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Puheenjohtajan kynästä

T

he Blue Club eli eurooppalaisten Urantia-yhdistysten
epävirallinen kerho perustettiin
maaliskuussa 2011. Alkuunpanijoina
tässä prosessissa olivat Irmeli IvaloSjölie ja Christian Ruch (Sveitsi),
joiden kutsusta eurooppalaisten
Urantia-seurojen henkilöitä kokoontui maaliskuun lopulla kahdeksi
päivää Saksan Frankfurtiin ihan vain
tutustumaan toisiinsa ja pohtimaan
Urantia-liikkeen ”eurooppalaisia
ongelmia” ja tavallaan vielä ”nuorempien lukijoiden näkökulmasta”.
Tämä oli tiettävästi ensimmäinen
kerta, kun eurooppalaiset kokoontuivat ihan keskenään, ilman ”muuta
maailmaa”. No, sen verran oli
poikkeusta, että Urantia-säätiöstä oli
läsnä puheenjohtaja Mo Siegel
(USA) ja varapuheenjohtaja Georges
Dupont (Ranska). Kokouskielenä
käytettiin englantia, joka olikin
toimivin ratkaisu. Tapaamisessa se
osoittautui vain harvan eli kahden
osallistujan äidinkieleksi, eli tämän
suhteen olimme suhteellisen tasavertaisissa asemissa. Kuriositeettina
mainittakoon, että kun tilaisuudessa
oli läsnä kaikkiaan 23 henkilöä

kymmenestä eri maasta, niin heistä
kahdeksan osasi sujuvaa suomea!
No, nämä kaikki eivät tulleet
Suomesta, vaan heitä oli myös
Ruotsista, Saksasta, Ranskasta ja
Unkarista. Edustimme merkittävää
kieliryhmää kuitenkin tässä joukossa.
Tilaisuudesta yleisesti voi sanoa, että
sen luonne oli tässä vaiheessa vain
”tunnusteleva”, mistä syystä kovin
leveällä rintamalla ei oltu liikkeellä.
Katsotaan, mitä aika tuo tullessaan,
ja mihin suuntaan tämä Urantialiikkeiden eurooppalainen yhteistyö
kehittyy. Sen verran sovimme jatkosta,
että pienimuotoista keskustelua
jatketaan internetissä, ja seuraavan
kerran kokoonnumme Pariisissa
huhtikuussa 2012.
The Blue Club -nimestä voisi mainita, että siitä ei tilaisuudessa keskusteltu. Tämä ilmaisu vain vilahti jonkun puhujan sivulauseessa, josta kokouksen puheenjohtaja Christian
Ruch sen oitis nappasi ja kertoi perustavansa tämän nimisen wwwsivuston, ja se sopi kaikille. Sivusto
on avoin ja se löytyy osoitteesta
http://www.theblueclub.eu
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Tilaisuudessa oli monia keskustelun
aiheita. Alla lyhyttä yhteenvetoa
muutamista:
1. Urantia-kirjojen jakelu
Tämä herätti paljon keskustelua.
Kysyttiin miksi säätiöllä jakelu
”tökkii” ja miksi se on niin
byrokraattista. Entä kirjan hinta?
Pitäisikö suosia ammattimaista
jakelua vai henkilökohtaista työtä?
Kaikella näytti olevan puolensa.
– V. 2009 myytiin 14 500 fyysistä
kirjaa ja internetistä ladattiin 50 000
”kirjaa”.
– Yli 50 % kirjaostoista on tilastojen mukaan impulsiivisia tekoja.
– Yksin USA:ssa julkaistaan 60
000 uutta kirjaa joka vuosi.
Kirjakaupat kuorivat kermaa päältä
ja valitsevat hyllyihinsä vain uutuuksia, eikä niistäkään kuin osa pääse
esille. Urantia-kirja ei ole enää
uutuus, ja siten sitä on vaikea saada
kauppojen hyllylle.
– Kirjakaupat haluavat ostaa
mieluummin tukkureilta kuin kirjan
julkaisijoilta. Työskentely tukkureiden kanssa on tehokkaampaa.
– Rotterdamissa on muuan
tukkuri, jonka välityspalkkio kirjaa
kohden on vain 0,8 US $. Vertauksena voi miettiä, mitä säätiölle
maksaa yksittäisten kirjojen pakkaaminen ja lähettäminen. Tukkuri voi
olla byrokraattinen mutta myös
edullinen.

– Säätiön on vähilläkin resursseilla pystyttävä ohjaamaan kirjajakelua, koska se ei voi luovuttaa kirjan tekijänoikeutta edelleen muille
kustantajille tai jakelijoille, joka olisi
liiketoiminnan siirtämisen ehto.
– Esimerkiksi Italiassa ei ole
lainkaan jakelijaa. Heille lähetettiin
pari vuotta sitten kaksi laatikollista
kirjoja, eikä vielä yhtään kirjaa ole
myyty.
– Samoin Ruotsissa kirjan myynti
on käytännössä lähes olematonta.
– Säätiö on menettänyt noin 350
000 US $ Keski- ja Väli-Amerikkaan,
kun eivät ole maksaneet saamiaan
kirjoja. Samaa ilmiötä esiintyy
muuallakin.
– Kirjan hinta ostajalle vaihtelee
suuresti. USA:ssa kansalainen saa
sen lähes kahvikupposen hinnalla,
15 dollarilla. Toisaalta Meksikossa ja
Venäjällä kirja maksaa työläiselle
aivan kohtuuttomasti: melkein
puolet hänen kuukausipalkastaan!
Meksikossa noin 70 $ ja Venäjällä 50
€. Lisäksi venäläinen myyjä vaatii
120 €/kk, riippumatta siitä, myykö
hän yhtään kirjaa vai ei.
– Monessa maassa kirjajakelu on
vähintään kyseenalaista liiketoimintaa, voisiko sanoa jopa rikollista
bisnestä (mm. Venäjä, Unkari jne.).
Heidän kanssaan on vain tehtävä
kauppaa, tai kirjat eivät etene.
– Toivottiin säätiön nettisivuille
yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten
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henkilön sen hetkisessä olinpaikassa jonkun tietynkielisen
kirjan voi parhaiten ostaa.
– Kirjojen henkilökohtaisella
jakelulla (henkilöltä henkilölle) on
edelleen omat vahvat puolensa.
– Lopuksi vinkki sanoman
levittäjille: Vastaa vain, kun sinulta
kysytään, ja käyttäydy niin, että
sinulta kysytään. (Alkuperäinen:
Answer only if you are asked and
behave the way that you are asked.)
2. Opintoryhmät
Keskusteltiin mm. opintoryhmien
luonteista ja toiminnasta eri
kulttuureissa. Esimerkiksi Amerikassa
ne ovat poikkeuksetta aina jonkun
kotona ja hyvin sosiaalisia tapahtumia
mm. ruokailuineen ja enemmän
uskonnollisia piirteitä korostavia
rukouksineen ja musiikkeineen.
Euroopassa saatetaan taas suosia
enemmän neutraaleja kokoontumistiloja ja -tapoja sekä välttää
liiallista oheistoimintaa ja -materiaalia.
Samoin keskusteltiin opintoryhmien vakaudesta ja pysyvyydestä.
Mikä tekee opintoryhmän olemassaoloon jatkuvuutta vuodesta toiseen ja, toisaalta, mikä saa ihmiset
pysymään ryhmässä kiireistäänkin
välittämättä? Mikä merkitys on kokoontumispaikalla, kokoontumisajalla, säännöllisyydellä, läksyn etukäteisvalmistelulla tai luvulla paikan
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päällä, asiassa ja aikataulussa pysymisellä, johtajuudella, seremonioilla
jne. Ihmiset kokoontuvat saadakseen hengellistä ruokaa!
3. Yhteiskunta
Euroopan ulkopuolisessa maailmassa on erittäin luonnollista, että
ihminen kuuluu johonkin uskonnolliseen yhteisöön ja on aktiivinen
siinä; se on jopa sääntö, josta ei ole
hyvä poiketa. Tällainen toiminta
saa näkyä vapaasti valokuvissa ja
julkaisuissa. Toisin on Euroopassa.
Täällä on omat erityispiirteensä.
Eurooppa on muista poiketen
hyvin sekularistinen yhteiskunta,
jossa uskonnottomuutta pidetään
jopa hyveenä ja kuulumista
johonkin uskonnollisluonteiseen
yhteisöön katsotaan jo kulmakarvoja nostellen, puhumattakaan
siitä, että toimii aktiivisesti
tällaisessa yhteisössä. Uskonnollisuutta, muuna kuin puhtaana
rituaalina, ei ole suotavaa ottaa
puheenaiheeksi vieraiden kesken.
Michael MacIsacin mukaan
Ruotsi on tästä jo lähes ääriesimerkki, siellä ”yli 90 %” ei usko
Jumalaan, ja yhteiskunta on erittäin
maallistunut.
Samoin Euroopassa säädetty
laki ihmisten yksityisyyden suojasta
on paljon edellä muuta maailmaa.
Yksityisasiat ovat yksityisasioita,
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eikä niitä saa levittää ja julkistaa
miten vaan. Uskon, että tässä
suhteessa muu maailma tulee kyllä
seuraamaan Euroopan esimerkkiä.
Mutta uskontoon suhtautuminen
yleensä on silti eri asia, eikä se liity
yksityisyyden suojan korostukseen.
4. Tulevaisuus
Tässä sivuttiin mahdollisia ”vaaroja”, jota Urantia-liike voi matkallaan
joutua kohtaamaan. Mitään kovin
konkreettista ei kukaan esittänyt,
mutta lähimpänä konkretiaa mainittiin mm. kirjan esittämät näke-

mykset roduista ja rotuhygieniasta,
joita saatetaan tulkita liian kirjaimellisesti ja aiheuttaa siten
tulevaisuudessa ongelmia.
Lopuksi esitän parhaimmat kiitokset
vielä Irmelille ja Christianille hyvästä
ideasta ja loistavasta toteutuksesta.
Toivon ”Siniselle klubille” (The
Blue Club) menestystä eurooppalaisen yhteistyömme kehittämisessä.
Tapio Talvitie
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Päätoimittajalta

