saarelta. Äärettömän Hengen korkeimmat edusta-
jat, Seitsemän Valtiashenkeä, pitävät asemapaikka-
naan perifeeristä Paratiisi-aluetta.

Ala-Paratiisista saavat alkunsa fyysis-energiaali-
set virtapiirit, ja se toimii suunnattomana vahvuus-
keskuksena. Vahvuuskeskuksen toimintaa voidaan
verrata jättiläismäiseen sydämeen, jonka sykäykset
ohjaavat energiavahvuutta yli koko suunnattoman
maailmankaikkeuden. Ala-Paratiisissa ei oleskele
hengellis-älyllisiä olentoja lainkaan.

Keskussaarta kiertävät kaksikymmentäyksi satel-
liittimaailmaa muodostavat kolme sisäkkäistä ke-
hää, joissa kussakin on seitsemän maailmaa.

Sisin ja samalla ensimmäinen satelliittikehä on
nimeltään Isän seitsemän pyhää maailmaa, joiden
nimitykset ja tarkoitusperät on selvitetty seuraavas-
sa lyhyesti:

1. Divinington. Toimii kotina lukuisille Univer-
saalisesta Isästä lähtöisin oleville persoonallisuuk-
sille ja on kohtauspaikkana mm. Ajatuksensuun-
taajille.
2. Sonarington. Maailma toimii paratiisipäämaja-
na Jumalan Pojille, ja se sisältää paljastamattoman
salaisuuden Luoja-Poikien ruumiillistumisesta Ih-
misen Pojiksi.
3. Spiritington. Ääretöntä Henkeä edustavien
korkeiden olentojen kotimaailma.
4. Vicegerington. Isää ja Poikaa edustavien
olentoluokkien kotimaailma.
5. Solitarington. Tämä maailma toimii Isästä ja
Hengestä alkunsa saaneiden olentojen kotimaail-
mana.
6. Serafington. Pojan ja Hengen luomille olen-
noille toimiva kotimaailma. Maailma sisältää salai-
suuden mm. siitä, miten serafikuljetus maailmoista
toiseen toimii.
7. Ascendington. ”Isän, Pojan ja Hengen syli”.
Maailma toimii taivaaseen nousevien avaruuden
luotujen olentojen eli meidän olentoluokkamme
kohtaamispaikkana kulkiessamme synnyinplanee-
taltamme superuniversumimaailmojen ja Havonan
kautta Paratiisiin saakka. Lopullisuuden saavuttaji-
na eli finaliitteina meille annetaan asuinsija Paratii-
sissa, mutta Ascendington on oleva kotiosoit-
teemme kaikkina aikoina, jopa sittenkin, kun pal-
velutehtävä ulkoavaruudessa joskus hamassa tule-
vaisuudessa on edessämme.

Ascendingtonin salaisuuksiin kuuluu muun mu-
assa salaisuus siitä, miten kuolematon sielu kehittyy
kuolevaisen ja aineellisen luodun mielessä.

Paratiisin toinen satelliittikehä sisältää seitsemän
Iankaikkisen Pojan pyhää sfääriä. Sfäärit ovat Pa-
ratiisin ja Havonan kolminkertaisen valon säteile-
viä lähteitä, ja siellä ei asu varsinaisia persoonalli-
suuksia.

Paratiisin kolmas satelliittikehä pitää sisällään Ää-
rettömän Hengen maailmat. Äärettömän Hengen
korkeimmat edustajat ovat nimeltään Seitsemän
Valtiashenkeä. Seitsemän Valtiashengen henkilö-
kohtaiset asemapaikat sijaitsevat perifeerisessä
(äärialue-) Paratiisissa, mutta heidän kaikki suur-
universumin hallintoa ja johtamista koskevat ope-
raationsa suoritetaan näiltä sfääreiltä.

2. Avaruus
Emme tunne avaruusrespiraation, avaruuden hengityksen,
aktuaalista mekanismia; panemme vain merkille, että
koko avaruus vuoronperään supistuu ja laajenee. [123:3]
Kun läpäistyn avaruuden vaakatasoisen ulottuman univer-
sumit laajenevat, niin läpäisemättömän avaruuden pysty-
tasoisen ulottuman reservit supistuvat, ja päinvastoin. Ai-
van ala-Paratiisin alapuolella on läpäistyn [universumit]
ja läpäisemättömän avaruuden [reservit] yhtymäkohta.
Siellä kummankintyyppinen avaruus virtaa muuntavien
säätelykanavien läpi. Ja nämä kanavat saavat aikaan
muutoksia, jotka tekevät läpäistävästä avaruudesta lä-
päisemättömiä ja päinvastoin, kosmoksen supistumis- ja
laajenemissyklien mukaan. [123:4]

Yrittäessänne kuvitella näiden avaruusreservien äärivii-
voja lienee ehkä parasta ajatella tiimalasia. [123:3]

Avaruusrespiraation jaksot kestävät kummassakin
vaiheessa vähän yli miljardi Urantian vuotta. Yhden vai-
heen aikana universumit laajenevat, seuraavan syklin
aikana ne supistuvat. Läpäisty avaruus on nyt lähestymäs-
sä laajenemisvaiheen puoliväliä, samalla kun läpäisemätön
avaruus lähestyy supistumavaiheen puoliväliä, ja meille
kerrotaan, että avaruuden kummankin ulottuman uloim-
mat rajat ovat teoreettisesti nyt likimain yhtä etäällä Para-
tiisista. [123:6]

 – – läpäisty avaruus ulottuu vaakatasossa ulospäin
Paratiisin reunasta ulottuen aina neljännelle ulkoavaruu-
den tasolle saakka ja sen ylikin. [124:0]

 – – väliavaruuden vyöhykkeet erottavat läpäistyn ja
läpäisemättömän avaruuden toisistaan. Nämä tyynet vä-
liavaruuden vyöhykkeet levenevät levenemistään sitä mu-
kaa, kun etäisyys Paratiisista pitenee, ja lopulta ne sulke-
vat sisäänsä koko avaruuden rajat ja kapseloivat tyystin
sekä avaruuden reservit että koko läpäistyn avaruuden
vaakatasoisen ulottuman. [124:4]
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Mikäli luotte mielikuvituksessanne äärellisen, mutta
käsittämättömän suuren V-kirjaimen muotoisen tason,
joka on suorassa kulmassa sekä Paratiisin ylä- että ala-
pintaan nähden ja siten, että sen kärki miltei koskettaa
perifeeristä Paratiisia, ja sitten kuvittelette tämän tason
kiertävän soikionmuotoista rataa Paratiisin ympäri, niin
sen kierros hahmottelisi suurin piirtein läpäistyn avaruuden
tilan. [124:6]

Koko avaruuden pystysuuntainen poikkileikkaus
muistuttaa ehkä hieman Maltan ristiä, jonka vaakasuorat
haarakkeet edustavat läpäistyä (universumi)avaruutta ja
pystysuorat haarakkeet edustavat läpäisemätöntä (reser-
vi)avaruutta. [124:4]

– – läpäistyn avaruuden ylä- tai alaraja. Ko-
konaisuniversumin tunnettujen ulottuvuuksien sisällä nä-
mä rajat etääntyvät yhä kauemmaksi toisistaan sitä mu-
kaa, kun etäisyys Paratiisista kasvaa. Avaruus käy pak-
summaksi, ja se paksunee jonkin verran nopeammin kuin
paksunee luomistuloksen taso, universumit. [125:0]

Ylläolevat Urantia-kirjan lauseet selvittävät avaruu-
den rakenteen ja antavat kokonaisuudesta hyvän
käsityksen. Avaruus alkaa Paratiisin saaren ulko-
reunoilta, kuten myös aika. Avaruus on
jakautunut kahteen osaan, läpäisemättömään
(reservi)avaruuteen ja läpäistyyn avaruuteen.
Kaikki sfäärit ja universumit sijaitsevat
läpäistyssä avaruuden osassa. Kolmiulotteisesti
ajateltuna läpäisemätön avaruus sijaitsee
Paratiisin ylä- ja alapuolisessa maailman-
kaikkeudessa ja läpäisty avaruus taas Paratiisista
katsoen vaakatasoisessa maailmankaikkeudessa.
Erillinen piirros kuvaa karkeasti maailmankaik-
keuden ulottuvuuksia.

Kuva: Kokonaisuniversumi sivulta katsottuna

Läpäisty avaruus ei ole ääretön, vaan se päättyy
avoimeen tyhjään tilaan neljännen ulkoavaruuden
tason ulkopuolella. Itse avaruus ei ole koskaan

täysin tyhjä, vaan se on täynnä joko esiasteista
energiaa, vahvuutta tai varsinaista materiaa ja ai-
netta.

3. Kokonaisuniversumin avaruustasot
Kokonaisuniversumin toisiaan seuraavista avaruustasoista
muodostuvat läpäistyn avaruuden pääjakautumat: luo-
mistuloksen kokonaisuus, organisoitu ja osittain asutettu
tai vielä organisoitava ja asutettava. [128:5]

Jos edetään Paratiisista ulospäin ja kuljetaan läpi lä-
päistyn avaruuden vaakatasossa olevan ulottuman, ko-
konaisuniversumi esiintyy silloin kuutena samankeskisenä
elliptisenä, Keskussaarta ympäröivänä avaruustasona:

1. Keskusuniversumi – Havona.
2. Seitsemän superuniversumia.
3. Ensimmäinen ulkoavaruuden taso.
4. Toinen ulkoavaruuden taso.
5. Kolmas ulkoavaruuden taso.
6. Neljäs ja uloin avaruuden taso. [129:1-7]

Kuva: Kokonais
Etäisyyde

Keskusuniversumi on
män superuniversumi
koavaruuden neljän t
– kehittää luomistyön

3.1 Havona. Täm
päättymätön universu
lisyyttä olevasta sfääri
ät gravitaatiotaivaank
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mäisyys. [130:2]

oskaan alkamaton, koskaan
oostuu miljardista ylevää täydel-
a sitä ympäröivät valtavat pime-
leet. Havonan keskustassa on
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paikallaan pysyvä ja ehdottoman vakaa Paratiisin Saari
kahdenkymmenenyhden satelliittinsa ympäröimänä.
[129:8]

3.2 Seitsemän superuniversumia. Kukin super-
universumi on yksinkertaisesti maantieteellinen avaruus-
ryhmittymä, joka koostuu osapuilleen yhdestä järjestyneen
ja osittain asutetun, Havonan jälkeisen luomistyön seitse-
männeksestä, ja niistä jokainen käsittää suurin piirtein
yhtäläisen määrän paikallisuniversumeja ja sulkee sisäänsä
yhtä paljon avaruutta. [129:10]

Nebadonin paikallisuniversuminne kuuluu Orvonto-
niin, seitsemänteen superuniversumiin, joka kiertää super-
universumien numero yksi ja numero kuusi välissä. Eikä
ole kauan (meidän ajanlaskutapamme mukaan) siitä, kun
se kiersi superuniversumien avaruustason kaakkoista
kaarretta. Tänään aurinkokunta, johon Urantia kuuluu,
on jo ohittanut muutamalla miljardilla vuodella eteläisen
kaarteen, niin että juuri nyt olette etenemässä kaakkois-
kaarteen tuolle puolen ja liikutte nopeasti pitkin pitkää ja
verrattain suoraviivaista pohjoiseen johtavaa rataa. [165:4]

Katsellessanne Urantian astronomisesta asemasta lä-
heisten järjestelmien poikkileikkauksen läpi kohti suurta
Linnunrataa havaitsette, että Orvontonin sfäärit matkaa-
vat laajaa pitkulaista tasoa, jonka leveys on huomattavasti
suurempi kuin sen paksuus ja pituus paljon suurempi kuin
leveys. [167:18]

Jerusemista, Satanian päämajasta, on yli kahdensa-
dantuhannen valovuoden matka Orvontonin superuniver-
sumin fyysiseen keskukseen, joka on hyvin, hyvin kauka-
na, Linnunradan tiheällä halkaisijalla. Satania on pai-
kallisuniversumin äärialueella, ja Nebadon on nyt hyvin
lähellä Orvontonin reunaa. Asuttujen maailmojen uloim-
masta järjestelmästä superuniversumin keskukseen on
hiukan alle kaksisataaviisikymmentätuhatta valovuotta.
[359:8]

Linnunradan muodostava galaksi koostuu valtavasta
määrästä entisiä kierteis- ja muita tähtisumuja, ja monet
niistä ovat vieläkin säilyttäneet alkuperäisen hahmonsa.
Mutta monet ovat sisäisten katastrofien ja ulkoisen veto-
voiman tuloksena kuitenkin joutuneet kokemaan sellaista
vääntymistä ja sellaista uudelleenmuokkausta, että ne ovat
panneet nämä valtavat kasautumat näyttämään jättiläis-
mäisiltä hehkuvien aurinkojen valomassoilta, jollainen on
esimerkiksi Magellanin pilvi. Tähtirykelmien pallomainen
tyyppi on vallitsevana Orvontonin ulkorajojen läheisyydes-
sä. [170:2]

Nebadonin universumi kiertää nyt kaukana etelässä ja
idässä Orvontonin superuniversumin kehällä. [360:1]

Viimeisen rekisteritiedon mukaan Nebadonissa oli
3.840.101 asuttua planeettaa, ja teidän maailmanne pai-
kallisjärjestelmä, Satania, on muihin järjestelmiin verrat-
tuna varsin tyypillinen. [359:6]

Yllä olevissa lauseissa kirja selvittää seitsemännen
superuniversumin, Orvontonin, mittasuhteita ja
rakennetta. Luku 15 kokonaisuudessaan on erittäin
mielenkiintoinen, onhan kyse asutetuista supe-
runiversumeista, joista seitsemännessä meidän
asuinplaneettamme Urantia sijaitsee.

Kirja jättää auki useita asioita pohdittavaksem-
me, mm. Orvontonin etäisyyden muihin superuni-
versumeihin, etäisyyden Paratiisiin sekä myös joi-
takin muita asioita, joita seuraavassa yritän arvailla:

1. Onko superuniversumi Orvonton sama asia
kuin Linnunrata-galaksi, nimitys, jonka tähti-
tieteilijät ovat antaneet kotigalaksillemme ja
jonka pituuden he ovat määritelleet n. 100 000
valovuoden mittaiseksi?

2. Kuuluuko asuttamaton Andromedan täh-
tisumu vielä Orvontoniin? Ainakin se on sel-
västi Linnunradan galaksin ulkopuolella. Täh-
titieteilijöiden mukaan Andromeda on vähin-
tään Linnunradan kokoinen galaksi ja sijaitsee
noin kahden miljoonan valovuoden etäisyy-
dellä meistä.

3. Kuinka kaukana sijaitsevat muut superuniver-
sumit Orvontonista? Mikä on etäisyytemme
Paratiisista?

Ensimmäiseen kysymykseen aivan selvää vastausta
Urantia-kirjassa olevista lauseista ei saa. Kuitenkin
puhuttaessa Orvontonista kerrotaan usein myös
Linnunradan galaksin tähtikuvioista ja siihen lähei-
sesti liittyvistä asioista. Magellanin pilvien kerro-
taan sijaitsevan Linnunradassa; itse asiassa ne on
nykypäivän tähtitieteessä määritelty Linnunradan
seuralaisgalakseiksi ja sijaitsevat noin 200 000 va-
lovuoden etäisyydellä Linnunradasta. Orvontonista
kirja kertoo, että etäisimmistä asutuista maail-
moista on matkaa superuniversumin keskustaan
250 000 valovuotta, ja täten voidaan päätellä, että
Orvontonin pituus olisi noin 500 000 valovuotta.
Edellä olevasta voi päätellä, että Linnunrata-galaksi
muodostaa suurimman massan Orvontonissa ole-
vasta materiasta, ja sen lisäksi Orvontoniin kuulu-
vat vielä Linnunradan ulkopuolisista alueista aina-
kin Magellanin pilvet, jotka ovat kooltaan noin
kolmasosa Linnunradan koosta.

Toiseen kysymykseen Urantia-kirja antaa sivulla
170 luvussa 15 vastauksen, joka kuuluu seuraavas-
ti: Tällä hetkellä Orvontonissa ei toimi montakaan aurin-
koja muodostavaa tähtisumua, vaikka Andromeda, joka
on asutun superuniversumin ulkopuolella, onkin hyvin
aktiivinen. Tämä etäinen tähtisumu on nähtävissä paljain
silmin, ja sitä katsellessanne pysähtykää miettimään, että
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näkemänne valo lähti noista kaukaisista auringoista miltei
miljoona vuotta sitten. [170:1]

Mitä lause sitten tarkoittaneekaan kokonaisuu-
dessaan, saa siitä ainakin sen tiedon irti, että And-
romeda on asutun superuniversumin ulkopuolella,
mutta muodostaako Andromeda osan Orvontonin
asuttamattomasta osasta?

Kolmas kysymys on vaikein ratkaistava, mutta
havaitsin Urantia-kirjasta yhden lauseen, joka antaa
kuitenkin edes jonkinlaisen vihjeen pohdittaessa
superuniversumien etäisyyksiä toisiinsa nähden, ja
samalla se antaa myös vihjeen matkasta ja ellipsin
muotoisen tien pituudesta, joka niiden on kuljetta-
va tehdäkseen yhden kokonaisen kierroksen kes-
kusuniversumin ja Paratiisin Saaren ympäri. Lause
sijaitsee sivulla 165 luvussa 15 ja kuuluu seuraa-
vasti: Nebadonin paikallisuniversuminne kuuluu Orvon-
toniin, seitsemänteen superuniversumiin, joka kiertää supe-
runiversumien numero yksi ja numero kuusi välissä. Eikä
ole kauan (meidän ajanlaskutapamme mukaan) siitä, kun
se kiersi superuniversumien avaruustason kaakkoista
kaarretta. Tänään aurinkokunta, johon Urantia kuuluu,
on jo ohittanut muutamalla miljardilla vuodella eteläisen
kaarteen, niin että juuri nyt olette etenemässä kaakkois-
kaarteen tuolle puolen ja liikutte nopeasti pitkin pitkää ja
verrattain suoraviivaista pohjoiseen johtavaa rataa. Or-
vonton tulee lukemattomat aikakaudet seuraamaan tätä
miltei suoraa pohjoista kurssia. [165:4] Lause ei en-
sinäkemältä tuntunut kovin erikoiselta, mutta lop-
pujen lopuksi sain siitä irti aika paljon, ja siitä seu-
raavassa:

Eteläisestä kaarteesta aikaa kaakkoisen kaarteen
saavuttamiseen kului muutama miljardi vuotta;
oletan sanan muutama tarkoittavan ehkäpä neljä
miljardia vuotta. Voidaan päätellä, että kun kaikki
seitsemän superuniversumia vaeltavat peräjälkeen
samaan suuntaan ellipsin muotoista rataa keskus-
universumin ympäri, tällöin koko kehän pituus on
7 x 4 miljardia vuotta ajassa mitattuna eli 28 mil-
jardia vuotta.

Ongelma superuniversumien varsinaisen etäi-
syyden määrittämisessä toisiinsa nähden jatkuu,
mikäli emme tiedä, mikä on meidän ja samalla Or-
vontonin matkanopeus ellipsin muotoisella radalla
keskusuniversumin ympäri. Urantia-kirjasta en
matkanopeutta löytänyt, joten turvauduin tähtitie-
teestä saatuihin suhteellisiin lukuarvoihin ja nope-
uksiin verrattaessa lähigalaksien ja Linnunratamme
nopeuksia toisiinsa nähden.

Valon nopeus on likimäärin 300 000 kilometriä
sekunnissa; tähtitiede laskee toisistaan 3 miljoonan
valovuoden etäisyydellä olevien galaksien loittone-
van toisistaan noin 50 km:n sekuntivauhdilla. Lin-

nunradan lasketaan etääntyvän esimerkiksi Neitsy-
en tähdistön galaksijoukosta vauhdilla 1000 km/s.
Nopeudet ovat valtavia, ja niin ovat avaruuden
etäisyydetkin. Olettaisin, että matkavauhtimme
keskusuniversumin ympäri on jossakin yllä olevien
lukujen välimaastossa. Mitään edes osapuilleen
tarkkaa lukua matkavauhdiksi en osaa antaa, mutta
paremman puutteessa ja spekuloinneissani eteen-
päin päästäkseni sanon, että matkavauhti on 300
km/s, joka on yksi tuhannesosa valon nopeudesta.
Oletetulla matkavauhdilla 300 km/s eli 1/1000
valon nopeudesta Orvontonin superuniversumilla
olisi matkaa 4 miljoonaa valovuotta ellipsin muo-
toisen kiertoradan eteläisestä kaarteesta kaakkoi-
seen kaarteeseen. Valovuosimuunnos saadaan, kun
lasketaan Urantia-kirjan ilmoittama etäisyys muu-
tama miljardi (oletus 4) vuotta jaettuna tuhannella,
joka tulee yllä mainituista matkanopeusoletuksista.
Koko ellipsin muotoisen kehän pituudeksi saadaan
yllä mainituilla oletuksilla siten 7 x 4 miljoonaa eli
28 miljoonaa valovuotta. Ellipsin muotoisella ra-
dalla superuniversumien etäisyydet toisiinsa näh-
den, mikäli ne sijaitsevat tasaisten välimatkojen
päässä toisistaan, ovat 4 miljoonaa valovuotta eli
noin kahdeksan kertaa superuniversumin halkaisja.
Ellipsin muotoisen kehän keskustassa olevan Pa-
ratiisin Saaren etäisyys Orvontonista olisi yllä mai-
nituilla oletuksilla myös noin 4 miljoonaa valo-
vuotta tällä hetkellä.

Muiden superuniversumien Urantia-kirja kertoo
olevan suurin piirtein samankokoisia kuin Orvon-
ton. Tähtitiede tuntee nykyään miljoonia galakseja,
joista kuitenkin lähin on jo yllä mainittu Andro-
medan galaksi, mutta senkin sanotaan olevan
asuttamaton, joten se ei voi olla erillinen supe-
runiversumi. Seuraavien galaksien tähtitiede on
mitannut sijaitsevan meistä 3 miljoonan valovuo-
den etäisyydellä ja sitä edempänä. Andromedan
galaksin jälkeen seuraava meitä lähinnä oleva ga-
laksi on Kolmion galaksi noin 3 miljoonan valo-
vuoden etäisyydellä ja NGC 55 noin 5 miljoonan
valovuoden etäisyydellä. Kaukoputkemme pitäisi
tavoittaa ainakin kolmen lähimmän oletettavissa
olevan superuniversumin tähtijoukot, joista kaksi
on noin 4 miljoonan valovuoden etäisyydellä ja
kolmas noin 8 miljoonan valovuoden etäisyydellä
meistä ja jotka sijaitsevat kaikki samassa universu-
mitasossa. Muut kolme superuniversumia ovat
meille näkymättömissä Paratiisin Saarta ja Havo-
naa verhoavien mustien gravitaatiokappaleiden
takana vastapäisellä ellipsin kehällä.
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3.3 Suuruniversumi. Suuruniversumi on nykyinen
organisoitu ja asutettu luomistulos. Se koostuu seitsemästä
superuniversumista, joiden yhteenlaskettu evolutionaarinen
potentiaali on noin seitsemän biljoonaa [7 000 000 000
000] asutettua planeettaa, ellei keskusluomuksen ikuisia
sfäärejä oteta huomioon. [129:11]

3.4 Ulkoavaruuden tasot. Kaukana avaruudessa,
seitsemästä asutusta superuniversumista valtavan matkan
päässä on kerääntymässä laajoja ja uskomattoman häkel-
lyttäviä, vahvuudesta ja aineellistuvista energioista koostu-
via kehiä. [129:12] Ulkoavaruuden neljän tason on epäi-
lemättä määrä olevaistaa – kehittää luomistyön perimmäi-
syys. [130:2]

Kovinkaan kaukana tulevaisuudessa ei ole hetki, jol-
loin uudet teleskoopit tuovat Urantian astronomien ihmet-
televien katseiden eteen ainakin 375 miljoonaa ulkoa-
varuuden kaukaisilla alueilla olevaa uutta galaksia.
[130:5]

Tiedämme peräti vähän näiden ulkoavaruuden suun-
nattomien ilmiöitten merkityksestä. Tulevaisuuden suur-
luomus on muodostumisvaiheessa. Voimme havaita sen
suunnattomuuden, voimme erottaa sen laajuuden ja aistia
sen majesteettiset mittasuhteet, mutta muutoin tiedämme
näistä maailmoista vain vähän Urantian tähtitieteilijöitä
enemmän. [131:2]

Kautta Orvontonin uskotaan, että meneillään on uu-
dentyyppinen luomisvaihe. Uskotaan, että syntymässä on
sellainen universumien laji, josta tulevaisuudessa on määrä
tulla kerääntyvän Lopullisuuden Saavuttajakunnan toi-
mintojen näyttämö – –. [131:3]

3.4.1 Ensimmäinen ulkoavaruuden taso: Mutta noin
puolen miljoonan valovuoden päässä nykyisen suuruniver-
sumin äärireunalta havaitsemme alkavaksi vyöhykkeen,
jossa esiintyy uskomattoman voimakasta energiatoimintaa.
Toiminta lisääntyy volyymiltaan ja intensiteetiltään yli
kahdenkymmenenviiden miljoonan valovuoden päähän.
Nämä valtavat energisoivista vahvuuksista koostuvat
pyörteet sijaitsevat ensimmäisellä ulkoavaruuden tasolla.
Tämä yhtäjaksoinen vyö, jossa esiintyy kosmista aktivi-
teettia, ympäröi tunnettua, organisoitua ja asuttua luomis-
tulosta sen joka puolelta. [130:0]

3.4.2 Toinen ulkoavaruuden taso: Näiden [ulkoa-
varuuden ensimmäisen tason] alueiden takana ta-
pahtuu vieläkin suurimittaisempaa toimintaa, sillä Uver-
san fyysikot ovat löytäneet ensimmäisiä merkkejä vahvuu-
den ilmentymisestä yli viisikymmentämiljoonaa valovuotta
ensimmäisen ulkoavaruuden tason ilmiöitten äärimmäisten
esiintymisalueitten takaa. Nämä toiminnot ennakoivat
epäilemättä kokonaisuniversumin toisen ulkoavaruustason
aineellisten luomusten organisointia. [130:1]

Seitsemän superuniversumin rajojen takaa alkaa
asuttamaton avaruus, ja siellä levittäytyy eteemme
peräjälkeen neljä ulkoavaruuden tasoa. Kaikki tasot
sisältävät lukemattoman määrän galakseja, täh-
tisumuja, aurinkoja ja planeettoja, mutta kaikki
kuitenkin vielä asuttamattomia.

Ensimmäisen ulkoavaruuden tason Urantia-kirja
kertoo alkavan 500 000 valovuoden päästä super-
universumin rajojen tuolla puolen; tason leveys on
25 miljoonaa valovuotta.

Toisen ulkoavaruuden tason Urantia-kirja ker-
too alkavan 50 miljoonan valovuoden päästä en-
simmäisestä ulkoavaruuden tasosta.