Suomen Urantia – seura ry:n jäsenyydestä

K

eskustelu seuran jäsenyyden
edellytyksistä nousee aika
ajoin mielenkiinnon kohteeksi, kun
uusia lukijoita tapaa opintopiireissä.
Se on tietysti luonnollista, sillä SUS
ei ole mikään salamyhkäinen tai
etuoikeutettu ryhmä, vaan joukko
tavallisia Urantia-kirjasta kiinnostuneita kansalaisia, joka haluaa antaa
omaa aikaansa seuran toimintaan ja
edistää ilmoitukseen sisältyvää perussanomaa Jumalan isyydestä ja
kaikkien ihmisten veljeydestä, kuten
Jeesus Kristus opetti jo 2 000 vuotta sitten.
SUS on toiminut vuodesta 1989,
ja jäsenmäärä on viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvanut
vain vähän ollen tällä hetkellä 84
henkilöä. Kirjoja on myyty Suomessa yli 7 000 kappaletta, joten lukijoita lienee monikymmenkertainen
määrä. Aika ajoin nousee esiin kysymys, miksi seurassa on niin vähän
jäseniä, vaikka ilmoituksesta kiinnostuneita lukijoita näyttäisi olevan
paljon enemmän. Onko siis jäsenyysehdoissa jotain vikaa, kun niin
vähän lukijoista on hakeutunut seuran jäsenyyteen?

Jäseneksi voi hakeutua jokainen
18-vuotias henkilö, joka on lukenut
kirjan kokonaisuudessaan ja hyväksyy seuran säännöt ja sen tekemät
sopimukset velvoitteineen sekä
osoittaa vilpitöntä halua hallituksen
käsityksen mukaan toimia seuran
tavoitteiden edistämiseksi.
Jäsen voi osallistua seuran toimintaan, kuten vuosikokoukseen ja
opintopiiritoimintaan oman kiinnostuksensa puitteissa, mutta se on
täysin vapaaehtoista oman harkinnan mukaan. Myös eroaminen on
yksinkertaista kirjallisella tai suullisella ilmoituksella seuran hallitukselle vuosikokouksessa tai jättämällä jäsenmaksu kahtena vuotena
maksamatta. Säännöt ovat samat
kaikilla kansainvälisen lukijajärjestön UAI:n kansallisilla jäsenseuroilla.
Seuran jäseneksi hakeutuminen
on kiinni lähinnä omasta halusta
tulla mukaan vaikuttamaan. Jos
henkilö on aidosti kiinnostunut
Urantia-kirjan sisällöstä, sen lukeminen on seikkailu, joka palkitsee varmasti lukijansa. Tällöin sen läpikäyminen on vain ajan kysymys. Kirjan
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196 luvun keskimääräinen pituus
on vain vajaat 11 sivua ja jos lukee
yhden luvun päivässä, se tekee noin
reilu puoli vuotta, mutta kiinnostunut lukija käy sen läpi paljon nopeamminkin! Jos haluaa tulla seuran
jäseneksi, on kohtuullista olettaa,
että jäseneksi aikova itse tietää suurin piirtein, mitä kirja sisältää. Kirjan sisältö on ainutlaatuinen, ja sen
pidemmälle menevään hahmottamiseen saattaa mennä vuosikymmeniä, eikä voida olettaa, että sen
kertalukemisella saavuttaa. Opintopiirit ovat sitä varten, että niissä
syvennytään laaja-alaisemmin sisältöön keskustelemalla muiden kanssa, kuinka he ymmärtävät lukemansa. Opintopiirejä on tällä hetkellä
12 eri puolilla Suomea. Nämä ovat
ilman jäsenvelvoitteita kaikille avoimia tilaisuuksia, joihin voi tulla tutustumaan kirjan sisältöön ja keskustelemaan muiden lukijoiden
kanssa ilman ennakkoehtoja. Myös
kaksi kertaa vuodessa järjestettävät
lukijapäivät ovat kaikille tarkoitettuja tilaisuuksia.
Tulevaisuudessa olisi mitä toivottavinta, että myös nuorempia,
esim. 18–40-vuotiaita henkilöitä,
hakeutuisi seuran toimintaan mukaan. Nykyisen hallituksen keskiikä lienee reilusti päälle kuudenkymmenen, ja komiteoiden jäsenet
ovat myös varttuneempaa väkeä.
Äänikirjan valmistuminen tämän

vuoden aikana voi mahdollisesti
tuoda uusia käyttäjäryhmiä ilmoituksen opiskelijoiksi. Ainakin se on
uusi tapa tutustua kirjaan.
Pääosa seuran toiminnasta tapahtuu kansallisella tasolla, mutta
koska Urantia-liike on kansainvälinen, niin kontaktit ulkomaailmaan
edellyttävät myös kohtuullista, varsinkin englannin kielen taitoa, jonka
merkitys korostuu vain tulevaisuudessa.
Urantia-ilmoituksen ympärille
muodostuneet organisaatiot, kuten
Urantia-säätiö, jolla on oma tehtävänsä ilmoitetun tekstin varjelijana,
ja lukijajärjestöt UAI ja rinnakkaisjärjestö Fellowship, jotka toimivat
lukijoiden yhteisöinä, ovat muodostuneet tiettyjen historiallisten tapahtumien seurauksena, joten niillä on
myös oma paikkansa.
Järjestöt niin kansallisella kuin
kansainväliselläkin tasolla ovat tarpeellisia. On vain huolehdittava
siitä, ettemme yliorganisoidu. Olennaista on, että ne palvelevat yksittäistä lukijaa ja hänen löytöretkeään
totuuteen, kauneuteen ja hyvyyteen
– omaan henkilökohtaiseen jumalasuhteeseen.
Pertti Leinonen
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Jeesuksen moderni ja ikuinen evankeliumi
Osa 3: Evankeliumisanoman opettamisesta ja
vastaanottamisesta
Eija Seppänen-Bolotinski
Esitelmä 17.4.2010

M

otto esitelmälle löytyy tällä
kertaa Raamatun Vanhan testamentin puolelta:
”Oikeat opettajat loistavat niin
kuin säteilevä taivaankansi, ja ne,
jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet,
aina ja ikuisesti.” (Dan. 12:3)
Aineisto esitelmää varten on koottu
englanninkielisen Urantia-kirjan
Gospel School -aineistosta. Tätä
internetkoulua on vetänyt Jeffrey
Wattles vuosina 2001–2009.
Kutsu julistamaan evankeliumia
Jokaisessa morontiailmestymisessään ylösnousemuksensa jälkeen
uskovien ryhmille Jeesus toisti kutsun julistaa ilosanomaa, evankeliumia, maailmalle. Aivan selvästi
tämä tehtävä on osoitettu ei ai
noastaan apostoleille vaan kaikille
uskoville. Seuraavassa lista Jeesuksen tätä asiaa koskevista puheista:
Viimeisenä leiripäivänä apostoleille:
Muistakaa, että teidät on valtuutettu
julistamaan tätä valtakunnan evanke-

liumia – sitä, että korkeimpana on halu
täyttää Isän tahto, mihin liittyy ylin ilo
siitä, että oivaltaa uskon kautta olevansa
Jumalan poika –, joten ette saa antaa
minkään seikan vaihtaa omistautumisenne kohdetta tästä yhdestä ja ainoasta
velvollisuudesta joksikin muuksi. Hyötyköön koko ihmiskunta rakastavan hengellisen hoivanne, valaisevan älyllisen
kanssakäymisenne ja kohentavan sosiaalisen palvelunne ylitsevuotavuudesta; mutta ei tule sallia, että nämä humanitaariset ponnistukset – jokin niistä tai ne
kaikki – astuisivat evankeliuminjulistuksen sijalle. [1931:2]
Huomatkaa! Apostoleille ensisijaista on Jumalan tahto ja poikaus
sekä omistautuminen yksinomaan
evankeliumin julistamiselle.
Viides morontiailmestyminen 25:lle
naisuskovalle:
Myös teidät kutsutaan levittämään
hyvää sanomaa ihmiskunnan vapaudesta
sen evankeliumin kautta, että ihmiset
ovat taivaan valtakunnassa Jumalan
poikia. Menkää kaikkeen maailmaan ja
julistakaa tätä evankeliumia ja vahvistakaa uskovien uskoa siihen. Ja kun te
näin teette, älkää unohtako hoivata sai-
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raita ja vahvistaa niitä, joiden rohkeus
pettää ja joita pelko kalvaa. [2033:1]
Naisille hän korosti erityisesti
vapauden evankeliumia! Onko naisille tarkoitettu erityisesti, ko
rostuneesti, hoivatyö evankeliuminjulistuksen lisäksi?
Kuudes morontiailmestyminen 40:lle
kreikkalaisuskovalle:
Menkää siis kaikkeen maailmaan ja
julistakaa tätä pelastuksen evankeliumia, sellaisena kuin olette sen valtakunnan lähettiläiltä saaneet, ja olen
kanssanne Isän uskon- ja totuudenpoikien veljeskunnassa. [2034:0]
Jeesus korostaa tässä pelastumisen evankeliumia ja omaa veljeyttään uskovien kanssa!
Kymmenes morontiailmestyminen
150:lle filadelfialaisuskovalle:
Menkää siis kaikkeen maailmaan ja
julistakaa kaikille kansoille ja roduille
tätä evankeliumia Jumalan isyydestä ja
ihmisten veljeydestä ja osoittakaa viisautta valitessanne menetelmiä, joilla esitätte
hyvän sanoman ihmiskunnan eri roduille
ja kansanheimoille. Lahjaksi olette saaneet tämän valtakunnan evankeliumin ja
lahjaksi annatte tämän hyvän sanoman
kaikille kansakunnille. Älkää pelätkö
pahuuden tekemää vastarintaa, sillä olen
aina teidän kanssanne, hamaan aikojen
loppuun saakka. Ja oman rauhani minä
jätän teille. [2042:1]
Muistanette, että filadelfialaisuskovien johtohahmona oli Abner.
12. morontiailmestyminen 80:lle
uskovalle Aleksandriassa:

Ja teidän kaikkien on määrä julistaa
tätä rakkauden ja totuuden evankeliumia elämällä, jota lihallisen hahmossa
elätte. – –
Niin kuin Isä on lähettänyt minut
tähän maailmaan, niin lähetän minä nyt
teidät. – – Menkää siis kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa tätä evankeliumia,
ja katso, minä olen teidän kanssanne
aina, hamaan aikojen loppuun saakka.
[2044:3–4]
16. morontiailmestyminen noin
80:lle Jerusalemin uskovalle:
Teidän on määrä lähteä julistamaan
Jumalan rakkautta ja ihmisen palvelemista. Maailman eniten kaipaama tieto
on se, että ihmiset ovat Jumalan poikia ja
että he uskon kautta voivat tosiasial
lisesti käsittää tämän jalontavan totuuden ja sen joka päivä kokea. – –
– – Olen elänyt keskuudessanne Ihmisen Poikana, jotta te ja kaikki muut
ihmiset saisitte tietää, että te kaikki toden totta olette Jumalan poikia. Menkää
siis nyt kaikkeen maailmaan julistaen
tätä taivaan valtakunnan evankeliumia
kaikille ihmisille. [2052:4–2053:1]
17. morontiailmestyminen 75:lle
Samarian uskovalle:
Menkää siis kaikkeen maailmaan ja
kertokaa tätä hyvää sanomaa jokaisen
rodun, heimon ja kansakunnan kaikille
luoduille. Henkeni kulkee edellänne, ja
olen aina teidän kanssanne. [2054:0]
18. morontiailmestyminen Tyyron
uskoville:
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Ja kun menette, kuka minnekin,
kertoaksenne kaikille kansakunnille
tämän evankeliumin hyvää sanomaa,
niin kuljen edellänne, ja Totuuden Henkeni on sydämessänne. [2054:3]
Entä ovatko nämä Jeesuksen kehotukset mielestänne vanhanaikaisia?
Koko Urantia odottaa Mikaelin
jalontavan sanoman julistamista ilman,
että tätä kuormittavat ne opinkappaleet
ja dogmit, jotka ovat kertyneet yhdeksäntoista vuosisataa jatkuneesta yhteydestä
evolutionaarista alkuperää oleviin uskontoihin. Se hetki on koittamassa, jolloin
buddhalaisuudelle, kristinuskolle, hindulaisuudelle ja jopa kaikkien uskontojen
piiriin kuuluville kansoille ei enää esi
tetä evankeliumia Jeesuksesta, vaan Jeesuksen evankeliumin elävää, hengellistä
todellisuutta. [1041:5]
Tämän valtakuntaevankeliumin hellittämätön julistaminen on jonakin päivänä tuova kaikille kansakunnille uuden
ja uskomattoman vapahduksen, älyllisen
kahleettomuuden ja uskonnollisen vapauden. [1930:6]
Julkinen puhuminen ja saarnaaminen sekä julistaminen
Harjoitellessasi julkista puhumista
varten evankeliumisanoman sanansaattajana sinun olisi jo sitä ennen
tullut: 1) syventää ymmärrystäsi
Jeesuksen evankeliumista, 2) oppia
tuntemaan omat resurssisi tehtävän
suorittamista varten ja 3) oppia tun-
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temaan vaikeudet, joiden parissa ne
ihmiset, joiden kanssa aiot työskennellä ja joille aiot julistaa sanomaa,
ovat tekemisissä.
Lisäksi ennen julkista sananjulistusta sinun pitäisi myös olla jo aika
varma sen suhteen, että kykenet
kahden henkilön välisessä tilanteessa välittämään siunauksellista totuutta toiselle henkilölle.
Osa 1: Mitä Urantia-kirja tarjoaa
julistamisen, julkisen puhumisen ja
saarnaamisen tueksi.
Ne tiedot, jotka Urantia-kirja tarjoaa
julkista puhumista varten, ohjaavat
meitä tehokkaasti, mutta eivät anna
viitteitä siitä, miten tämä tulisi käytännössä tehdä.
Jeesus sanoi, että julistamisella
on ratkaiseva osa sen suhteen, että
planeetalla tavoitettaisiin ja saavutettaisiin päämäärä, josta seuraavat
Jeesuksen sanat:
Tämän valtakuntaevankeliumin hellittämätön julistaminen on jonakin päivänä tuova kaikille kansakunnille uuden
ja uskomattoman vapahduksen, älyllisen
kahleettomuuden ja uskonnollisen vapauden. [1930:6]
Ja edellä siteeratuissa seitsemässä ylösnousemuksen jälkeisessä ilmestymisessä uskovien ryhmille – eikä siis ainoastaan apostoleille – Jeesus vakavasti kehottaa meitä sitoutumaan julistamaan
evankeliumia kaikelle maailmalle.
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Julistaminen on erityinen kommunikoinnin muoto. Sen tyyppilaji on
saarnaaminen, mutta ei kaikki se,
mitä pidetään saarnaamisena ole
laadulliselta kannalta ajateltuna julistamista. Me julistamme yhtä hyvin elämällämme kuin sanoillamme.
Kun julistamme evankeliumia, me
joudumme ilmaisemaan monesti
enemmän kuin voimme ihmisinä
tietää.
Idea Universaalisen Isän persoonallisuudesta on sellainen laajempi ja todempi
jumalakäsitys, joka on tullut ihmiskunnan tietoon pääosin ilmoituksen kautta.
Järki, viisaus ja uskonnollinen kokemus
– ne kaikki – viittaavat persoonalliseen
Jumalaan ja antavat olettaa, että hän on
persoonallisuus, mutta ne eivät täysin sitä
todista. [28:7]
Julistaminen on uskon rohkea
teko, jolla kurotetaan kommunikoimaan, suoraan tai epäsuoraan, ja
näistä tavoista kumpikin on taidetta. Toisille ihmisille tapahtuvaa julistamista luonnehtii luottavaisuus
ja rohkeus, ja julistamisen tulisi olla
tahdikasta ja herkkävaistoista ihmissuhteisiin sisältyviä velvollisuuksia
kohtaan. Kun elämässämme saavutamme julistuksen asteen, silloin
myös sanamme saavat saman voiman.
Urantia-kirjan luku 194 ”Totuuden
Hengen lahjoittaminen” tuo esille
useita syitä sille, miksi tämän hengen lahjoittaminen tapahtui. Tämä

henki opettaa meitä suorittamaan
hengellisesti tärkeitä asioita, mihin
sisältyy Jeesuksen elämän ja opetuksien muistaminen ja ymmärtäminen; Totuuden Henki todistaa
hänen opetustensa ja elämänsä todellisuudesta. Monet ihmiset ovat
todella innostuneita ja kiinnostuneita Urantia-kirjan tarjoamasta tulkinnasta koskien Jeesuksen elämää ja
opetuksia. On tärkeää olla aktiivinen tämänkin asian suhteen planeetalla, jossa asuu miljardi kristittyä.
Meille kerrotaan myöskin:
Tämä henki annettiin siinä tarkoituksessa, että uskovat saisivat pätevyyden toimia entistäkin tarmokkaampina valtakunnan evankeliumin saarnaajina – –.
[2063:3]
Aika ajoin kuulee väitettävän, että
saarnaaminen olisi vanhanaikaista.
On helppoa olla kriittinen pelkän
ennakkoluuloisuuden vuoksi, olla
hyökkäävä ja itse asiassa täten astua
vastustamaan ilmoitettua. Saarnaaminen on puhetta, jonka tarkoituksena on välittää korkeimpia arvoja.
Saarnaaminen viidennen käänteentekevän ilmoituksen kontekstissa ei
tarkoita moralisointia, syyttelyä,
tahdittomuutta, välinpitämättömyyttä, vaan sen tulisi olla ylevintä
puhetta mihin kykenemme. Tämä
tapahtuu sellaisissa opetustilanteissa, joissa toimimme lämpimän aidon hengellisyyden elävöityessä.
Ja kaikkien näiden toteamusten
jälkeen, joiden tarkoituksena on
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rakentaa siltoja monien modernien
ihmisten suuntaan, kannattaa valmistautua ottamaan vastaan mahdollisuuksia saarnata ja julistaa
evankeliumia erilaisilla foorumeilla.
Palatkaamme vielä kerran Jeesuksen Urantia-kirjassa esittämään lupaukseen:
Tämän valtakuntaevankeliumin hellittämätön julistaminen on jonakin päivänä tuova kaikille kansakunnille uuden
ja uskomattoman vapahduksen, älyllisen
kahleettomuuden ja uskonnollisen vapauden. [1930: 6]
Tämä Jeesuksen lupaus on täysin erilainen siihen näkemykseen
verrattuna, että saarnaaminen ja
julistaminen olisivat jotenkin vanhanaikaisia toimintamuotoja.
Meidän kannattaisi ennemminkin tutkia, mitä termit ”saarnaaminen” ja ”julistaminen” tarkoitta
vat Urantia-kirjan opetusten mukaan, kuin hylätä nämä siksi, että
kapinoimme joitakin kyseisten opetusmuotojen nykyaikaisia vinoutumia vastaan.
Pietari ja Jaakob olivat erinomaisia
julkisia puhujia, ja me tiedämme,
että he olivat emotionaalisempia
kuin ihmiset keskimäärin.
Jeesus toisaalta puhui harvoin
itse emotionaalisen korostuneesti –
hän ei ollut samanlainen tehokas
puhuja kuin Pietari. Tämä huomio
saa meidät miettimään, kannattaako
julkisen puhumisen taitoja edes kehittää.
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Seuraavassa tulee tärkeä huomio:
Hän ilmoitti, että hän oli tullut toimiakseen opettajana, opettajana, joka oli
lähetetty taivaasta esittämään hengellistä
totuutta aineelliselle mielelle. Ja täsmälleen niin hän teki. Hän oli opettaja, ei
saarnaaja. Ihmisen näkökulmasta katsottuna Pietari oli paljon Jeesusta tehokkaampi saarnaaja. Jeesuksen saarnaaminen oli varsin vaikuttavaa hänen ainutlaatuisen persoonallisuutensa ansiosta,
eikä niinkään vastustamattoman kaunopuheisuuden tai emotionaalisen puhuttelevuuden takia. Jeesus puhui suoraan ihmisten sielulle. Hän oli ihmisen hengen
opettaja, mutta mielen kautta. [1594:4]
Pietarin inspiroitunutta puhetta
voimme kuitenkin joiltakin osin
opiskella:
– – valtakunnan liekit paloivat hänen sielussaan niin kirkkaina, että hänestä tuli suuri ja pelastava valo tuhansille, jotka kyyhöttivät pimeässä.
[1551:6]
Tulisiko meidän pyrkiä emotionaaliseen kauneuteen vetoamiseen puhuessamme?
Oikean filosofian kosmiset käsitykset, taivaallisen taidetoiminnan antama
kuva tai kuolevaisen yritys kuvailla ihmisen tajuamaa jumalallista kauneutta
eivät voi milloinkaan olla kaikin puolin
tyydyttäviä, jos tällainen luodun etenemispyrkimys on epäyhtenäistä. Nämä kehittyvän luodun sisäisen jumalallisen yllykkeen aikaansaannokset saattavat olla
älyllisesti tosia, emotionaalisesti kauniita
ja hengellisesti hyviä, mutta julkitulon