Vihjeet ulkoavaruuden etäisyyksistä loppuvat kir-
jassa edellä mainittuihin tarkkoihin lukuarvotietoi-
hin, mutta mikäli yllä mainitut etäisyydet noudatta-
vat suhteessa samoja kirjassa mainittuja etäisyyksiä
tasolta tasolle, päästään etäisyyksissä seuraaviin
arvoihin:

Tason leveys on aina 50-kertainen verrattuna
sen etäisyyteen edellisestä tasosta, ja taas tason
etäisyys edellisestä tasosta on kaksinkertainen ver-
rattuna tason leveyteen.

Yllä mainitulla laskukaavalla laskettuna toisen
ulkoavaruuden tason leveydeksi tulee 2 500 mil-
joonaa eli 2,5 miljardia valovuotta.

Kolmannen ulkoavaruuden tason etäisyys toi-
sesta tasosta on 5 miljardia valovuotta, ja sen leve-
ys taas on 50-kertainen eli 250 miljardia valovuot-
ta.

Neljännen ulkoavaruuden tason etäisyys kol-
mannesta on 500 miljardia valovuotta, ja sen le-
veydeksi tulee uskomattomat 25 000 miljardia va-
lovuotta.

Kokonaisuniversumin ja samalla läpäistyn ava-
ruuden uloimman kolkan etäisyys superuniversu-
mitasosta tulee yllä selvitetyllä laskukaavalla ole-
maan yli 25 750 miljardia valovuotta. Etäisyys on
valtava ja sen suunnattomuudesta saadaan käsitys,
kun kuvitellaan, että jos Paratiisin Saari, Havona ja
superuniversumitaso sopivat noin 4 miljoonan
valovuoden sisälle, niin kokonaisuniversumi on
laajuudeltaan tätä yli viisi miljoonaa kertaa suu-
rempi! Nykypäivän tähtitieteilijät ovat tavoittaneet
kaukoputkillaan kaukaisimmista havaitsemistaan
galakseista tulleen valonkajon, jonka perusteella he
olettavat, että valo on peräisin galaksista, jonka
etäisyys meistä on noin 12 miljardia valovuotta. 12
miljardia valovuotta tarkoittaa sitä, että he olisivat
tavoittaneet galaksin, joka sijaitsee juuri kolman-
nen ulkoavaruuden tason sisäpuolella.

Kuten huomaatte, maailmankaikkeus on käsit-
tämättömän suuri. Universumi on täynnä elämää ja
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persoonallisuuksia, joiden elämän Universaalinen
Isä on alunperin saattanut alulle. Isämme oli men-
neessä ikuisuudessa yksin, kunnes hän päätti jakaa
itsensä, luoda universumit ja antaa rakkautensa
koko maailmankaikkeudelle, ja siitä suurenmoi-
sesta hetkestä lähtien hän on päätöstään toteutta-
nut meidän kaikkien hyväksi.

Universumien kulkuun avaruuden läpi sisältyy suuri ja
ylevä tarkoitus. Mikään ei ole turhaa siinä kamppailussa,

jota te kuolevaisina käytte. Olemme kaikki osa valtavaa
suunnitelmaa, jättiläismäistä hanketta, ja juuri hankkeen
suunnattomuus estää meitä siitä yhden ainoan hetken tai
yhden ainoan elämän kuluessa näkemästä kovinkaan
paljon. Olemme kaikki osa ikuista projektia, jota Jumalat
valvovat ja toteuttavat. Koko ihmeellinen ja universaalinen
mekanismi etenee majesteettisesti avaruuden halki Ensim-
mäisen Suuren Lähteen ja Keskuksen infiniittisen ajatuk-
sen ja ikuisen tarkoituksen sävelten poljennossa. [364:3]

Jeesuksen uskonnollisesta
elämästä

Joel Rehnström

rantia-kirjan kohdassa 2090:4 on haastava
väite: Mitä kaikkea ihminen tietääkin, suurin
arvo on kuitenkin sillä, että tuntee Jeesuksen

uskonnollisen elämän ja tietää, miten hän sen eli. Väite
on minusta tuntunut jossain määrin hämmästyttä-
vältä, koska Jeesuksen lähtökohdat olivat kuitenkin
sen verran erikoiset verrattuna keskitason ihmi-
seen. Hänen vanhempansa oli huolellisesti seulottu
esiin ihmiskunnan joukosta, hänellä oli erityisen
kokenut Suuntaaja, eli sama joka aikaisemmin oli
palvellut Melkisedekin kanssa, hän sai lapsena par-
haimman mahdollisen uskonnollisen kasvatuksen,
hänellä oli ohjeet inkarnaatioelämäänsä varten,
jotka vähitellen selvisivät hänelle, ja hän oli alusta
asti ihmisessä ruumiillistunut Jumala. [1331:2] Alus-
sa mainitun kappaleen muista lauseista käy kuiten-
kin ilmi, että lähinnä on syytä saada selville, mitä Jee-
sus uskoi, löytää hänen ihanteensa ja pyrkiä toteuttamaan
hänen ylevä elämäntarkoituksensa.

Kuitenkin Urantia-kirjan kuvaus Jeesuksen uskon-
nollisesta elämästä on suureksi osaksi kertomus
niistä vaiheista, jotka huipentuivat seitsemään us-
konelämän virstanpylvääseen. Voidaankin kysyä,
kerrotaanko näistä edistyvistä hengellisistä koke-
muksista tarkoituksella, että maan ihmiset voisivat
ajan oloon ymmärtää että ”Jeesuksen seuraaminen”
vähitellen johtaa samankaltaisiin, joskaan ei sa-

mantasoisiin kokemuksiin. Täytyy myös muistaa,
että Jeesus eli elämäänsä maan päällä inspiroidak-
seen kaikkia Nebadonin universumissa eläviä
olentoja, joukossa myös joillakin muilla planeetoilla
eläviä paljon edistyneempiä ihmiskuntia. Sellaisille
ihmiskunnille, jotka jo elävät valon ja elämän aika-
kaudessa, nämä Jeesuksen hengelliset huipentumat
voivat tuntua tutummilta. Tämänkin planeetan
ihmiskunta saavuttaa kuitenkin joskus myös sen
tason. Katsokaamme sen takia hieman, mitä näihin
seitsemään huipentumaan sisältyi (s. 2091):

1. Ajatuksensuuntaajan saapuminen.

Jeesus ei ollut sen enempää kuin kukaan muukaan
ihmislapsi tietoinen tästä tapahtumasta, joka hänen
kohdallaan sattui hieman normaalia aikaisemmin,
mutta seuraukset näkyivät pian. Hän noudatti kuu-
liaisesti perheen uskonnollisia tapoja mutta halusi
aina myös ”vähän jutella taivaallisen Isäni kanssa.”
[1360:2] Vähitellen kouluvuosinaan hän oppi yh-
distämään toisaalta henkilökohtaiset vakaumuksensa ja
toisaalta velvollisuudet perhettä kohtaan mestarilliseksi
ryhmäsolidaarisuuden käsitykseksi, joka pohjautui lojaali-
suuteen, rehellisyyteen, suvaitsevaisuuteen ja rakkauteen.
[1373:0]

U
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2. Immanuelin sanansaattaja, joka ilmestyi hänelle Jerusa-
lemissa hänen ollessaan suunnilleen kaksitoistavuotias.

Sanansaattaja tuli yöllä ja ilmoitti: ”Hetki on tullut.
On aika sinun ryhtyä toimittamaan Isäsi asioita.” On
merkille pantavaa, että edellisenä päivänä hengellisen
valaistumisen vuoksiaallot vyöryivät Jeesuksen kuolevais-
mielen läpi ja täyttivät hänen ihmissydämensä ääriään
myöten rakastavalla säälillä – – . [1376:1] Enkeliko-
kemukset eivät ole aivan harvinaisia meidänkään
päiviemme ihmiskunnassa, eivätkä voimakkaat
hengelliset kokemukset, jolloin mieli valaistuu ja
sydän syttyy suureen säteilevään lämpöön.

3. Hänen kasteeseensa liittyneet ilmentymät.

– – ja kohta ilmaantui aivan Jeesuksen pään yläpuolelle
näky, ja he kuulivat äänen sanovan: ”Tämä on rakastettu
Poikani, joka on minulle suuresti mieleen.” [1504:4] Ja
näiden neljän vielä seistessä vedessä Jeesus katsoi ylös lä-
hellä olevaan Suuntaajaan ja rukoili: ”Isäni, joka hallitset
taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun
valtakuntasi! Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin
kuin taivaassa.” Kun hän oli rukoillut, ”taivaat aukeni-
vat” – – . [1511:3] Uskonnollisesta kirjallisuudesta
löytyy kertomuksia siitä, kuinka jotkut ihmiset ai-
kojen saatossa ovat kokeneet, että ”taivaat aukene-
vat” ja he ovat saaneet taivaallisen näyn. Jotkut eri
aikojen mystikot ovat myös saaneet tämän valais-
tuksen, jolloin he ovat kuulleet nuo sanat ”tämä on
minun rakastettu poikani, joka on minulle suuresti
mieleen.” Sen jälkeen seurasi Jeesuksella neljä-
kymmentä päivää yksinäisyydessä; se oli suurten
päätösten aikaa, ja näin kertovat jotkut mystikotkin
omana kokemuksenaan. On syytä kuitenkin muis-
taa, että Jeesus ei koskaan turvautunut mystiikan
keinoihin yhteydenpidossaan Isän kanssa (1100:2).

4. Kokemukset Kirkastusvuorella.

Apostolit – – kuulivat äänen puhuvan, saman äänen joka
oli puhunut Jeesuksen kastetilaisuudessa, ja ääni sanoi:
”Tämä on rakastettu Poikani, ottakaa hänestä vaarin.”
[1753:6] Sitä ennen Pietari oli todennut: ”Jeesus,
Mestari, on hyvä että olemme olleet täällä. Meille on riemu
nähdä tämä kunnia. Meistä on vastenmielistä mennä ta-
kaisin kunniattomaan maailmaan.” [1753:5] Tämä oli
Jeesukselle hengellinen kokemus, joka merkitsi
Ikuisen Pojan ja Äärettömän Hengen tunnustusta
hänen työlleen ja elämälleen, mutta tapahtuma oli
samalla järjestetty uskonvahvistukseksi Pietarille,
Jaakobille ja Johannekselle. Katson, että se on hen-
gellisenä valaistuksena astetta ylempänä kastetilai-
suuden kokemusta, jolloin ilmoitettiin: ”– – joka

on minulle suuresti mieleen”. Nyt sanotaan jo:
”Ottakaa hänestä vaarin”. Uskon, että se on ihmis-
kunnassa toistaiseksi melko harvinainen kokemus.

5. Morontiaherääminen.

Jeesuksen morontiaherääminen Urantialla oli, ku-
ten tiedämme, ainutkertainen. Ihmiskunta herää
morontiaelämään vasta mansiomaailmoissa, joten
vertailu siirtyy tässä kohtaa ylemmälle tasolle. Sitä
samaa voi sanoa myös kohdista

6. Henkiylösnousemus ja 7. Paratiisin Isän lopullinen
syleily, joka antoi Mikaelille hänen omaan universumiinsa
nähden rajattoman hallitsijanvallan. Vaikka henkiylös-
nousemus kuuluu meilläkin jumalalliseen suunni-
telmaan, on tie Paratiisiin kuitenkin meille pitkä ja
monivaiheinen.

Vaikka Jeesuksen edellytykset ihanteelliseen us-
konelämään ilmeisesti olivat huomattavasti pa-
remmat kuin senaikaisten ihmisten yleensä, on
tilanne muuttunut hänen taivaaseen astumisensa
jälkeen. Sen lisäksi, että Universaalisen Isän henki
nykyään automaattisesti asettuu jokaisen normaalin
lapsen mieleen, on meillä myös henkilökohtaisesti
käytettävissämme Jeesuksen lahjoittama henki,
Totuuden Henki, kun hyväksymme Jeesuksen elä-
mäntyön meidän puolestamme ja kun suostumme
ottamaan vastaan tämän hengen (379:5). Sen jäl-
keen on tietoisena kokemuksena tarjolla myös hä-
nen kumppaninsa henki, Nebadonin Äitihenki eli
Pyhä Henki.

Kääntymyskokemuksena tällainen tapahtumasarja
ei ole harvinainen, eli kun annamme elämämme
Jeesukselle, Pyhä Henki puhdistaa meidät ja To-
tuuden Henki ankkuroituu sydämeemme, jolloin
elämämme muuttuu. Mutta se edellyttää tähänasti-
sen elämän nollaamista, ja siihen ovat yleensä val-
miit vain vajavaiset tai suuressa hädässä olevat.
”Ottakaa kantaaksenne minun ikeeni ja oppikaa minus-
ta, sillä olen tosi ja uskollinen, ja löydätte hengellisen levon
sielullenne.” [1808:1] Ja he havaitsivat Mestarin sanojen
olevan totta pannessaan hänen lupauksensa koetteille. Ja
sen päivän jälkeen lukemattomat tuhannet ovat hekin
näiden lupausten paikkansapitävyyttä koetelleet ja kokeil-
leet. [1808:2]

Mutta kuten tiedämme, – – monet vilpittömät uskovat
ovat edistyneet hengessä ilman äkillistä kääntymystä.
[1099:1] Ja vaikka emme pystyisi noudattamaan
Universaalisen Isän tahtoa niin kuin Jeesus, voim-
me kuitenkin käyttää samoja menetelmiä kuin hän,
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eli voimme harjoitella ja harjoittaa yhteydenpitoa
rukouksen, kiitoksen ja ylistyksen avulla, jotta yhä
paremmin saisimme selville, mikä kulloinkin on
Isän tahto, ja jotta saisimme voimia noudattaa sitä.
Älkäämme kuitenkaan masentuko, vaikka emme

yllä Jeesuksen tasolle, vaan ottakaamme vaarin
hänen alinomaisesta kehoituksestaan: ”Olkaa hyvillä
mielin.” [1102:6]

Pyyteettömästä palvelusta

nteeksi Matille ja kaikille odottaneille, kun
jo toisen kerran jäin saapumatta Itä-
Suomeen ja alustus meni nytkin ohi!

Jotakin tästä tulee oppia, kun jälleen kerran olin
suorasääristen joukossa, vaikka minun olisi täytynyt
olla Kuopiossa! Jäin henkiin, siis tauti ei tappanut;
se kai vain vahvisti, vaikka ei vieläkään tunnu siltä!
Tuollainen monta päivää kestänyt korkea kuume
vaatii näköjään tällä iällä varsin pitkän toipumis-
ajan; ihminen kypsentyy aikansa mukana.

Urantia-kirjassa Jeesus opettaa: ”– – joka haluaisi
olla suurin joukossanne, tulkoon hänestä kaikkien palve-
lija.” [1907:2]

Siis tie suuruuteen käy palvelemisen kautta, ja
sehän tietysti tarkoittaa jokaisen kohdatun lähim-
mäisen spontaania palvelemista katsomatta ollen-
kaan henkilöön tai miettimättä hetkeäkään, miksi
häntä nyt pitäisikään palvella tai mitähän tästä pal-
velusta voisikaan ehkä mahdollista hyötyä saada.

Tässäpä on käytännöllinen ja todellinen mittari
meille jokaiselle arkielämäämme. Taivasten valta-
kunnan veljesliitto edellyttää jäseniltään ehdotto-
masti pyyteetöntä palvelua. Sellainen on Isän tapa
kaikille olennoille ja niin myös ihmisille. Jeesus
antoi siitä elävän esimerkin aikanaan, täydellistyes-
sään ihmisenäkin Isän kaltaisuuteen saakka!

Pyyteetön palvelu on tosiasiallisesti yksi niistä
aivan perustavanlaatuisista kulmakivistä, joille ra-
kentuu elämisemme ja elämässä säilymisemme
koko perusta. Urantia-kirjassa on mainittu kosmisia
lainalaisuuksia: Yhdelläkään olennolla koko maailman-
kaikkeudessa ei ole laillista oikeutta riistää keneltäkään
toiselta olennolta todellista vapautta, rakastamisen ja ra-
kastetuksi tulemisen oikeutta, Jumalan palvomisen ja lä-
himmäistensä palvelemisen etuoikeutta. [615:2]

Siis palveleminen on perustavaa laatua oleva
etuoikeus, jonka toteuttaminen on elävän olennon
paras tapa elää Isän aiheuttamassa ja ylläpitämässä

kosmisessa todellisuudessa. Itse asiassa pyyteettö-
mään palvelemiseen aina ja kaikkialla kykenevä
olento vasta todellistuu rakkaudelliseen Isän sää-
tämään pysyvään ja edistyvään elämään. Tämä on
lainalaisuus, jonka täyttymisestä syntyy hengen
hedelmiä, joita niitäkään ei tule pyrkiä mittaile-
maan, vaan paras on käyttää kaikki liikenevä ener-
gia oman mittansa maksimaaliseen täyttämiseen.

Pyyteetön palveleminen on todellakin vaativa
käytännön elämän kulmakivi meille ihmisyksilöille,
joilla on aina hyväksyntää kärttävä egoistinen mi-
nuus vastavoimana kaikelle hyvälle ja myös pyy-
teettömyydelle. Näin ollen on selvää, että kyetäk-
seen todella altruistiseen elämäntapaan on ihmisen
voitettava itsensä ja pantava pois minuutensa vaa-
timukset sekä täytettävä Isän tahto omassa elämi-
sessään. Tällainen oman tahtonsa tarkoituksellinen
alistaminen on edellytys Isän poikauteen, ja siihen-
hän jokainen ymmärtävä tietysti itseänsä altistaa
kaikin voimin.

Hyvänä menettelytapana pyyteettömän palvelun
arkisessa toteuttamisessa esitän keskusteluryh-
mämme hyväksytyn periaatteen, että kaikki jakavat
kaiken. Tällainen on vaativa tapa, ja se edellyttää
täydellistä luottamusta sekä avointa kanssakäymistä
toteuttajiltaan. Selvää on, että kaiken avoin jakami-
nen vaatii suurta suvaitsevuutta, ihmisten hyväk-
symistä erilaisina ja tasa-arvoisina yksilöinä, mutta
voin omasta ja ryhmämme puolesta kertoa, että
tällaisen periaatteen todeksi eläminen avaa ja luo
sellaisen kasvun ja yhteenkuuluvuuden, jota täy-
dellä syyllä voi mieltää henkiseksi perheekseen!
Uskon, että näin toimii taivaan valtakunnan veljes-
liitto!

Hyvää vuosituhatta kaikille toivottaen
Kalevi Krekilä

A
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Rakkaudesta
Seppo Niskanen

eitä opetetaan rakastamaan sekä Jumalaa
että lähimmäisiämme ja itseämmekin.
Rakkaus on keskeisin teema Urantia-

kirjassa, niin kuin se on kristinuskossa ja monessa
muussa uskonnossa, joten sitä kannattaa pohtia
aina silloin tällöin.
Mitä rakkaus on
Urantia-kirjan kantava voima on rakkaus. Kuten
monen muunkin Urantia-kirjassa käytetyn sanan tai
termin kohdalla on asian laita, on rakkauskin käsi-
tettävä toisella tapaa kuin miten me sen yleensä
käsitämme. Kirjan lukeminen avartaa tämänkin
käsitteen sisältöä, ja opimme katsomaan asioita
laajemmin – kosmisesti.

Urantia-kirjassa todetaan, että rakkaus on halua
tehdä hyvää muille. Miten tämä halu ilmenee, mitä
siihen liittyy, mistä se johtuu, miksi halu on erilai-
nen eri ihmisillä ja miksi toiset näyttävät kokevan
rakkautta enemmän kuin toiset? Yritän etsiä vasta-
uksia ja näkökulmia näihin kysymyksiin.

Uskonnollisella ymmärryksellä on kyky muuttaa tappio
korkeammiksi kaipauksiksi ja uusiksi tavoitteiksi. Rak-
kaus on korkein liikkeelle paneva voima, jota ihminen voi
universumiylösnousemuksensa kuluessa käyttää. Mutta
totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä riisuttuna rakkaus
on vain tunnetila, filosofinen vääristymä, psyykkinen har-
ha, hengellinen harhakuva. Rakkaudelle on morontia- ja
henkiedistymisen toinen toistaan seuraavilla tasoilla annet-
tava aina uusi määritelmä. [2096:5]

Rakkaus on lähtöisin Jumalasta, kuten totuus, kau-
neus ja hyvyys. Se on Jumalan asenne kaikkea luo-
maansa kohtaan (oikeudenmukaisuus on Kolmi-
naisuuden asenne). Se on hengellistä, siis todellista.
Kokemuksemme kautta olemme oppineet, että
rakkaus luo myönteisiä tunteita, mutta se on paljon
enemmän, ei pelkkä tunnetila. Me emme pysty siitä
ymmärtämään kuin kalpean aavistuksen. Rakkau-
delle on aina annettava uusi määritelmä sitä mukaa
kuin kehitymme. Ei liene vaikea arvata, että rak-
kaudelle varataan kulloisenkin käsityskykymme
ylärajoilla oleva kaikkein kaunein ja positiivisin
sana tai termi.

Usko ja rakkaus liittyvät yhteen. Todellista rak-
kautta ei ole ilman uskonnollista kokemusta. Us-
konnollista kokemusta ei kuitenkaan pidä ymmär-
tää pelkästään yhtäkkisenä kääntymyksenä uskovai-
seksi. Se voi olla pinnan alla soljuvaa, ja Jumalalla
on monta nimeä myös meidän maailmassamme.
Usko jalostaa ja hengellistää rakkautta ja halua pal-
vella muita ihmisiä ja siten palvella itse Jumalaa.

Hengellistä iloa ei voi panna mikroskoopin linssin alle,
rakkautta ei voi punnita vaakakupissa – –. [2095:2]

Herkkä ja ylimaallinen rakastamisen ja rakastettuna
olemisen kokemus ei siksi, että se on varsin puhtaasti sub-
jektiivista, ole pelkkä psyykkinen harha. [2095:5]

Rakkautta ei siis voi mitata meidän mittareillamme.
Kokemus rakkaudesta on puhtaan subjektiivista.
Siksi jokainen käsittänee rakkauden hieman eri
tavalla, kokemuksensa perusteella. Jonkun mielestä
maailma on täynnä rakkautta, toinen taas ajattelee,
että maailma on rakkaudeton. Kuten on laita us-
konkin kanssa, meidän ei pitäisi ruveta arvioimaan
muiden kykyä rakastaa. Oman rakastamisen as-
teemme tunnistamme vain siitä, miten itse koem-
me muiden rakastavan meitä. Onneton on se, joka
rakastuu esineisiin, rahaan tai tavaraan; esineiltä ei
saa vastarakkautta missään muodossa.

Miksi maailmassa ei ole rakkautta
Ellei ihmisessä asuisi jumalallista rakastajaa, hän ei ky-
kenisi epäitsekkääseen ja hengelliseen rakastamiseen.
[2094:15]

Jumalallinen rakastaja tarkoittanee tässä Ajatuksen-
suuntaajaa. Ajatuksensuuntaaja toisin sanoen mah-
dollistaa sen, että me pystymme rakastamaan sekä
Jumalaa että kanssaihmisiämme epäitsekkäästi ja
hengellisesti. Eli rakkaus on hengellistä, todellista,
ja siitä seuraa, että se on myös epäitsekästä. Ko-
emme Jumalan rakkauden Ajatuksensuuntaajamme
kautta. Rakkaus on itse asiassa Jumalan antama
lahja, jota voimme vapaasti jakaa eteenpäin. Mitä
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enemmän sitä jaamme eteenpäin, sitä enemmän
tunnemme, että Jumala ja kanssaihmiset meitä ra-
kastavat. Mikäli emme jaa rakkautta yhtään eteen-
päin, emme myöskään pysty tuntemaan Jumalan
rakkautta. Kiintymys on mahdollista ilman Suun-
taajaakin, mutta rakkaus ei.

Rakkaudesta seuraa väistämätön tarve suorittaa
palveluja lähimmäisille. Käsitys lähimmäisistä laaje-
nee kokemuksen myötä, ja jossakin vaiheessa taju-
amme, että kaikki ihmiset ovat lähimmäisiämme.
Välitöntä palvelua voimme kuitenkin antaa lähipii-
rillemme ja niille, joita tapaamme. Käyttäytymi-
semme ja tottumustemme sekä vaikkapa kulutta-
misen kautta vaikutamme paljon laajemminkin,
koko maapalloon ja sen asukkaisiin. Tulemmeko
esimerkiksi ostoksia tehdessämme ajatelleeksi,
mistä maasta ostamamme edullinen tuote on peräi-
sin ja ketkä sen ovat valmistaneet (lapsityövoimaa
käytetään yhä monissa maissa; joissakin maissa
ihmiset työskentelevät nälkäpalkalla)? Voimme
vaatia alkuperämerkintöjä tuotteisiin ja voimme
vaatia päättäjiltämme tekoja sanojen lisäksi.

Rakkaus on todellinen voima maailmassa; se on
tarttuvaa, tarttuvampaa kuin viha. Joskus voi näyt-
tää synkältäkin, mutta pitemmällä tähtäimellä aito
rakkaus pääsee aina voitolle ja hävittää vihan, syn-
nin ja vääryydet. Me emme perspektiiviharhas-
tamme johtuen näe asioita tarpeeksi laajasti varsin-
kaan silloin, kun itse painiskelemme omien ongel-
miemme parissa.

Rakkauden ja hyvyyden mahtavasta voimasta on
olemassa esimerkki aivan lähimenneisyydestämme.
Puolan entinen presidentti ja Solidaarisuus-
ammattijärjestön johtaja Lech Walesa kertoi, että
Puolan siirtyminen pois sosialismista tapahtui rak-
kauden ja hyvyyden voimalla. Sotilashallitus ja val-
litseva  ideologia olivat niin armottomia ja kovia,
että niitä ei olisi pystynyt voittamaan niiden omilla
aseilla. Mutta rakkauden ja hyvyyden kansanliike
mursi niin sotilasvallan kuin sosialisminkin Puolas-
sa sekä hyvin pian myös muissa entisissä sosialisti-
sissa maissa. Harvoin elämässämme kuitenkaan
tapahtuu jotakin näin näyttävää, vaan rakkaus il-
menee ja toteutuu aivan arkisissa askareissamme.