14

HEIJASTE 2/2011

todellinen sielu niistä puuttuu, elleivät
nämä totuutta edustavat realiteetit, kauneutta ilmentävät tarkoitukset ja hyvyydestä kertovat arvot yhdisty taidetyöntekijän, tieteenharjoittajan tai filosofin elämänkokemuksessa. [507:4]
On olemassa emotionaalisuuteen vetoava kauneuden laatu, joka
parhaimmillaan oikealla tavalla on
ominaista julkiselle puhumiselle;
ideaalisesti tämä kauneus nousee
tietynlaisen elämän pohjalta. Ei
kannattane kuitenkaan suoraan yrittää viljellä pelkästään emootioihin
vetoavaa kaunopuheisuutta (se tulee esille spontaanisti, jos on tullakseen).
Mutta jos emme harjoita tiettyä puhumisen ominaislaatua tietoisestikin, voimmeko toivoa jotakin il
menevän spontaanisti?
Jeesus antaa kiehtovan lupauksen siitä, mitä tapahtuu, kun joskus
saatetaan joutua puhumaan kriisitilanteessa:
Ja kun vihamiehemme vievät teidät
synagogien esimiesten ja muiden korkeiden viranomaisten eteen, älkää huolehtiko, mitä sanoisitte; älkääkä olko huolissanne, miten teidän tulisi vastata heidän
kysymyksiinsä, sillä sisimmässänne oleva
henki on epäilyksettä opettava teille sinä
samaisena hetkenä, mitä teidän tulisi
sanoa sellaista, että se koituu valtakunnan evankeliumin kunniaksi. [1820:6]
Siten siis ajoittain henki voi tehokkaasti ohjata puhettamme. On
kuitenkin jopa vaarallista tehdä ar-

vioita siitä, tuleeko mieleen sisältöä
alitajuisista vai ylitajuisista tiedostamattomista lähteistä.
Olet kokolailla kykenemätön erottamaan oman aineellisen älytoimintasi aikaansaannosta sielusi ja Suuntaajan
yhteisten toimien tuloksesta. [1207:2]
Hengen puuttuminen tilanteeseen tulee vain tarvittavalla hetkellä.
Lihallishahmoisen ihmisen suurin
löytöretki on tasapainoista ja tervejärkistä pyrkimystä siirtää minätietoisuuden
rajat alkioasteisen sielutietoisuuden hämärien maailmojen kautta ulommas täysin sydämin suoritettuna ponnistuksena
henkitietoisuuden rajamaiden saavuttamiseksi – yhteyden saamiseksi jumalalliseen läsnäolevaan. [2097:2]
Kuinka Jeesus valmistautui uransa
suuria esiintymisiä varten, esimerkiksi
”käänteentekevää saarnaansa” varten?
Jeesus oli valmistautumassa maan
päällä viettämänsä elämän suureen kriisiin, ja siksi hän vietti paljon aikaa olemalla yhteydessä taivaalliseen Isään.
[1704:4]
Jeesus yritti aina paremmin ymmärtää sen hetkistä nimenomaista
kuulijakuntaansa, kuhunkin ti
lanteeseen liittyviä sekä inhimillisiä
että jumalallisia ongelmia.
Jeesus vietti joskus huomattavan
pitkän ajan mietiskellen, ajatellen
kysymyksiä ja valmistautuen vastauksiinsa.
Muistakaamme, miten Jeesus
valmistautui julkista palvelutehtä-
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väänsä varten – hän tutustui kai
kenkaltaisiin ihmisiin antamalla
heille henkilökohtaista hoivaa, opiskelemalla monipuolisesti ja ta
sapainoisesti, tutustuen uskonnolliseen kirjallisuuteen ja maailman
uskontoihin.
Hänen valmistautumisensa, pyhittäytymisensä ja elämänvoimansa
olivat sellaisia, että hän saattoi luottaa spontaaniuteensa ja vastata tilanteen vaatimuksiin osuvasti.
On tavallista identifioida ajatus,
sana ja teko erillisiksi. Jopa Kolminaisuus erottuu näillä kolmella termillä. Mutta Jeesus puhuessaan
ikään kuin ajatuksentäyteisesti syleili ja kohtasi sen, mitä kukin ihmisistä tilanteessaan tarvitsi, niin että
hänen puheensa sai aidon tekemisen ominaispiirteitä. Ajatus, sana ja
teko olivat yhtä!
Jeesus olisi mieluummin antanut
evankeliuminsa tulla väärinymmärretyksi ja unohdetuksi kuin olisi
halunnut muuttaa sitä rituaalisesti
toistetuksi doktriiniksi, opinkappaleeksi, joka kivettäisi uuden elämän
kasvun ihmisen tahtoelämässä.
Fariseukset olivat laatineet systemaattisen ja dogmaattisen teologian. Jeesus oli
opettaja, joka opetti sen mukaan, mitä
aineksia tilaisuus tarjosi; hän ei ollut
systemaattinen opettaja. Jeesus ei opettanut niinkään lakikirjasta vaan elämästä, hän opetti vertauksin. [1672:4]
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Tämä ei tarkoita, että Jeesuksen
mieli oli organisoimaton tai epäjärjestyksessä. Päinvastoin!
Urantia-kirjassa Jeesuksesta kerrotaan:
Lapsuudessaan hän keräsi laajan
tietomäärän; nuoruudessaan hän lajitteli,
luokitteli ja suhteutti tämän tietoaineiston; ja nyt hän alkaa tämän maailman
ihmisenä valmistelevana toimenpiteenä
järjestää näitä mielessään olevia aineksia
voidakseen käyttää niitä hyväkseen myöhemmin alkavassa opetuksessaan, hoivassaan ja palvelussaan kuolevaisten lähimmäistensä hyväksi – –. [1405:6]
Tämän lisäksi Jeesus esitti selonteon, ”Luennon todellisuudesta”
Urantia-kirjan sivulla 1433. Luennossaan hän esitti käsityksen universumissa vallitsevan todellisuuden luonteesta. Eli Urantiakirjan
luvuissa esitellään, miten erinomaisesti Jeesus suunnitteli julkista toimintaansa.
Hyötyköön koko ihmiskunta rakastavan hengellisen hoivanne, valaisevan
älyllisen kanssakäymisenne ja kohentavan sosiaalisen palvelunne ylitsevuotavuudesta; mutta ei tule sallia, että nämä humanitaariset ponnistukset – jokin niistä
tai ne kaikki – astuisivat evankeliuminjulistuksen sijalle. [1931:2]
Seuraavassa kysymys pohdittavaksi:
Missä määrin on viisasta ja soveliasta, että ”valaiseva älyllinen kanssakäyminen” on yhtenä tekijänä julistettaessa?
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Jeesus opetti emootioihin vetoamista
keinona, jolla älyperäinen huomio kiinnitetään ja kohdennetaan. Hän kutsui
tällä tavalla herätettyä ja liikkeeseen
saatua mieltä portiksi sieluun, jossa ihmisen hengellinen olemus asuu, hengellinen olemus, jonka tulee tunnistaa totuus
ja reagoida evankeliumin hengelliseen
kutsuun, jotta siitä seuraisi aitoina luonteenmuutoksina ilmeneviä pysyviä tuloksia. [1705:4]
Tämä neuvo on kovin hyödyllinen omaa toimintaamme ajatellen.
Havaitsemmeko, että Mestari toimi
puhuessaan näin?
Huomioikaa, miten Jeesus Urantia-kirjan sivulla 1437 kiinnitti Fortunen huomion (”Nuori pelokas
mies”, jota Jeesus neuvoi lopettamaan ”oman minuutensa murehtimisen”).
Emme normaalisti ajattele, että
Mestari olisi pitänyt emotionaalisen
lämmittelytuokion puheidensa tai
saarnojensa aluksi. Kiinnittäkää siitä huolimatta huomiota toiseen
yleiseen piirteeseen Mestarin puheissa. Hyvin usein hän osoittaa
olevansa tietoinen kuulijansa hengellisen edistymisen tiellä olevasta
esteestä, ja hän nimeää sen suoraan
ja lyhyesti huomioidensa aluksi. Sen
jälkeen, useimmiten, hän ei mainitse sitä enää; ”Saarna valtakunnasta”
Urantia-kirjan sivulla 1535 on harvinainen vastakkainen esimerkki, jossa Jeesus toistuvasti erottaa valta-