Näennäinen rakkaudettomuus voi johtua siitä,
ettemme kykene itse rakastamaan riittävästi. Tähän
on monia syitä: pelot, itsekkyys, vihan tunne, kos-
tonhimo, kateus, huonot kokemuksemme. Hyvin
yksinkertaistettu esimerkki valaisee asiaa: Olete-
taan, että henkilö A rakastaa henkilöä B seitsemän
yksikön verran ja B rakastaa A:ta yhden yksikön
verran ja he ovat ainoat ihmiset maailmassa. B
pystyy tuntemaan ja kokemaan A:n rakkautta vain
sen verran kuin itse rakastaa A:ta eli vain yhden

yksikön verran. A lähettää rakkautta seitsemän
yksikön verran ja saa rakkautta vain yhden yksikön
verran; kuuden yksikön vajeen korvaa Ajatuksen-
suuntaaja Jumalan rakkauden avulla. Eli A:sta maa-
ilma näyttää rakkaudentäyteisemmältä kuin B:stä.
Mutta ajan myötä kummankin rakkaus lisääntyy
kokemuksen kautta, ja Jumala rakastaa koko ajan
kumpaakin yhtä suuressa määrin. Vaikkakin maa-
ilma näyttää tällä hetkellä rakkaudettomammalta
B:n silmin, hänen kokemisensa ja käsityksensä ei
muuta sitä tosiasiaa, että maailmassa on paljon
enemmän rakkautta kuin mitä hän tällä hetkellä
pystyy käsittämään.

Armo on hyvyyden ja rakkauden luonnollinen ja väistä-
mätön jälkeläinen. [38:4]

Mitä paremmin ihminen tuntee lähimmäisensä, sitä hel-
pompi on antaa hänelle anteeksi, jopa rakastaa häntä.
[38:2]

Rakkaus tekee meistä ymmärtäväisempiä muita (ja
myös itseämme) kohtaan, ja voimme käyttäytyä
jopa armollisesti. Tärkeää ei ole rakastaa yhtäkkiä
kaikkia ihmisiä (se on mahdotonta), vaan evoluuti-
on lakien mukaan opetella vähitellen rakastamaan
yhä uusia ihmisiä. Ja jokainen tietää kokemuksesta,
että mitä paremmin toisen henkilön tuntee – hänen
taustansa ja ajatusmaailmansa – sitä helpompi
häntä on ymmärtää ja antaa joidenkin asioiden
mennä ohi korvien. Joihinkin ihmisiin tutustuu
nopeasti, tuntuu kuin olisi heidän kanssaan heti
samalla aaltopituudella ja heitä on helppo oppia
rakastamaan. Todellinen haaste on sellainen yksilö,
joka tuntuu olevan ärsyttävä, jopa vihamielinen.
Vaatii suuren voimainponnistuksen opetella tun-
temaan tällaista yksilöä ja rakastamaan häntä.
Mutta tällaisen urakan jälkeen saatamme tuntea
suurempaa tyydytystä kuin ”helpon tapauksen”
kohdalla. Samalla myös katsantokantamme laajenee
ja opimme ymmärtämään maailman ja ihmisten
moninaisuutta – moninaisuus on rikkautta.

Joskus yllätymme jopa omasta käytöksestämme
ja reaktioistamme, saati sitten muiden. Ketään ei
saa ottaa itsestäänselvyytenä. Me kaikki muutumme
ja kehitymme evoluution mukana. Rakkautta pitää
myös vaalia, ja sen täytyy kehittyä kaiken aikaa.
Evoluutio on jatkuvaa muutosta ja kehitystä.

”Kun Jeesus kulki ohi”
Urantia-kirjan luvun 171 jakso 7 ”Kun Jeesus kulki
ohi” on mielestäni tärkeimpiä oppaita meille siitä,
miten meidänkin tulisi maallinen elämämme elää.
Ei niin, että tekisimme kuten Jeesus teki, vaan että
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oppisimme asennoitumaan elämään Jeesuksen ta-
voin.

Jeesus levitti hyvää mieltä kaikkialla, missä hän
oli. Hänellä ei ollut koskaan kiire, hän lohdutti
kaikkia tarvitsevia kulkiessaan heidän ohitseen.
Hän teki palveluksia yksilöille, huomaamatta ja
luontevasti. Hän kuunteli kaikkia ja oli rakastettava.
Pelkkä hyvyyskin on hyvä asia, mutta ilman rakas-
tettavuutta se ei luo kiintymystä, se on vain palve-
lijamaista. Aito rakkaus vetää ihmisiä puoleensa.
Mikä olisi sen mahtavampaa kuin se, että meidät,
Urantia-kirjan lukijat, opittaisiin tuntemaan rakkau-
temme ja epäitsekkyytemme vuoksi.

Jeesus ei joutunut säälin valtaan kuin anihar-
voin. Sääli ei ole rakkautta, eikä omilla asenteilla ja
sanoilla saisi ruokkia jonkun onnettoman itsesääliä;
joskus rakkaus vaatii koviltakin tuntuvia toimenpi-
teitä. Meidän tulee auttaa ihmisiä auttamaan itse-
ään, mutta rakastettavasti. Myötätunnon tulee olla
käytännöllistä, ei pelkkää surkuttelua ja päivittelyä.
Ahdistuneita pitäisi hoivata niin, että ahdistuneen
itsesääli ei lisäänny.

Hyvät teot pitäisi pyrkiä tekemään salassa, niin
että niistä ei koituisi meille mitään ”kunniaa”. Tä-
mä on pyrkimys, ainahan ei kaikkea voi tehdä sa-
lassa. Aito rakkaus ei tee hyviä tekoja vastapalve-
lusten toivossa, vaan puhtaasta hyvän tekemisen
halusta – halusta jakaa rakkautta kanssaihmisille.

Tästä jaksosta opimme myös sen, miten ihmis-
ten ongelmia pitäisi yrittää ratkaista. Ei niin, että
ongelmaisen tulee tunnustaa ja kertoa meille on-
gelmansa, vaan niin, että yhdessä pyritään pohdis-
kelemaan ongelmia, niiden syitä, ja meidän tehtä-
vämme on myötätunnon antamisen lisäksi johdat-
taa keskustelua siihen suuntaan, että ongelmainen

itse löytää ratkaisun. Monesti Jeesus käytti sellaista
menetelmää, että pyysi itse apua johdattaen sillä
tavoin toisen pois akuuteista ongelmistaan ja laa-
jentaen näin tämän katsantokantaa.

Mutta Jeesus rakasti ihmisiä niin paljon, ettei
epäröinyt olla myös ankara, milloin tilanne edellytti
kuritusta. Meidänkin tulee olla viisaita. Rakkaus ei
ole autuudessa lillumista vaaleanpunaisen pilven
päällä. Se ilmenee käytännössä monin eri tavoin,
joskus jopa ankaruutena. No, joskus voi lilluakin,
mutta jos pilvelle jää liian pitkäksi aikaa, sieltä aivan
varmasti tömähtää maan pinnalle ja se voi sattua.

Jeesuksen hoivantatyössä oli vähän sellaista, mi-
kä olisi ollut ammattimaista tai perusteellisesti
suunniteltua. Hän toimi tarpeen mukaan. Aina kun
kulki ohi ja näki tarvetta, hän toimi välittömästi.
Tämäkin asenne meidän on hyvä oppia, koska
olemme kokemuksen kautta tulleet tietämään, että
mikäli teemme liikaa suunnitelmia muiden varalle,
ne eivät aina toteudu – itse asiassa ne toteutuvat
harvoin. Meidän pitää heittäytyä Ajatuksensuun-
taajan ja muiden hengellisten voimien varaan tässä-
kin asiassa. Ei ole mitään ylärajaa sille, kuinka pal-
jon pystymme rakastamaan ja saamaan rakkautta
osaksemme.

Mottomme
Urantia-kirja antaa harvoin ohjeita. Mutta tässä
tulee yksi, jonka voimme jokainen ottaa motok-
semme:

Ja Mestarin seuraajien sopii kaikkina aikoina oppia
huolehtimaan muista siinä, kun he ”kulkevat ohi” – te-
kemään epäitsekästä hyvää siinä, kun he toimittavat päi-
vittäisiä velvollisuuksiaan. [1875:5]

Sielusta
Yrjö Kuikko

(Alustus Talvipäivillä 2000 käytyä keskustelua varten)

Inhimillisen filosofian ja psykologian nykyinen
käsitys sielusta

ysymys ruumiin ja sielun tai fyysisen eli
aineellisen ja psyykkisen välisistä suhteista
on filosofian perinnäisiä ongelmia. Eräi-

den suuntien mukaan sielu on aineellisten tapah-
tumien tuotetta tai aineen liikettä (materialismi),
toisten mukaan olevaisen perusta on ”sielullinen”
tai ”henkinen”, ja joittenkin mukaan sekä fyysinen
että psyykkinen ovat saman perusolion erilaisia

ilmentymiä. Sielun ja ruumiin erilaisina olioina kä-
sittäviin teorioihin liittyy kysymys ruumiin ja sielun
vuorovaikutuksesta (dualismi, paralleelioppi). Mo-
net nykyajan filosofiset suunnat pitävät kysymystä
ruumiin ja sielun suhteesta näennäiskysymyksenä,
joka johtuu asioihin huonosti sopivien käsitteiden
käytöstä; jos nimittäin itse sielun ja ruumiin käsit-
teistä aiheutuu jokin sellainen ongelma, jonka rat-
kaisemisen mahdollisuutta ei voida osoittaa, nämä
käsitteet on syytä jättää pois käytöstä. Nykyaikai-
nen psykologia katsookin tutkivansa ensi sijassa
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elävien olioiden fyysisessä käyttäytymisessä ilmene-
viä seikkoja, jolloin sielun ja ruumiin ero on mer-
kityksetön.

Jumalallisen Suuntaajan läsnäolo ihmismielessä on syynä
siihen, ettei sen paremmin tiede kuin filosofiakaan pääse
koskaan tyydyttävään käsitykseen ihmispersoonallisuuden
kehittyvästä sielusta. Morontiasielu on universumin lapsi,
ja todellisuudessa se on tunnettavissa vain kosmisen ym-
märryksen ja hengellisen löytämisen tietä. [1215:1]

Sielun synty
Teidän tulisi ymmärtää, että ylösnousevan kuolevaisen
morontiaelämä alkaa itse asiassa asutuissa maailmoissa
sielun hedelmöitymisen hetkellä, sinä hetkenä, jolloin hen-
keä oleva Suuntaaja asettuu moraaliseen valintaan kykene-
vän luodun olennon mieleen. Ja siitä hetkestä lähtien tämä
kuolevaisen sielu omaa potentiaalisen kyvyn kuolevaisen
tasoa korkeampaan toimintaan, jopa kyvyn tulla tunniste-
tuksi paikallisuniversumin morontiasfäärien korkeammilla
tasoilla. [551:7]

”– – Ihmisen kehittyvää sielua on vaikea kuvailla ja vielä
vaikeampi sitä on osoittaa todeksi, sillä se ei ole löydettävis-
sä sen paremmin aineellisin tutkimusmenetelmin kuin
hengellisen todistelunkaan keinoin. Aineellinen tiede ei
kykene osoittamaan sielun olemassaoloa, eikä siihen pysty
myöskään puhdas henkitestaus. Vaikkeivät sen paremmin
aineellinen tiede kuin hengelliset mittavälineetkään kykene
löytämään ihmissielun olemassaoloa, jokainen moraalisesti
tietoinen kuolevainen tietää silti, että hänen sielunsa on
olemassa todellisena ja aktuaalisena omakohtaisena
kokemuksena.” [1478:6]

Omakohtaisia kokemuksia sielusta eri ihmi-
sillä eri aikoina
•••• Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi

omaksensa koko maailman, mutta saisi vahin-
gon sielullensa. (Raamattu, Markus 8:36)

•••• Sielu – ikuisen liekin kipinä, joka eroittaa ihmi-
sen kaikista muista olennoista maan päällä.
(Femino Cooper 1789-1863)

•••• Mut miksikä sieluun ikuiseen / Sinä uskoit heh-
kussa ruumiin? ( Joel Lehtonen)

•••• Kauneus huuhtoo sielusta arjen tomun. (Pablo
Picasso)

•••• Kyky antaa anteeksi on paras todistus sielun
terveydestä. (V.A. Koskenniemi)

•••• Meidän sielumme elää ihmeestä. (V.A. Kosken-
niemi)

•••• Pysähdy, jotta sinun sielusi voisi lentää. (V.A.
Koskenniemi)

•••• Sielua ei opeteta, sielus ravitaan. (V.A. Kosken-
niemi)

•••• Kauneus on sielun home. (V.A. Koskenniemi)
•••• Syyttömän sielu: ainoa lähde, joka ei himmennä

taivaan kuvaa. (V.A. Koskenniemi)

Yleisön tietoisuuteen V.A. Koskenniemi tuli aluksi
lyyrikkona, parnassolaiseen muotoon saatettujen
Kosmisten tuntojen edustajana 1900-luvun alku-
puoliskolla.
•••• Sielun terveydenhoidossa on unohtumisella

tärkeä osansa. Sen, joka liian kauan katsoo taak-
seen, käy kuin Lootin vaimon.