kuntansa kaikesta siitä, mitä voitaisiin nimetä sotilaallisin termein.
Tyypillisempiä ovat hänen avaussanansa Bethesdan lammelle kokoon
tuneille:
Paikalle kokoontuneille puhuessaan
Jeesus sanoi: ”Moni teistä on täällä sairaana ja vaivattuna siksi, että olette monet vuodet eläneet väärällä tavalla. Toiset
kärsivät ajallisuuteen kuuluvien tapa
turmien vuoksi, toiset kärsivät esivanhempiensa tekemien virheiden vuoksi,
kun jotkut teistä taas kamppailevat ajalliseen olemassaoloonne liittyvien epätäydellisten olosuhteiden mukanaan tuomien
hankaluuksien kanssa. Mutta minun
Isäni työskentelee, ja minä haluaisin työskennellä teidän maisen tilanne kohentamiseksi, mutta eritoten ikuisen tilanteenne varmistamiseksi. Kukaan meistä ei voi
tehdä kovinkaan paljon muuttaakseen
elämän vaikeuksia, ellemme näe, että
taivaassa oleva Isä niin tahtoo. Me olemme viime kädessä kaikki velvolliset täyttämään sen, mikä on Iankaikkisen tah
to. Jos teidät kaikki voitaisiin parantaa
fyysisistä vaivoistanne, te toden totta ihmettelisitte, mutta vielä sitäkin suurenmoisempaa on, että puhdistuisitte kaikesta hengellisestä sairaudesta ja huomai
sitte parantuneenne kaikista moraalisista
vammoistanne. Olette kaikki Jumalan
lapsia; olette taivaallisen Isän lapsia.
Saattaa näyttää siltä, että ajallisuuden
kahleet vaivaavat teitä, mutta ikiaikojen
Jumala rakastaa teitä. Ja kun tuomion
hetki koittaa, älkää pelätkö, sillä te
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kaikki kohtaatte paitsi oikeudenmukaisuutta, myös runsain määrin armeliaisuutta. Totisesti, totisesti, minä sanon
teille: Joka kuulee valtakunnan evankeliumin ja uskoo tähän opetukseen, että
hän on Jumalan poika, hänellä on iankaikkinen elämä. Jo nyt on tällaisia
uskovia siirtymässä tuomarin edestä ja
kuolemasta valoon ja elämään. Ja se hetki on tulossa, jolloin haudoissa olevatkin
kuulevat ylösnousemuksen äänen.” [1649:3]
Huomatkaa, kuinka nopeasti Jeesus
siirtyy eri teemojen läpi. Hän tervehtii näitä kärsiviä rohkealla erittelyllä heidän kärsimyksiensä eri syistä. Voimme olettaa, että hänen ensimmäinen lauseensa, koska se oli
niin henkilökohtainen ja suora ja
heidän ongelmiensa rohkea julkituonti – oli hänen tapansa herättää
mieli emootioihin vedoten.
Emme näe tässä enempää emotionaalisuutta, ainoastaan sen
emootion, joka vaatii täyttä ja rehel
listä suhtautumista asioihin persoonallisuuksien taholta.
Hän etenee suoraviivaisesti ja
asettaa sivuun ihmeiden odottelun.
Hän kääntyy evankeliumin puoleen
ja siten ikuisen elämän suuren lupauksen puoleen.
Mestarin kyky vedota älyyn oli
tulosta hänen korkeasta älykkyydestään, kärsivällisestä opiskelustaan,
huolellisesta tavastaan ajatella ja hänen ajatuksiensa totaalisesta integ-

17

roimisesta hänen evankeliumimissionsa tarkoituksia varten. Esimerkiksi vuorisaarnan (s. 1570) ”autuuksiin” sisältyy ajattelua stimuloivia
tekijöitä, jotka ovat ainutlaatuisia (ja
melkein maailmanlaajuisesti näiden
suhteen on oltu välinpitämättömiä).
Huomioikaa yhden hänen selkeimmän evankeliumijulistuksensa älyllinen lähestymistapa asioihin:
Taivaan valtakunta koostuu näistä
kolmesta perusasiasta: ensiksikin, Jumalan suvereenisuuden tosiasian tunnustaminen; toiseksi, usko siihen totuuteen,
että itse on Jumalan poika; ja kolmanneksi, usko siihen, että ihmisen korkein
halu, halu täyttää Jumalan tahto – halu
olla Jumalan kaltainen – on todellinen.
Ja evankeliumiin sisältyvä hyvä sanoma
on se, että uskon avulla jokainen kuolevainen voi saada nämä kaikki pelastuksen perustekijät. [1585:7]
Uskon saavuttaminen uskomalla
ei ole yksinkertainen paradoksi,
vaan se pakottaa meidät määrit
telemään oman käsityksemme uskosta täydellisemmin. Uskon määritteleminen menee jo yli julis
tuskäskyn, mutta ei ylitä sitä, että
huolellisesti valmistaudutaan julistamaan. Samoin implisiittinen
(kätketysti ilmaistu) erottelu tosiasian ja totuuden ja uskomuksen ja
uskon välillä.
Yksi mielenkiintoisimmista haasteistamme on käyttää hyväksi ei
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ainoastaan tietoja siitä, miten Jee
sus menetteli, vaan myös muita
Urantia-kirjassa ehdotettuja asioita,
joiden avulla voisimme saavuttaa
aikalaistemme tarpeita vastaavan
julistuksen tason.
Heprealaisten uskonnon suurin virhe
oli siinä, ettei se kyennyt yhdistämään
Jumalan hyvyyttä tieteen tosiasiapohjaisiin totuuksiin eikä taiteen vetoavaan
kauneuteen. Kun sivistys eteni ja uskon
to jatkuvasti seurasi samaa epäviisasta
Jumalan hyvyyden ylikorostamisen kurssia, joka merkitsi totuuden suhteellista
poissulkemista ja kauneuden laiminlyömistä, tietyntyyppisille ihmisille kehittyi
alati voimistuva pyrkimys kääntää selkänsä abstraktiolle ja yhteydestään irrotetulle käsitykselle hyvyydestä. Nykypäivien uskonnon ylikorostunut ja irrallinen
moraalisuus, joka ei kykene saamaan
osakseen monienkaan kahdennenkymmenennen vuosisadan ihmisten antaumusta ja lojaalisuutta, palautuisi arvoonsa,
jos se moraalisten käskyjensä lisäksi
omistaisi yhtäläistä huomiota tieteen, fi
losofian ja hengellisen kokemuksen totuuksille sekä fyysisen luomakunnan
kauneudelle, älyllisen osaamisen lumovoimalle ja suuruudelle, joka tulee esille aidon siveellisen rohkeuden saavuttami
sessa.
Kuluvan aikakauden uskonnollinen
haaste kohdistuu niihin kaukonäköisiin
ja eteenpäin katsoviin miehiin ja naisiin,
jotka omaavat hengellistä ymmärrystä ja
uskaltavat rakentaa uuden ja kiehtovan

elämisen filosofian laajentuneista ja erinomaisen yhdentyneistä, nykyaikaisista
kosmisen totuuden, universumin kauneuden ja jumalallisen hyvyyden käsityksistä.
Sellainen uusi ja oikeamielinen moraalinäkemys on vetoava kaikkeen siihen,
mikä ihmismielessä on hyvää, ja on oleva
haasteena sille, mikä ihmissielussa on
parasta. Totuus, kauneus ja hyvyys ovat
jumalallisia realiteetteja, ja kun ihminen
nousee ylemmäs hengellisen elämän portaikkoa, nämä Iankaikkisen ylivertaiset
ominaisuudet käyvät yhä koordinoidummiksi ja yhtenäisemmiksi Jumalassa,
joka on rakkaus. [43:2–3]
Huomatkaa, ettei yksikään seitsemästä teemasta, jotka on mainittu
ensimmäisessä kappaleessa, jonka
Jumalallinen Neuvonantaja on esittänyt Urantia-kirjassa, ole evankeliumi. Evankeliumi on elävä ydin,
jonka ympärille nämä teemat rakentuvat ja ryhmittyvät muodostaakseen kohtauspinnan evankeliumin
ja päivittäisen elämämme välille,
kun toimimme ajatellen, tuntien ja
tehden kulttuurissa, joka stimuloi
meitä älyllisesti, esteettisesti ja eettisesti. Nämä ilmoituksen alkulukujen teemat ovat sellaisia, joita saarnaajien kannattaa kosketella saavuttaakseen nykyaikana kuulijoita niin
paljon kuin mahdollista. Kuitenkin
meidän tulee olla nöyriä jopa ajatellen parhaimpia kokemuksiamme
julkisesta puhumisesta.
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Henkimaailman puhetaito on eräs
teitä odottavista verrattomista elämyksistä, teitä, jotka olette kuulleet Urantian
jalostumattomia ja kangertelevia puheesityksiä. [503:8]
Sen tosiasian, että parhaat puhujamme ovat heikkoja universumin
standardin mukaisesti, ei pitäisi saada meitä luovuttamaan, koska parhaiden ihmispuhujien ja keskinkertaisten esitysten välillä on myöskin
suuri ero.
Osa 2: Miten harjoitella julkista
puhumista ja saarnaamista.
Vuonna 1974 USA:ssa esitettiin
radio-ohjelma ”Amerikan huomattavimmat radiosaarnaajat”, jossa
tuli esille, että näitä hyvinä pidettyjä
saarnaajia yhdistävä piirre oli heidän suuri vilpittömyytensä. Sen lisäksi heidän opetuksensa oli selkeää
ja heidän julistuksensa oli tunnistettavalla tavalla juurrutettu Raamatun
keskeisiin opetuksiin. Lisäksi heidän puheensa kosketti henkilökohtaisella tasolla kuulijoita.
Julkiset puhumistilanteet herättävät monissa ihmisissä enemmän
pelkoa kuin mikään muu lukuun
ottamatta kuolemaa! Se vilpittömyys, millä yritämme saavuttaa
kuuntelijaa, on oikotie ohittaa kyseinen pelko. Pelko on useimmiten
enemmänkin huolta sen suhteen,
miten muut ihmiset ymmärtävät
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meidät. Jos me rukoilemme kuuntelijoidemme puolesta, jos olemme
uppoutuneita esittämäämme totuuteen, silloin ei löydy sijaa huolelle
itsestä! Harjoitus tekee mestarin.
Useimmat ihmiset pelkäävät esiintyessään ensimmäisiä kertoja. Melkein jokainen esiinnyttyään 4–5
kertaa, ei enää ole niin hermostunut
(vaikka saattaa olla jonkin verran
hermostunut kuitenkin!).
Julkisessa puhumistilanteessa
voimme käyttää nykyajan kulttuuritietoa ja metodeja yhdistellen niitä
Urantia-kirjan antamaan kokonaisnäkemykseen. Voimme jopa luoda
uusia teorioita käyttäen meille annettua ilmoitettua tietoa.
Jessica Somers Driver on kirjoittanut kirjan nimeltään Speak for
Yourself, jossa on ohjeistusta jul
kisille puhujille:
”Alkutilanteessa”-luku opettaa,
että ideat tai totuudet, joita ilmaisemme julkisessa puheessa, ovat
itse asiassa kaikkialla ympärillämme
eivätkä siten ole henkilökohtaisessa
omistuksessamme. Toiseksi hän
opettaa, että jos sitoudumme syvästi opettamaamme totuuteen, tulemme löytämään kaiken tarvitsemamme sen ilmaistaksemme.
Luvussa 2 ”Kolme pääasiaa”
hän esittelee ”kuuntele, arvosta ja
ilmaise”-metodinsa. Idea totuuden
kuulemisesta ja kuuntelemisesta
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pitää sisällään sen, että kykenemme
olemaan arviointikykyisiä ja voimme ikään kuin kuunnella rukoillen
Jumalalta apua sen suhteen, että
myös kuulisimme toista ihmistä.
Idea siitä, että totuus, jota tarvitset,
ns. ”tulee luoksesi” ja tämän idean
kunnioittaminen merkitsevät totuuden seuraamista, minne tahansa
totuus sinut johdattaakin, kunnes
viimein totuuden ilmaisemisesta
tulee sinulle spontaani tapahtuma.
Vapaan ja eloisan spontaanin ilmaisemisen laatuominaisuus kasvaa
esille jo näistä ensimmäisistä kahdesta askeleesta, ja tätä metodia
voidaan käyttää missä tahansa luovassa ponnistuksessa.
Luvussa 3 ”Kuunteleminen”
kuvataan luovaa ja arviointikykyistä
avoimuutta, joka sallii erilaisten ideoiden nousemisen mieleen.
Luvussa 4 ”Arvosta kykyäsi ilmaista ideoita” kuvataan idean seuraamista ja sen kanssa elämistä kunnes se selkiytyy. Oman kyvykkyyden arvostaminen on osa tätä ideaa.
Eli idea tai totuus, jota kommunikoit eteenpäin ei ole henkilökohtaisesti sinun, vaan sinä ilmennät jotakin objektiivista osaa todellisuudesta. Kyseessä ei ole ”sinun” ideasi.
Jessica Driver tekee johtopäätöksen: ”Oletko koskaan hiljaa ja vilpittömästi kertonut itsellesi, että
olet ’maailman valo’? Koeta tehdä
niin! Et tule ylpistymään tästä, mut-

ta tulet kokemaan itsesi merkitykselliseksi, tasapainoiseksi ja armoa
täynnä olevaksi kaikkia niitä kohtaan, jotka ympäröivät sinua.”
Luvussa 5 ”Visualisointi” opetetaan, kuinka konkreettisesti meidän
tulee aistia se idea, jota seuraamme
puheessamme. Esimerkiksi yksittäinen tärkein periaate idean ääneen
lukemisessa on tuoda eloisasti mieleen jokaisen sanomasi sanan merkitys, kun lausut sen. Kun näet ja
kuulet jotakin näin eloisasti, voit
vakuuttaa tämän elävästi kuuntelijoillesikin.
Luvussa 6 ”Spontaanius” rohkaistaan siihen, että välittömästi
tartuttaisiin ideoiden antamaan ins
piraatioon, koska tämä pitää äänen
”nuorena”, tekstinlukusi keskustelevana ja vakuuttavana, puheen
täynnä elämää olevana.
Luvussa 7 ”Rytmi” selitetään,
että rytmiin sisältyy tyyli ja ajoitus ja
että rytmi on sisäsyntyisenä ideassa.
Tämä on Jessica Driverin metodin
mystinen elementti ja sitä kannattaa
pohtia! Mikä tahansa totuus, syvällisesti ymmärrettynä, on kaunis ja
potentiaaleiltaan hyvä.
Saarnaamista voidaan harjoittaa
muodollisessa ja ei-muodollisessa
tilanteessa. Jeesus luki heprea
laiskirjoituksia ja saarnasi synagogassa sekä ennen että julkisen uransa aikana. Hän valikoi uskon
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nollisesta kirjallisuudesta ”helmet”
ja jätti loput kommentoimatta. Jeesuksen saarnat olivat lyhyitä.
Osa 3: Evankeliumisanoman opettamisesta ja sen vastaanottamisesta.
Universaalisen Isämme perheen
jäseninä olemme etuoikeutettuja
voidessamme opettaa totuutta sa
nomamme ja tekemisiemme kautta.
Kiitollisina rukoilemme ohjausta
kaikille niille ihmisille, joiden kanssa olemme tekemisissä, muille
evankeliumin opettajille sekä tietysti
Jumalan perheen käsittämisen laajenemisen puolesta.
Kaikkien tähän evankeliumiin uskovien tulisi rukoilla vilpittömästi taivaan
valtakunnan laajenemisen puolesta.
[1640:2]
Seuraavassa tuomme esille kymmenen eri näkökulmaa tähän aiheeseen:
I
Mitä opettaa? Ole selkeä projektisi suhteen, opetuksesi kontekstin suhteen – esimerkiksi, jos tuot
esille evankeliumisanomaa, minimoi huomioita koskien sosiaalisia,
taloudellisia ja poliittisia aiheita (s.
1579–1583).
Siitä muodostui nelituntinen opetuskokous [Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle], jonka kuluessa esitettiin kymmenittäin kysymyksiä ja
vastauksia. – – tässä esityksessä –
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– jäsennellään uudella tavalla Simon
Pietarin – – veljelleen Andreakselle
esittämä yhteenveto – –:
1. Isän tahdon täyttäminen. – –
”Joka ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä” – – Hänen [Jeesuksen] ohjeitaan Isään luottamisesta ei
pidä arvioida nykyajan eikä minkään muunkaan aikakauden sosiaalisten tai taloudellisten olojen mukaan. Hänen [Jeesuksen] opetuksensa
kattaa ihanteelliset periaatteet Jumalan
lähellä elämisestä kaikkina aikakausina
ja kaikissa maailmoissa.
– – Hän ei saarnannut ennakkoharkintaa vastaan, vaan huolestumista, murehtimista, vastaan. – –
– – Hän opetti heille, etteivät he
tekisi vastarintaa pahalle, etteivät he
taistelisi oikeudettomuutta tai vääryyttä vastaan, mutta hän ei silti
opettanut heitä passiivisesti sietämään väärintekemistä. – – hän teki
selväksi, että hän hyväksyi yhteiskunnan suorittaman pahantekijöiden
ja rikollisten rankaisemisen ja sen,
että valtiovallan pitää toisinaan
käyttää voimakeinoja, jotta sosiaalinen järjestys säilyisi ja oikeus kävisi
toteen.
Hän [Jeesus] ei koskaan lakannut varoittamasta opetuslapsiaan
siitä, että kosto oli huono menet
telytapa – – Hän paheksui koko
käsitystä omankäden oikeudella ja
omakohtaisesti suoritetusta kostosta
ja osoitti tällaiset asiat toisaalta jul-
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kisen vallan huoleksi ja toisaalta Jumalan tuomittaviksi. – – Hän teki – –
seuraavan yhteenvedon:
Rakastakaa vihamiehiänne –
muistakaa ihmisten välisen veljeyden
asettamat moraaliset vaatimukset.
Pahan hyödyttömyys: Vääryyttä
ei saa oikaistuksi kostamalla. Älkää tehkö sitä virhettä, että taistelette pahaa vastaan sen omilla aseilla.
Uskokaa ja luottakaa siihen,
että jumalallinen oikeudenmukaisuus
ja ikuinen hyvyys lopulta saavuttavat
riemuvoiton. [1579:3–1580:3]
Poliittinen asennoituminen:
”Antakaa keisarille, mitkä keisarin ovat, ja Jumalalle, mitkä Jumalan ovat.” – – Henkilökohtaisessa elämässään hän noudatti aina
asianmukaisesti kaikkia julkisen
vallan lakeja ja säännöksiä; kaikissa julkisissa opetuksissaan hän jätti
julkiset, sosiaaliset ja taloudelliset
alat vaille huomiota. – –
Jeesus ei – – ollut mikään poliittinen uudistaja. – – älkää koskaan
tehkö sitä virhettä, että samastatte
Jeesuksen opetukset johonkin poliittiseen tai taloudelliseen teoriaan, johonkin sosiaaliseen tai elinkeinojärjestelmään. [1580:4–5]
Sosiaalinen asennoituminen:
– – Hän opetti puhdasta myötätuntoa, sääliväisyyttä. Nebadonin Mikael on