•••• Lapsuuden kuoltua kantaa sielu lesken huntua.
Otteita Urantia-kirjasta

Ihmisen sielu tarvitsee hengellistä harjoitusta siinä kuin
hengellistä ravintoakin. [1000:03]

Jumala vastaa siihen, miten sielu suhtautuu, ei sanoi-
hin, jotka lausutaan. [1002:04]

Ihmisen isoava sielu kieltäytyy tyytymästä mihinkään
vähempään kuin siihen, että se omakohtaisesti tajuaa elä-
vän Jumalan. [1119:5]

Ascendingtonin salaisuuksiin kuuluu muun muassa
se mysteeri, miten aineelliseen ja kuolevaiseen mieleen ra-
kentuu asteittain ja varmasti hengellinen ja potentiaalisesti
kuolematon luonteen ja identiteetin vastine. Tämä ilmiö on
universumien mysteereistä eräs kaikkein hämmentävim-
mistä: kuolemattoman sielun kehittyminen kuolevaisen ja
aineellisen luodun mielessä. [147:3]

Ette tule koskaan täysin ymmärtämään tätä salape-
räistä tapahtumaa ennen kuin saavutatte Ascendingtonin.
Ja juuri siksi koko Ascendington tulee olemaan avoinna
ihmettelevälle katseellenne. Yksi Ascendingtonin seitsemän-
nes on kielletty minulta – juuri se sektori, joka koskee tätä
nimenomaista salaisuutta. Tämä salaisuus on (tai tulee
olemaan) teidän tyyppiinne kuuluvien olentojen yksinomai-
nen kokemus ja omaisuus. Tämä kokemus kuuluu teidän
inhimilliselle olemassaolon muodollenne. Se persoonallisuu-
den luokka, johon minä kuulun, ei ole tämänkaltaisten
tapahtumien kanssa suoranaisesti tekemisissä. Sen vuoksi
se on minulta kielletty, mutta teille se lopulta paljastetaan.
Mutta senkin jälkeen, kun se on teille paljastettu, se jää
jostakin syystä iäksi teidän salaisuudeksenne. Ette paljasta
sitä meille ettekä millekään muulle olentoryhmälle. Tie-
dämme jumalallisen Suuntaajan ja inhimillistä alkuperää
olevan kuolemattoman sielun ikuisesta fuusiosta, mutta
ylösnousemukselliset lopullisuuden saavuttajat tuntevat
tämän saman kokemuksen absoluuttisena realiteettina.
[147:4]

Jumalallisen osasen ja alimmalla älyllisellä tasolla
olevan ihmismielen muodostama fuusio, sielu,
kuuluu universaalisen kauneuden huippuihin.
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Internetistä siepattua
Toimittanut Seppo Kanerva

iime vuoden lopulla
Risto Mäntynen ja
Kari Kuosmanen kä-

vivät suomenkielisellä URAN-
TIAS-listalla kiintoisaa mieli-
piteiden vaihtoa asioista, jotka
koskettanevat lukijakuntaa laa-
jemmaltikin.

Risto Mäntynen totesi
muun muassa: ”Monia, monia
vuosia sitten muistan tavan-
neeni eettisesti hyvin käyttäy-
tyneen kansalaisen, joka kertoi
olevansa ateisti. Jumalaa tähän
ei tarvita, tuntui olevan hänen
kommenttinsa. Hän uskoi evo-
luutioon darwinilaisittain ja
hänen vakaumuksensa oli se,
että elämä jatkuu, kehittyy, ja
vanhemmat siirtävät osaami-
sensa lapsilleen. Tästä syntyi
hänen tulevaisuuden uskonsa.
Olisiko näissä ajatuksissa ollut
häivähdys Kaikkein Korkeim-
masta? Vahva usko kehityk-
seen ja paremmaksi muuttu-
vaan maailmaan, vakaumus
tässä elämässä tarvittavista
ponnisteluista, jotta tulevien
sukupolvien taakka olisi pie-
nempi, kokemusten ja tiedon
kumuloituminen ihmiskunnan
hyväksi. Miksi hän oli hylännyt
ajatuksen persoonallisesta Ju-
malasta, ei tämän keskustelun
aikana selvinnyt, mutta ei has-
sumpaa: pieni valaistunut ku-
rotus, rohkea askel, niin Uran-
tia-kirjan perusajatus Kor-
keimmasta Olennosta olisi
täyttynyt.

”Itselleni on syntynyt ajan
myötä sellainen käsitys, että

miltei kaikki elleivät kaikki
ihmiset viimeisen hädän het-
kellä tunnustavat jumaluuden
olemassaolon. En itse oikein
usko, että täysikasvuisen mie-
len suhteen Ajatuksensuun-
taaja olisi hampaaton. Se, mitä
sylki ihmisen suuhun tuo, on
taas aivan eri asia. Kielsikö
Pietari oman Mestarinsa? On-
kohan meistä kukaan tehnyt
kompromisseja Jumalansa
edessä?

”Peruskysymykseen: kukaan
ei meidän puolestamme voi
tehdä elämää sivuavia päätök-
siä. Jos tulee vakuuttuneeksi
toisen esittämistä mielipiteistä,
ei sitäkään vakuuttumispää-
töstä vakuuttaja tee. Ja tätä
minä aina ihmettelen ja suuni
loksahtaa auki: miksi niin mo-
nelta kuolevaiselta jää se seikka
huomaamatta, että kaikki pää-
tökset täytyy tehdä itse – ihan
itse. Niin se vain on ja tämä
elämä on rankkaa: itse joudut
omat päätöksesi tekemään.”

Risto täsmensi ajatuksiaan
kirjoittamalla vähän myöhem-
min seuraavaa: ”Lukiessani
äskeisen tekstin toistamiseen
aloinkin ajatella, että kaikki
ratkaisevat päätökset tehdään
yhdessä Taivaan Isän kanssa,
myös päätös kysymykseen
”Haluatko tulla Jumalan kaltai-
seksi?” Näyttää kuin ajallisuu-
dessa päätös olisi yksilön te-
kemä, mutta ikuisuudessa tä-
mäkin päätös syntyy yhteistoi-
minnassa Isän kanssa. Jos nyt
sattuisi olemaan niin, että yk-

silö vastaa kysymykseen kieltä-
västi, ajallisuudessa näkyvät
tämänkin päätöksen seurauk-
set, mutta ikuisuudessa ja Isän
kannalta mokomaa päätöstä ei
ole edes olemassa.

”Tässä ilmoituksessa minua
on kiehtonut se kehotus, että
kaikkia kuolevaisia tulisi koh-
della niin kuin he olisivat vas-
tanneet tähän kysymykseen
[ikuisesta eloonjäämisestä]
myöntävästi. ”Selvä, näin se
on”, tunnun ajattelevan usein
ja tunnustan, ettei minulla to-
dellakaan ole minkäänlaista
tuomiovaltaa tässä asiassa, eikä
kyllä olisi vähäisintäkään kom-
petenssia. Kuitenkin välillä
kaihertavat ilmoituksen kerto-
mukset dispensaatioiden jälkei-
sistä tuomioista, Juudas Iska-
riotin ja Luciferin kohtalo ja
vastaavat asiat.

Kari Kuosmanen vastasi Ris-
tolle, ettei hän oikein päässyt
perille Riston perimmäisistä
ajatuksista ja kommentoi sa-
malla: ”Kun valehtelija sanoo
valehtelevansa, valehteleeko
hän vai puhuuko totta? Juma-
lan kieltämiseen liittyy melkein
aina spekulaatio Jumalan mah-
dollisesta olemassaolosta.
Ateismi on silloin valinta, joka
sopii paremmin yksilön vallit-
sevaan maailmankuvaan.
Ateismin voi ihmisen rajalli-
sesta havaintokyvystä kokea
Jumalaksi nimetyn persoonan
totaaliseksi kieltämiseksi, mutta
itse Jumalan aspektista sen ei

V
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tarvitse välttämättä olla sitä.
Ainoastaan ihminen, joka on
täydellisen itsekäs ja kieltäytyy
näkemästä mitään arvoa to-
tuudessa, kauneudessa, hyvyy-
dessä, rakkaudessa, moraalissa
jne., häntä jo voisi kutsua to-
delliseksi ateistiksi. Kaikki me
muut seilailemme jossain ju-
maluskon ja epäilyksen vai-
heilla. Määrittelemälläni tavalla
ateismi on oikeastaan kosmi-
nen mahdottomuus, koska se
vie itse asiassa pohjan joka
ainoalta sellaiselta asialta, jolla
voisi olla edes jotain arvoa. Ei
ole olemassa yhtään sellaista
asiaa, jolla on arvoa, mutta
jossa ei ole yhtään jumalalli-
suutta.”

Risto vastasi: ”Et ehkä lukenut
ajatustani aivan loppuun saak-
ka. Aloin miettiä, että oikeaan
päätöksentekoon olisi toinen-
kin näkökulma. Hankalia pää-
töksiä tehdessään kuolevainen
voi viedä ongelmansa Isän
eteen. Aikansa niitä siinä vat-
voessaan voi yhtäkkiä yllättäen
oikea toimintalinja selvitä. Isän
antama tuki voi kokemuksessa
tuntua niin voimakkaalta, että
tuntuukin kuin Isä itse osallis-
tuisi tähän päätökseen. Tässä
ilmoituksessa on vapauttavaa
se totuus, että kaikkine enkeli-
luokkineen ja mielenauttaja-
henkineen vilpitöntä kuolevais-
finaliittia ei ole jätetty yksin
päätöksineen. Tukea saa aina.
Jos on vilpittömästi vastannut
Jumalan kutsuun, täytyy olla
myös niin, että jossakin vai-
heessa myös kuolevaisen toi-
minnassa manifestoituu aavis-
tuksenomaisesti häivähdys
taivaallista purppuraa.

”Ei se vielä mitään, että si-
nulla on kyky omista lähtö-
kohdistasi tehdä oikeita pää-
töksiä. Siinä vasta jotakin, että

aikojen alusta ja Ensimmäi-
sestä Lähteestä periytyvä, täyttä
totuudellisuutta oleva osa voi
luotsata sinun päätöksiäsi. Mitä
me tästä tietäisimme ilman
Urantia-kirjaa?

”Toinen vaihtoehto on jät-
tää eloonjäämispotentiaalinsa
käyttämättä. Tämä vaihtoehto
johtaa suoraan kadotukseen,
silloin sielu ei katoa taivaan
tuuliin, vaan mätänee maan
tomuksi. Voiko kukaan meistä
uskoa, että joku kuolevaismieli
vilpittömästi sellaista haluaisi?

”Heikot tyytyvät tekemään
päätöksiä, mutta vahvat toimivat.
Elämä on vain yhden päivän työ –
tee se hyvin. Teko on meidän, tulok-
set ovat Jumalan.” [556:13]

Äskeinen viesti auttoi Karia
pääsemään perille Riston ai-
voituksista, ja hän totesi puo-
lestaan näin: ”No nyt ainakin
luulen ymmärtäväni ajatteluusi
liittyneen dualismin, josko sitä
dualismia todellisuudessa sitten
onkaan. Kirjoitit: ’Aloin miet-
tiä, että oikeaan päätöksente-
koon olisi toinenkin näkökul-
ma. Hankalia päätöksiä tehdes-
sään kuolevainen voi viedä
ongelmansa Isän eteen.’

”Tässäpä jälleen kerran pii-
lee ihmisten käyttäytymisen
moninaisuus. Itse oikeastaan
hingun hankalia päätöksente-
koja, koska niistä oppii vallan
hirveästi. Minä näen tilanteen
niin, että kun on ihminen, joka
haluaa löytää Jumalan, ja Ju-
mala, joka haluaa vetää jokaista
ihmistä puoleensa, on oikeas-
taan herttaisen yhdentekevää,
kumman piikkiin – ihmisen vai
Jumalan – päätöksen varsinai-
nen tekeminen menee. Vaikka
kaiken kunnian voi huoleti
vierittää Jumalalle, Jumalan
tahdon toteutuminen täällä
maailmassa on järjestetty niin,

että se edellyttää eri osallisten
yhteistyötä. Kun on halu to-
teuttaa Jumalan tahto, tapah-
tuu, että sekä Jumalan kyky
auttaa halukasta ihmistä kasvaa
että ihmisen kyky ymmärtää
Jumalan tahtoa lisääntyy. Vaik-
ka ihmisen kyky tunnistaa
Ajatuksensuuntaajan toiminta
olisi käytännöllisesti katsoen
olematon, Ajatuksensuuntaajan
kyky operoida ihmisen mieles-
sä ja ihmisen mieltä on ihmisen
suosiollisella myötävaikutuk-
sella mestarillista. Elämä ja
kokemukset opettavat, että
’anokaa niin teille annetaan’ on
sanatarkasti totta, kunhan
anomme Jumalalle mieleen
olevia asioita.

”Kirjoitit edelleen: ’Ei se
vielä mitään, että sinulla on
kyky omista lähtökohdistasi
tehdä oikeita päätöksiä. Siinä
vasta jotakin, että aikojen
alusta ja Ensimmäisestä Läh-
teestä periytyvä, täyttä totuu-
dellisuutta oleva osa voi luot-
sata sinun päätöksiäsi. Mitä me
tästä tietäisimme ilman Uran-
tia-kirjaa?’

”Luulenpa, ettei meistä ku-
kaan omista lähtökohdistaan
tee yhtään oikeata päätöstä.
Puu voi kantaa hyvää hedel-
mää, muttei yksikään puu sitä
tee ilman kunnon ravinteita. Ja
ne ravinteet tulevat Jumalalta.

”Lainaan vielä Ristoa: ’Toi-
nen vaihtoehto on jättää
eloonjäämispotentiaalinsa
käyttämättä. Tämä vaihtoehto
johtaa suoraan kadotukseen,
silloin sielu ei katoa taivaan
tuuliin, vaan mätänee maan
tomuksi. Voiko kukaan meistä
uskoa, että joku kuolevaismieli
vilpittömästi tätä haluaisi?’

”Kas siinä olisi mielenkiin-
toinen ja ehkä todella arka-
luontoinen keskustelun aihe.
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Uskaltaisiko joku kirjoittaa siitä
pienen alustuksen tänne?”

Keskustelu tyrehtyi tähän
kysymykseen. Kukaan ei us-
kaltanut, ei jaksanut tai ei viit-
sinyt kirjoittaa pientä eikä
suurta alustusta kyseisestä ai-
heesta. Uskaltaneeko, jak-
saneeko tai viitsineekö kukaan
Heijasteen lukijoista?

@ @ @

Englanninkielisellä URANTI-
AT-listalla kalifornialainen
Jacques Lecouturier ja aust-
ralialainen Nigel Nunn löysi-
vät joulukuussa 1999 yhteisen
sävelen tutkiessaan kysymystä,
miten massa ilmaantuu ainee-
seen.

Jacques Lecouturier kirjoitti:
”Kaiken kirjassa esitetyn tie-
teellisen tiedon joukossa fy-
siikkaa koskevat tosiasiat ovat
todennäköisimmin nykytieteen
kehityksen kannalta syvim-
mälle käyviä. Sellaiset lukijat,
jotka eivät ole näitä tosiasioita
koskaan edes yrittäneet ym-
märtää tai jotka kätkevät kiin-
nostuksen puutteensa nykytie-
teen näennäisen kaikkivaltiu-
den alle, ovat jo julistaneet, että
kirjassa esitetty fysiikka on
vanhentunutta. Kun heitä vä-
hän painostaa selittämään,
mitkä tieteelliset seikat ovat
ajaneet kirjassa esitetyn fysii-
kan ohi, tai mikä siinä on vir-
heellistä, paljastuu, ettei heillä
olekaan mitään sanottavaa.

”Nykyfysiikan guruille ei ole
muodostunut mitään käsitystä
siitä, miten näkymättömän
mekaanisen maailman – mik-
rokosmoksen – oliot toimivat.
Ainoa, mitä he ovat oppineet
tekemään – ja senkin pääasias-

sa erehdysten ja sattumien an-
siosta – on, että he esittävät
täsmällisiä ennustuksia siitä,
mitä tietyssä tilanteessa toden-
näköisesti tapahtuu. Mutta
heidän matemaattiset päätel-
mänsä ovat voimattomia, kun
olisi uskaltauduttava tunte-
mattomille alueille. He osaavat
vain tehdä kvantiteetteja kos-
kevia päätelmiä jo tuntemis-
taan kvantiteeteista. Tietoko-
neiden avulla laskelmista saa-
daan monimutkaisempia ja
laaja-alaisempia, mutta päivän
lopulla ei tiedetä yhtään sen
enempää siitä, MITEN kaikki
tapahtui; tiedetään vain, MITÄ
tapahtui. Ainoa mitä he ovat
tehneet, on että he ovat pie-
nentäneet matemaattisten vir-
heidensä määrää. He verhoavat
vaivaisen konseptuaalisen tie-
tonsa mielikuvituksellisilla teo-
rioilla antimateriasta, imaginaa-
risista hiukkasista ja madon-
rei’istä sekä muulla esoteeri-
sella sanahelinällä, joka ei mer-
kitse ehdottomasti yhtään mi-
tään.

Ilmoituksenantajat toistaisi-
vat todennäköisesti tänäänkin,
mitä he sanoivat viisikym-
mentä vuotta sitten: Tieteenne on
antautunut loputtoman pitkään
kamppailuun totuuden ja erheen
välillä, samalla kun se taistelee
vapautuakseen abstraktion kah-
leista, matematiikan orjuudesta ja
mekanistisen materialismin suhteel-
lisesta sokeudesta. [141:6] Kolmi-
kymmenluvulla Einstein sanoi
jokseenkin samat sanat.”

Nigel Nunn esitti muuta-
man esimerkin Urantia-kirjan
sisältämistä tieteellisistä tosi-
asioista, joita virallinen tiede ei
ole vieläkään hyväksynyt ja
vastasi Jacques Lecouturierille:
”Olen kanssasi samaa mieltä.

Lähdetäänpä liikkeelle tarkas-
telemalla niitä elliptisiä ’vähe-
nevän liikevastuksen’ vyöhyk-
keitä, jotka Mestariarkkitehdit
laskevat kokonaisuniversumin
päälle:

Avaruustaso toimii näin ellipti-
senä, liikkeessä olevana alueena,
jota ympäröi joka puolelta suhteelli-
nen liikkumattomuus. Tällaiset
liikkeen ja liikkumattomuuden
suhteet muodostavat vähenevän
liikevastuksen kaartuvan ava-
ruusuran, jota kosminen vahvuus ja
emergentti energia universaalisesti
seuraavat niiden kiertäessä iäti
Paratiisin Saaren ympäri. [125:2]

”Yksi nykyfysiikan Vasta-
usta Odottavista Suurista Ky-
symyksistä kuuluu: Miten ma-
terian osaset saavat massan?
Edellä esitetty tekstikohta
näyttää vihjaavan, että liikkuvi-
en energioiden lähestyessä
niille osoitetun aktiviteettialu-
een reunoja niiden liike kohtaa
yhä suurempaa ’vastusta’. Ver-
rataanpa tätä Haischin ja Rue-
dan esittämiin ideoihin koskien
sellaista mahdollisuutta, että se,
mitä me mittaamme ’massana’,
onkin tosiasiassa jonkinlaista
sellaista vastustusta liiket-
tä/kiihtyvyyttä vastaan, jonka
välittäjänä toimii yhä suurem-
paa kuuluisuutta saavuttanut
’nollapisteen kenttä’ (zpf). Tä-
mä zpf nähdään ’läpäisevänä’
kenttänä (vrt. ’läpäisty ava-
ruus’), joka saattaa olemuksen-
sa ja toimintansa puolesta olla
jotakin samaa kuin Urantia-
kirjan käsite järjestyneestä ava-
ruuden voimavarauksesta, ava-
ruuden alkuvahvuusvaraukses-
sa.
”Olisiko Haischin ja Ruedan
ideoista 22:nnen [!] vuosisadan
fysiikan laukaisualustaksi?”
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Urantia-kirjan opiskelu
Internetin avulla

Martti Vanninen

rantia-kirja opettaa meille paljon uusia
asioita, ja haluamme myös, että kirjan
opiskelu voisi tapahtua tekniikan uusim-

pia keinoja käyttäen. Uuden tekniikan kokeiluvaihe
onkin saatu päätökseen, ja USA:ssa oli jo viime
vuonna mahdollista opiskella täydellä teholla
Urantia-kirjaa Internetin avulla. Säätiö perusti
koulun nimeltään ”The Urantia Book Internet
School” eli lyhenteenä UBIS.

USA:n ulkopuolisena maana Suomi oli ensim-
mäinen, jonne perustettiin samanlainen koulu:
”Internetin Urantia-kirja-koulu” (IUKK) kuluvan
vuoden alussa. Ensimmäinen kahdeksan viikon
kurssi on parhaillaan menossa seitsemän oppilaan
voimalla. Opiskelun kohteena ovat kirjan luvut
1 – 5.

Opiskelu tapahtuu siten, että asiasta kiinnostu-
neet henkilöt käyvät kotikoneellaan katsomassa
määrätyistä Internetin osoitteista, mitä kursseja on
tarjolla ja millä kielillä.

Opetusta on saatavissa toistaiseksi neljällä kielellä:

http://mercy.urantia.org/ubis/
Englanninkielinen koulu toiminnassa, toinen luku-
kausi.

http://mercy.urantia.org/ubis/iukk-su.html
Suomenkielinen koulu toiminnassa.

http://mercy.urantia.org/ubis/elui-es.html
Espanjankielinen koulu aloittaa 1.3.2000.

http://mercy.urantia.org/ubis/eilu-fr.html
Ranskankielinen koulu. Aloitus ei ole tiedossa.

Ylinnä olevasta osoitteesta löytyvät linkit kaikkien
muiden koulujen sivuille, jos haluaa käyttää sitä
reittiä. Englanninkielinen on siis hierarkisesti ylim-
pänä ja muunkieliset toimivat sen alaisuudessa.
Kaikki eri kielillä olevat sivut ovat rakenteeltaan
alkuperäisen englanninkielisen kopioita. Platonia ja

Aristotelestä esittävä kuva esiintyy kaikenkielisten
sivujen alussa. Melkein lopusta taas löytyy alaotsik-
ko ”Kurssiaikataulu” ja sieltä kohta ”Klikkaa tähän
<Kurssiaikataulu>”.

Mentäessä näille uusille, kurssien yksityiskohtia
käsitteleville sivuille nähdään tarjolla olevien kurs-
sien aiheet, aikataulut ja opettajan nimi. Opettajan
nimen alla on jälleen klikattava linkki, jonka kautta
voi ilmoittautua haluamalleen kurssille englanniksi
tai kyseessä olevan maan kielellä. Oppilaiden mak-
simimäärä on 10. Kun se on saavutettu, häviää
linkki ja sen tilalle tulee teksti ”Kurssi täynnä”.

Kaikki tämä edellyttää vain, että käytettävissä
on tietokone Internet-yhteydellä sekä oma sähkö-
postiosoite (email). Kun kurssille ilmoittautuminen
on tapahtunut, niin Säätiössä webmaster (atk-
tukihenkilö) liittää oppilaan email-osoitteen mui-
den samalle kurssille ilmoittautuneiden joukkoon
ja avaa heille uuden yhteisen ”luokkaosoitteen”,
esimerkiksi >classroom5@lists.urantia.org< Tämä
osoite vastaa käytännössä vanhanaikaista ”liitu-
taulua”: kuka tahansa voi sille kirjoittaa, ja kaikki
näkevät mitä sinne on kirjoitettu.

Kurssi alkaa siten, että opettaja lähettää ”liitu-
taululle” sarjan kysymyksiä ja vastausohjeet. Op-
pilaat laativat vastauksiaan reilun viikon ja lähettä-
vät ne sitten opettajan yksityiseen email-osoit-
teeseen, joka on ilmoitettu oppilaille hyvissä ajoin.
Opettaja kokoaa kaikkien vastaukset siistiin järjes-
tykseen ja lähettää koko paketin ”liitutaululle”.
Oppilailla on sitten vajaa viikko aikaa analysoida
omia vastauksiaan muihin verrattuna ja käydä yh-
teistä keskustelua muiden kanssa ”liitutaulun” vä-
lityksellä. Keskusteluvaiheen loputtua koko kierros
alkaa alusta siirryttäessä seuraavaan opintojaksoon.
(Jakson pituus on 2 viikkoa. Kurssi käsittää 4 jak-
soa eli yhteensä 8 viikkoa.) Täksi kevääksi on vielä
suunnitteilla yksi kurssi. Siitä tulee ennakkoilmoi-
tus Säätiön suomenkieliselle UrantiaS-listalle.

U

http://mercy.urantia.org/ubis/
http://mercy.urantia.org/ubis/iukk-su.html
http://mercy.urantia.org/ubis/elui-es.html
http://mercy.urantia.org/ubis/eilu-fr.html
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Suomen Urantia-seuran kesäpäivät
9.–11.6.2000

Paikka Itämerikeskus Kellokosken Juhlatalo,
Juhlatalontie 4, 04500 Kellokoski
(n. 50 km Helsingistä Lahden suuntaan. HPY:n karttalehdellä 68/14-60)

Teema ”Jumalan Isyyden käsittämisestä”

Perjantai 9.6.2000
18.00–19.00 Saapuminen Itämerikeskukseen,

majoittuminen ja iltapalaa saatavilla
18.30–19.00 Hallituksen kokous
19.00– Suomen Urantia-seura r.y:n vuosi-

kokous Itämerikeskuksessa

Lauantai 10.6.2000
08.00–09.00 Aamiainen
09.00 Kokoontuminen
09.00–09.15 Aamunavaus (Matti Tossavainen)
09.15–10.15 Jumalan isyyden käsittämisestä

(Eija Seppänen-Bolotinski)
10.15–10.30 Keskustelu aiheesta pienryhmissä
10.30–11.00 Ajatuksensuuntaajan funktio Uni-

versaalisen Isän käsittämisessä
(Matti Tossavainen)

11.00–11.30 Ryhmätyö
11.30–12.30 Lounas
12.30–13.30 Ryhmätöiden purku
13.30–14.30 Rukous ja palvonta – yksin ja yh-

dessä (Joel Rehnström)
14.30–15.00 Kahvi- ja teetauko
15.00–16.30 Jeesus Universaalisen Isän ilmen-

tymänä Urantialla (Jorma Salojärvi)
16.30–17.00 Keskustelu aiheista pienryhmissä
17.00–18.00 Päivällinen.

Vapaamuotoista oleskelua
19.00– Sauna
20.00– Illanvietto

Sunnuntai 11.6.2000
08.00–08.45 Aamiainen
08.45–09.00 Aamunavaus
09.00–10.00 Ongelmia matkalla kohti Univer-

saalisen Isän käsittämistä
(Johanna Hart)

10.00–11.00 Ryhmätyöt
11.00–12.00 Lounas

12.00–13.30 Ihmiseen sisältyvät mahdollisuudet
ymmärtää Jumalan Isyys
(Erja Kalenius)

13.30–14.00 Kesäpäivien yhteenveto (Matti Tos-
savainen) ja yleisökeskustelu

14.00– Lähtökahvi ja -tee

MAJOITUS- JA RUOKAILUVAIHTOEH-
DOT

Perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään:
575,- / henkilö

1. päivä Majoitus 2–3 hengen huoneessa
2. päivä Aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi,

päivällinen ja sauna
3. päivä Aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi

Lauantaiaamusta sunnuntai-iltapäivään:
450,- / henkilö

1. päivä Aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi,
päivällinen, sauna ja majoitus 2–3
hengen huoneessa

2. päivä Aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi

Päivän kokouspaketti (la):
220,- / henkilö

Aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen ja
sauna

Päivän kokouspaketti (su):
160.- / henkilö

Aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi
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Majoitus
Kahden tai kolmen hengen huoneet. Majoitus-
tilaa on yhteensä enintään 30 henkilölle! Huo-
neet varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Em. hintoihin sisältyvät kokoustilojen vuokrat.
Erillistä osanottomaksua ei peritä

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT

Kesäpäiville tulevia pyydetään ilmoittautumaan
sitovasti viimeistään maanantaihin 17.5.2000
mennessä:

Kristina Siikala Matti Tossavainen
Vesijärvenkatu 49 A 4 Heidehofinpolku 5
15140 Lahti 01300 Vantaa
(03) 735 1751 (09) 873 2255
kristina.siikala@pp.inet.fi tossmatt@hotmail.com

Majoitus ja ruokailu maksetaan etukäteen seuran
tilille: MERITA 142730-102126. Ilmoittautuessa
mainitkaa erikoisruokavaliotoiveet.