Poika, jota hallitsee armo; sääliväisyys on
hänen todellinen olemuksensa. [1580:6]
Evankeliumiopettajan tulisi lisäksi
välttää seuraavia aiheita: näkyvä
kirkko, Jeesuksen toinen tule
minen, kietoutuminen ristiriitaisuuksiin koskien genetiikkaa, yhteiskuntaa, talousasioita, politiikkaa
ja jopa ajoittain koskien aikakausikohtaista ilmoitusta.
Ennemmin tai myöhemmin on taas
uuden ja edellistä suuremman Johannes
Kastajan määrä nousta julistamaan:
”Jumalan valtakunta on lähellä” – tarkoittaen paluuta Jeesuksen korkeaan
hengelliseen käsitykseen; hänhän julisti,
että valtakunta on hänen taivaallisen
Isänsä tahto, joka ilmenee hallitsevana ja
transsendenttinä uskovan sydämessä – ja
tekemällä tämän kaiken millään tavoin
viittaamatta sen kummemmin maan
päällä vaikuttavaan näkyvään kirkkoon
kuin odotettuun Kristuksen toiseen tulemiseenkaan. [1866:2]
II
Osoita opettaessasi kohti Jumalaa ja Jeesusta, älä niinkään itseäsi! Me emme jaa hengellistä kokemustamme evankelioidaksemme
vaan yhteiseksi tyydytykseksi muille
uskoville.
Jumalaa tunteva ihminen kuvailee
hengellisiä kokemuksiaan – ei epäuskoisten vakuuttamiseksi – vaan uskovien
mielenylennykseksi ja keskinäiseksi tyydytykseksi. [30:5]
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– – halu palvella ilman, että hän saa
siitä ihmisiltä tunnustusta tai palkkiota.
[1257:5]
III Vältä myöskin olemasta ylen
määrin älyllinen. Ollaksesi vapaa
dogmatismista, opetuksen tulisi
tulla sielusta paremminkin kuin
älystä ja mielestä. Evankeliumi ei
ole kosmologinen, filosofinen tai
teologinen keskustelu. Älä anna
opetuksesi tulla liikaa kirjoitusten
ohjaamaksi!
Tulevien aikojen uskonharjoittajain on elämällä elettävä uskonsa,
heidän on omistauduttava ihmisten
välisen veljeyden edellyttämään varauksettomaan palvelemiseen. Ihmisen
olisi korkea aika omata sellainen
uskonnollinen kokemus, joka olisi
niin omakohtainen ja niin ylevä, että
sen voisi käsittää ja ilmaista vain
”tuntein, jotka ovat liian syvällä
sanoin kuvattaviksi”. [1091:8]
– – kreikkalainen moraali,
etiikka ja filosofia edistyivät ennen
pitkää paljon jumalakäsitystä pi
temmälle, ja tämä epätasapaino älyllisen ja hengellisen kasvun välillä oli
Kreikalle yhtä vaarantäyteinen kuin
se oli osoittautunut olevan Intiallekin. [1078:4]
Urantian monet uskonnot ovat
kaikki hyviä siinä määrin kuin ne
tuovat ihmisen Jumalan tykö ja tuovat ihmiselle käsityksen Isästä. Mikä tahansa uskonnonharjoittajain
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ryhmä on harhaluulojen vallassa, jos
se kuvittelee oman oppinsa Totuudeksi, sillä tällaiset asenteet kertovat
enemmänkin teologisesta ylimielisyydestä kuin uskon varmuudesta.
Urantialla ei ole sellaista uskontoa,
joka ei hyötyisi jokaisen muun uskonnon sisältämien parhaiden totuuksien tutkimisesta ja omaksumisesta – –. [1012:4]
Uskonnonfilosofian kehitys helleenija heprealaiskansojen keskuudessa tarjoaa jyrkän vastakohdan sisältävän esimerkin kirkon toiminnasta kulttuurin edistymistä muovaavana instituutiona. Palestiinassa oli inhimillinen ajattelu siinä
määrin pappien valvomaa ja kirjoitusten
ohjaamaa, että filosofia ja estetiikka peittyivät kokonaan uskonnon ja moraaliopin alle. Kreikassa taas pappien ja
”pyhien kirjoitusten” lähes täydellinen
puuttuminen jätti ihmismielen vapaaksi
ja kahlitsemattomaksi, minkä tuloksena
oli hätkähdyttävän syvällisen ajattelun
kehittyminen. [1079:4]
IV

Älä yliopeta!
Melkisedek opetti seuraajilleen kaiken, minkä nämä pystyivät vastaanottamaan ja omaksumaan. [1016:8]
– – hämmingin ja tyrmistyksen kautta, joka on aina seurauksena, kun valistuneet ja korkeammat olennot ryhtyvät
liialla opettamisella ja liiallisella valistamisella mestaroimaan takapajuisia rotuja. [750:1]
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Jeesus opetti näille miehille kaiken,
minkä nämä pystyivät omaksumaan.
Hän ei erehtynyt opettamaan heille liikaa. Hän ei kylvänyt hämminkiä esittämällä sellaista totuutta, joka olisi ollut
liian paljon heidän käsityskykynsä yläpuolella. [1535:6]
V
Anna edistyneempää opetusta vain niille, joiden arvelet olevan
siihen valmiita!
Johdata ihmiset valtakuntaan, eikä
aikaakaan, kun valtakunnan suuret ja
elävät totuudet karkottavat kaiken, mikä on vakavaa erhettä. [1592:4]
Ette voi opettaa syvällisiä hengen asioita niille, jotka ovat syntyneet vain lihasta. Huolehtikaa ensin siitä, että ihmiset
syntyvät hengestä, ennen kuin koetatte
opettaa heille korkeampia hengen teitä.
Älkää ryhtykö näyttämään ihmisille
temppelin ihanuuksia, ennen kuin olette
ensin vieneet heidät temppeliin. [1592:6]
Eli on hyvä olla varma siitä, että
toinen ihminen ”on jo temppelissä”, ennen kuin alat paljastaa hänelle temppelin ihanuuksia eli edistyneempiä opetuksia.
VI Varo myöskin olemasta liian
innokas. Jeesus saattoi puhua henkilön kanssa vaikka 20 kertaa, asteittain valmistaen tätä totuuden
ilmoitukseen, joka tulisi vasta vuosia myöhemmin.
Kuinka voisimme välttää olemasta yli-innostuneita ja toisaalta
penseitä sanomaa julistaessamme?