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

Elokuussa New Yorkiin

Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen (IUA:n) seuraava kansainvälinen konferenssi järjestetään tänä vuonna
New Yorkissa; käytännön järjestelyistä huolehtii USA:n kansallinen Urantia-yhdistys.

Konferenssin teema on ”Isämme tahdon täyttäminen”, ja konferenssikielinä ovat englanti ja espanja.

Konferenssin ajankohta on 4.–7.8.2000. Konfe-
renssikampuksella on mahdollista asua jo 1.8. läh-
tien ja 8.8. päättyen, mikäli on halua tutustua New
Yorkin nähtävyyksiin ennen tai jälkeen konferens-
sin. Konferenssin paikka on Wagner College Sta-
ten Islandilla. Konferenssipaikalta pääsee kätevästi
lautalla Manhattanille.

Maksut
Mikäli ilmoittautuu ennen 10.4.2000, ovat maksut
seuraavat:

Saapuminen 3.8. ja lähtö 7.8.: hinta 325 USD.
Maksu sisältää ilmoittautumisen, majoituksen,
ateriat ja opintoaineiston. Maksu sisältää saapu-
mispäivän illallisen. Mikäli ilmoittautuu 10.4. jäl-
keen, on maksu 375 USD.

Mahdolliset lisävuorokaudet maksavat 55 USD
vuorokaudelta sisältäen majoituksen ja ateriat.
Lisävuorokausimahdollisuus on aikavälillä 1.8.–
8.8.

Konferenssimaksun lisäksi tulee lentolipun
hinta, jota on tässä vaiheessa mahdoton tietää
tarkalleen. Hintaa nostaa se, että elokuu on suo-

sittu loma- ja lentokuukausi. Hintaan vaikuttaa
myös USD:n ja EUROn välinen kurssi. Edestakai-
sen lennon Helsinki–New York–Helsinki ei pitäisi
maksaa yli 4 000 markkaa.

Konferenssiohjelma
Täydellistä ohjelmaa emme ole vielä saaneet käyt-
töömme, mutta tässä ovat esitelmäaiheet:

Lauantai 5.8.
09.30 Isämme tahdon toteuttaminen – niin

kuin Jeesus sen teki
11.00 ”– – ainoana silmämääränään Jumalan

kunnia” – Tapahtukoon ei minun,
vaan sinun tahtosi

11.20 Hengellisen elämän jakaminen mui-
den kanssa

11.40 Uskonnollisen elämäntavan korkein
ilmenemä

13.40 Salaperäiset Opastajat – alkuperä ja
olemus, luvut 107 ja 108

14.10 Suuntaajien suhde universumin luo-
tuihin, luku 109
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Sunnuntai 6.8.
09.30 Isämme tahdon täyttäminen – yhtei-

nen, ylevä tietoisuus Jumalan tuntemi-
sesta

11.00 Totuuden Henki, suojelusenkelit ja
muut hengelliset ystävät

11.20 Jumalan suhde yksilöön, luku 5
11.40 Suuntaajafuusio – seitsemän psyyk-

kistä eli kosmista kehää
13.30 Salaperäiset Opastajat: Suuntaajien

suhde yksilöön, luku 110
14.10 Suuntaaja ja sielu, luku 111

Maanantai 7.8.
09.30 Jeesuksen julkinen elämänvaihe –

Opetukset: Hänen Isänsä tahdon
täyttäminen

Esitelmien lisäksi ohjelmassa on pienryhmäkes-
kusteluja, musiikkia ja muuta ohjelmaa samaan
tapaan kuin meidän omissakin konferensseissam-
me on.

Suomesta konferenssiin on lähdössä muitakin,
joten mukava matkaseura on taattu. Voit varata
konferenssin ja lennot suoraan itse tai seuran sih-
teerin kautta.

Lisätietoja antaa Seppo Kanerva, puhelin (09)
496 561, faksi (09) 496 225, sähköposti
seppo.kanerva@kolumbus.fi

Mikäli haluat itse hoitaa matkajärjestelyt ja konfe-
renssiin ilmoittautumisen, ota yhteyttä (englannik-
si) osoitteeseen:

Urantia 2000 IUA Conference
67-86 Groton Street
Forest Hills  NY 11375-4160
USA

Puhelin: +1-718-793-2338 (puhutaan vain englan-
tia)

Sähköposti: urantia2knyconf@aol.com tai
urantia2k@aol.com

WAGNER

JFK

Newark

mailto:seppo.kanerva@kolumbus.fi
mailto:urantia2knyconf@aol.com
mailto:urantia2k@aol.com
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Suomen Urantia-seuran hallitus ja komiteat
Jäsenkomitea

Reijo Hamari
0400 586 550

Ritva Niemeläinen
(05) 451 3216

Aili Nurmiaho
(019) 688 0048

Martti Vanninen
(09) 809 2160

Julkaisukomitea

Maija Heikkilä
(09) 334 147

Seppo Kanerva
(09) 496 561

Leena Kari
(09) 445 883

Kalevi Krekilä
(03) 367 7038

Kari Kuosmanen
(08) 531 0001

HALLITUS
Kalevi Eklöf, puheenjohtaja
Sivurinne 1 A
01800 KLAUKKALA
Puh. (09) 879 9474; 0400 451 471
Faksi (09) 879 7467
kalevi.eklof@pp.inet.fi
Rauni Kerkelä, varapuheenjohtaja
Tikanperä 11 G
96910 ROVANIEMI
Puh. (016) 356 0557
rauni.kerkela@pp.inet.fi
Seppo Niskanen, sihteeri
Runeberginkatu 54a A 5
00260 HELSINKI
Puh. (09) 496 561; 040 526 8283
Faksi (09) 496 225
seppo.niskanen@kolumbus.fi
Kristina Siikala, rahastonhoitaja
Vesijärvenkatu 49 A 4
15140 LAHTI
Puh. (03) 735 1751; 040 742 6288
kristina.siikala@pp.inet.fi
Tuula Parviainen, jäsenkomitean pj.
Haapainojantie 33
16900 LAMMI
(03) 674 3226
Tapio Talvitie, julkaisukomitean pj.
Kuurinkuja 3
02750 ESPOO
Puh. (09) 505 4845
tapio.talvitie@kolumbus.fi
Matti Hulkkonen, koulutuskomitean pj.
Hanhijärventie 139 as. 2
53100 LAPPEENRANTA
Puh. (05) 451 3216; 050 516 0412
Faksi (05) 413 2499
Matti Tossavainen, konferenssikomitean pj.
Heidehofinpolku 5A
01300 VANTAA
Puh. (09) 873 2255
tossmatt@hotmail.com

Koulutuskomitea

Raimo Ala-Hynnilä
(014) 372 2602

Pertti Leinonen
(09) 852 1992

Pekka Nurmela
0400 803 478

Kari Saloheimo
(017) 265 0245

Anna-Leena Yrjölä
(05) 260 6933

Konferenssikomitea

Erja Kalenius
(03) 378 9299

Yrjö Kuikko
(05) 414 1542

Jorma Salojärvi
(09) 888 4954

Eija Seppänen-
Bolotinski
(09) 874 2194

Esitelmätilaisuudet Helsingissä
Seura järjestää kevätkaudella 2000 vielä kolme esitelmätilaisuutta. Tilaisuudet pidetään lauantaisin kello
16.15 Koskelan nuorisotalolla, Antti Korpin tie 3, Helsinki.

11.3. Jyri Härkönen Usko, uskonto ja hengellisyys
8.4. Seppo Niskanen Onnellisuudesta
6.5. Eija Seppänen-Bolotinski Uskonto, mielenterveys, terveys ja onnellisuus

mailto:kalevi.eklof@pp.inet.fi
mailto:rauni.kerkela@pp.inet.fi
mailto:seppo.niskanen@kolumbus.fi
mailto:kristina.siikala@pp.inet.fi
mailto:tapio.talvitie@kolumbus.fi
mailto:tossmatt@hotmail.com
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Opintoryhmät tiedottavat
Suomen Urantia-seuran pääasiallisin tehtävä on Urantia-kirjan opetusten edistäminen ja opintoryhmien
sekä yksittäisten kirjan lukijoiden kaikinpuolinen palveleminen. Seura ei tyrkytä apuaan, vaan haluaa tukea
kaikkia niitä ryhmiä ja yksittäisiä kirjan lukijoita, jotka haluavat olla seuran kanssa yhteistyössä. Seuran jä-
senet ja seuraan kuulumattomat ovat tässä suhteessa samassa asemassa. Seura välittää alustajia ja ryhmien
vetäjiä, hoitaa pyydettäessä opintoryhmien tilojen varaukset, maksaa ryhmien puolesta kohtuulliset tila-
vuokrat sekä hoitaa tiedotuksen ja postituksen, jotta ryhmät itse voivat keskittyä kaikkein tärkeimpään:
Urantia-kirjan opiskeluun. Kaikki palvelu on maksutonta. Halukkaat voivat ottaa yhteyttä koulutuskomite-
an puheenjohtajaan tai muihin seuran toimihenkilöihin. Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun
omistautuneita ryhmiä. Olet tervetullut mihin tahansa ryhmään. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota
yhteyttä seuran koulutuskomiteaan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa.

Helsingin seutu
Ryhmä, jonka vetäjänä on Seppo Niskanen, puh. (09)
496 359, kokoontuu joka toinen tiistai klo 17.00
osoitteessa Runeberginkatu 54a A 5, 00260 HEL-
SINKI. Käsittelemme neljättä osaa.

The English Study Group meets every Sunday at
6.00 p.m. at Seppo Kanerva’s home, Runeberginkatu
54a A 5, 00260 HELSINKI, phone (09) 496 561.
Ryhmä, joka kokoontuu Helsingin kaupungin Rik-
hardinkadun kirjaston ryhmätyöhuoneessa, kirjas-
ton II kerroksessa, kokoontuu keväällä vielä 9.3.
23.3. 6.4. 4.5. ja 18.5.  klo 18.15–20.00. Yhteyshen-
kilö Pertti Leinonen, puh. (09) 852 1992.
Hyvinkää
Tietoja toiminnasta antaa Kari Haavisto,
puh. (019) 461 421.

Joensuu
Tietoja antaa Leena Kalaja, Somerotie 8 C, 80230
JOENSUU, puh. (013) 313 630.
Jyväskylä
Ryhmä kokoontuu tiistaisin parillisina viikkoina klo
18.00–19.30 kaupunginkirjaston kerhohuoneessa.
Lisätietoja saat Raimo Ala-Hynnilältä, Vanhatie 29,
40530 JYVÄSKYLÄ, puh. (014) 372 2602.

Kotka
Tietoja opintotoiminnasta antaa Marja-Leena Val-
keinen, Tuukkalanpolku 20, 48410 KOTKA, puh.
(05) 228 2516.
Kuopio
Lisätietoja: Kari Saloheimo, puh. (017) 265 0245.
Lahti
Lisätietoja: Kalervo Juntunen, puh. (03) 787 2302.
Lammi
Lammin ja ympäristön toiminnasta kiinnostuneille
antaa tietoja Tuula Parviainen, Haapainojantie 33,
16900 LAMMI, puh. (03) 674 3226.
Lappeenranta
Tietoja antavat Yrjö Kuikko, puh. (05) 414 1542, ja
Matti Hulkkonen, puh. (05) 451 3216 tai 050 516
0412.

Lempäälä
Keskusteluryhmä kokoontuu keskiviikkoisin parit-
tomina viikkoina klo 18.00–21.00. Yhteyshenkilönä
toimii Kalevi Krekilä, Tampereentie 250, 37560
LEMPÄÄLÄ, puh. (03) 367 7038.

Oulu
Tietoja antavat Reijo Hamari, Taidonkaari 6 J 47,
90570 OULU, puh. 0400 586 550, ja Matti Hökkä,
puh. (08) 382 706 tai 049 583 912.

Pieksämäki
Tietoja antaa Johannes Partanen, Savontie 24-26 C 11,
76100 PIEKSÄMÄKI, puh. (015) 487 069.

Rauma
Tietoja antaa Eeva Kärki, Erkinkatu 45, 26200
RAUMA, puh. (02) 821 0525.

Rovaniemi
Suomen pohjoisin opintoryhmä kokoontuu maa-
nantaisin klo 17.00 Ompeluateljee Vallaksen tilois-
sa, Jaakonkatu 3–5 A 2, 92600 ROVANIEMI. Li-
sätietoja: Raija Vallas, puh. (016) 346 315.

Seinäjoki
Tietoja antaa Pentti Räisänen, Kullaanmäentie 126,
60800 ILMAJOKI, puh. (06) 424 7251 tai 02040-
74816.

Tampere
Tampereen opintoryhmä kokoontuu joka toinen
keskiviikko kirjastotalo Metsossa. Lisätietoja Eija
Piililä, puh. (03) 255 6629 ja Erja Kalenius, puh. (03)
378 9299.

Turku
Turun opintoryhmän toiminnasta antaa tietoja
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 KIRJALA, puh.
(02) 454 4927.

Vaasa
Lisätietoja: Tapani Härkönen, puh. (06) 312 1832.

Málaga, Espanja
Espanjan suomalainen keskusteluryhmä. Tietoja
antaa Pentti Suutarinen, puh. +34 (952) 563986.
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