Yksi mahdollisuus etsiessämme
tasapainoa sen suhteen, että sanoma olisi elävä, mutta ei hyökkäävä,
on, jos pohdimme seuraavaa Urantia-kirjan määrittelyä Jumalan poikaudesta:
Urantian kuolevaisilla on oikeus
pitää itseään Jumalan poikina, sillä:
1. Olette hengellisen lupauksen
poikia, uskonpoikia; olette hyväksyneet poikauden statuksen. [448:2–3]
Oma ajatukseni: Ehkäpä voimme ajatella, että jopa vähäisin ja hyvinkin traditionaalinen idea tähän
suuntaan olisi hyväksyttävä. Usein
ihmisillä saattaa olla arkielämän hyvin sujuessa vain vähän intohimoja
uskonnon suuntaan, mutta uskonpoikautta koskeva ajattelu voi elävöityä esimerkiksi henkilökohtaisen
tragedian kautta tai viimeistään
ikääntyessä, kuoleman ajatuksen
tullessa ikään kuin lähemmäksi. Tämä on ilmeisesti riittävä ehto pelastumiselle ikuisen elämän mahdollisuutta varten, mutta kasvua ja hengellistä edistymistä varten tarvitaan
tämän lisäksi muita tekijöitä.
2. Yhdestä Jumalan Luoja-Pojasta
tuli yksi teistä; hän on tosiasiassa vanhempi veljenne. [448:4]
Eli Kristus Mikaelin veljet hengessä – kaikki vilpittömästi kristityt
ihmiset kuuluvat tähän tasoon. Tämä riittää pelastumiselle! Tämä tekee
mahdolliseksi, että kaikkien ihmisten
Universaalinen Isä -idea voidaan vas-
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taanottaa, ja tämä voisi merkitä uutta askelta ekumeenisuudelle ja kaikkien uskontojen laajemmalle yhteistyölle.
3. Te olette poikia, sillä yhden Pojan
henki on vuodatettu päällenne, auliisti ja
epäröimättä lahjoitettu kaikille Urantian
sukukunnille. [448:5]
Tämä henki koskettaa potentiaalisesti kaikkia Urantian rotuja ja
kansoja. Kaikkia vedetään lak
kaamatta kohti Paratiisin-Isää. Tämä henki antaa valtaisan mahdollisuuden kaikkien rotujen ja kan
sojen veljeydelle. Evankeliumin
veljeysaspekti elävöityy tämän hengen ansiosta. Henki kulkee ja vaikuttaa siellä, missä haluaa! Henki
on vapaa!
4. Omasta jumalallisesta vapaasta tahdostaan on Universaalinen Isä
antanut teille luodun olennon persoonallisuuden. [448:6]
Kaikista persoonallisuuksista voi
tulla uskonpoikia. Jopa hyvin sekulaariset persoonallisuudet voivat
hengellisten vaikuttajien salaliiton
kautta tulla Jumalan uskonpojiksi;
ehkäpä edes tiedostamatta tätä
puolta itsessään ensin; hengellinen
kasvu on usein ja suurimmalta osin
tiedostamatonta.
5. Sisimmässänne on Universaalisen Isän osanen – –. [448:7]
Tämä on tietysti pohjalla myös
näissä aikaisemmissa tasoissa oleva
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totuus nykyaikana. Ilmoituk
sellinen nimi tälle osaselle on
”Ajatuksensuuntaaja”, jota muut
kuin Urantia-kirjan lukijat eivät tie
tysti tunne. Myös sellaiset uskonnot, joissa ei ole teististä traditiota,
saattaisivat vastaanottaa tämän idean. Monet nykyaikaiset ihmiset pitävät itseään enemmänkin hengellisinä kuin uskonnollisina, myös hyvin muodikkaatkin ja modernit ajattelutavat hindulaisuudesta ja zenbuddhalaisuuden ”mindfullness” (läsnä
olemisen kyky tai tarkkaavuus) voisivat
vastaanottaa tällaisen idean pre- eli
esipersoonallisella tavalla.
Mutta onko riittävää, jos tunnemme Jumalan hengessä, muttemme
mielessä?
– – hengessä Buddha tunsi Jumalan,
mutta mielessä hän ei kyennyt Jumalaa
selvästi löytämään. – – Buddha ei kyennyt näkemään Jumalaa henkenä ja Isänä
– –. [1467:1]
Jeesuksesta sanotaan:
Hän kunnioitti lähimmäistensä harjoittamaa erheellistäkin palvontaa. Mutta tämä ei estänyt häntä käymästä hyökkäykseen uskonnollisia perinnäistapoja
vastaan eikä hyökkäämästä ihmispe
räiseen uskoon sisältyvien virheiden
kimppuun. [1103:4]
Ilmoituksenantajat varoittavat
meitä sivulla 969 sanojen ”fetisismistä” ja sivulla 1207 siitä, että jo
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tuhansia vuosia on mennyt siten,
että itsenäisten Ajatuksensuuntaajien on ollut haasteellista toimia ihmisten kanssa.
VII Oppikaa tuntemaan kaikenlaiset ihmiset hyvin. Jeesus ”käytti
paljon aikaa hankkiakseen yksi
tyiskohtaista tietoa kaikista – – ihmisroduista ja -luokista” (1460:5).
Hän ”solmi läheisiä henkilö
kohtaisia suhteita kanssaihmisiinsä”
ja ”likeisiä yhteyksiä tämän maailman kuolevaisiin” (1427:5) ja sanoi:
”Kun koet löytäväsi taivaassa olevan
Isän, huomaat samalla kaikkien ihmisten olevan veljiäsi, ja näyttääkö se sinusta
kummalliselta, jos joku tuntuu iloitsevan
vasta löydetyn veljen kohtaamisesta? Saada tutustua veljiinsä ja sisariinsa, tietää
heidän ongelmansa ja oppia rakastamaan
heitä, siinä on elämisen korkein kokemus.” [1431:1]
VIII Etsikää ihmisiä, jotka ovat
erityisen hoivan ja palvelun tarpeessa. Jumalallinen rakkaus yrittää tavoittaa ne, joilla on suurin rakkauden tarve. Jeesus pyysi seuraajiaan
pitämään huolta masentuneista,
ahdistuneista ja kärsivistä Kun
apostolit alkoivat erityisesti noudattaa Jeesuksen ohjeita sen suhteen,
että he hoivaisivat sairaita vieraillen
jokaisessa Jerikon kodissa nimenomaan etsien sieltä sairaita ja kärsi-

viä, he havaitsivat, että valtakunnan
hyvä sanoma tuntui sairaista hyvin
lohdulliselta ja että heidän sanomansa toi tervehtymistä kärsiville.
(1595:2–3; vrt. 1758:4; 1805:12;
1813:2) Oppikaa lisäksi määrittelemään piilossa olevia tarpeita. Joskus
Mestari vastasi pyyntöön, jota ei
ilmaistu, esimerkkinä Fortunen tapaus (s. 1437–1438). Taidokkaasti
kieltäytyen Fortunen pinnallisten
sanojen yrityksestä keskeyttää keskustelu, Mestari teki havainnon:
”Poikaseni, sille, joka rakastaa
lähimmäisiään, sille sinun itseluottamuksen puutteesta ja epätoivosta
kertova ilmeesi on paljon puhuva
avunpyyntö.” [1437:2]
Kun etsimme henkilöitä, jotka
voisivat olla kiinnostuneita itse
Urantia-kirjasta, saatamme katsoa
toiseen suuntaan kuin sinne, missä
on masentuneita, ahdistuneita ja
kärsiviä. Rakkaus, joskus sanotaan,
on sitä, että tuntee vetoa siihen,
mikä toisessa persoonassa vaikuttaa
viehättävältä ja, toisaalta, se on toisen tarpeisiin reagoimista. Uskovalle henkilölle, joka näkee sisäisen
persoonallisuuden kauneuden,
myöskin toisen tarpeen kohtaaminen voisi sisältyä ihastuksen ensimmäiseen vaiheeseen. Usein masentuneet, ahdistuneet ja kärsivät eivät
tarvitse kirjaa. Vähättelemmekö

HEIJASTE 2/2011
joskus lähimmäistemme tarpeita
tulla huolenpidon kohteiksi?
IX Tulkitkaa armollisesti sitä,
mitä näette. Ottakaa huomioon se
laajemman perspektiivin antama
näkökohta esimerkiksi luolamiehen
tapauksessa (1098:1–3) ja se, miten
Jeesus puolusti prostituoituja, joita
Ganid paheksui (s. 1472). Huomatkaa, että armollinen asenne ei tarkoita sokeutta virheille ja pahuudelle.
– – katsellessaan tätä Jupiterille,
Junolle ja Minervalle omistettua suurenmoista temppeliä hän [Jeesus]
pohti sitä tietämättömyyden orjuutta,
jossa tuolloisia roomalaisia pidettiin.
[1455:2]
Pääsiäissapattia edeltävänä päivänä hengellisen valaistumisen vuoksiaallot vyöryivät Jeesuksen kuolevaismielen läpi ja täyttivät hänen
ihmissydämensä ääriään myöten rakastavalla säälillä niitä hengellisesti
sokeita ja moraalin suhteen tietämättömiä kansanjoukkoja kohtaan, jotka olivat kokoontuneet viettämään
muinaista pääsiäisen muistojuhlaa.
[1376:1]
X
Urantia-kirjassa korostetaan
sitä, että oppiminen on elämäntehtävä ja että sen on jatkuttava koko
elinajan. Elämänikäisen oppimisen
kautta saavutetaan viisauden yhä
ylemmäs nousevat tasot, jotka ovat
(suluissa oma ajatukseni siitä, mistä
on kyse):
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1. Asioiden tietäminen.
(– aistien ja muistin kautta)
2. Merkitysten tajuaminen.
(– mielen tekemä synteesi)
3. Arvojen arvostaminen.
(– sielun oivallus)
4. Työn aateluus – velvollisuus.
(– kosmisen oivalluksen ensimmäinen taso Korkeimmassa)
5. Päämäärien motivointi – moraalisuus.
(– kosmisen oivalluksen viisaustason tavoittelu)
6. Palvelemisen rakastaminen – luonne.
(– Urantia-kirjan mukaan kaiken
kasvatuksen ja opetuksen päämääränä on ”elämän verrattomimman tarkoituksen, majesteettisen ja tasapainoisen persoonallisuuden kehittymisen, vaaliminen ja edistäminen”; 2086:3)
7. Kosminen ymmärrys – hengellinen havaintokyky.
(– sen eläminen todeksi, että...)
Ja sitten, näiden saavutusten myötä,
monet yksilöt nousevat sille perimmäiselle
tasolle, jolle kuolevaisen mieli voi yltää:
jumalatietoisuuteen. [806:6–13]
– – jumalatietoisuus merkitsee samaa
kuin minuuden integroiminen maailmankaikkeuteen – – sen korkeimmilla hengellistä todellisuutta olevilla tasoilla.
[2097:3]
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Evoluutio – sattumaa vai suunnittelua?

N

ykyisen tieteellisen käsityksen
mukaan biologinen evoluutio
tapahtuu vähittäisten ja satunnaisten muutosten sekä luonnonvalinnan seurauksena ilman mitään tiettyä päämäärää. Tämä käsitys ei kuitenkaan täsmää uusien kokeellisten
havaintojen kanssa, vaan se perustuu vanhojen auktoriteettien, kuten
Darwinin teorioiden, liialliseen
kunnioitukseen. Aikoinaan Darwin
ravisteli oman aikansa tieteen virheellisiä käsityksiä ja sai vain pilkkaa osakseen. Nyt on aika puhdistaa nykytieteen luutuneita ajatusmalleja.
Nykyisen evoluutioteorian mukaan uusi laji syntyy, kun lajin eri
kantojen (populaatioiden) perimään
on kumuloitunut vähittäisten mutaatioiden seurauksena niin suuri
määrä geneettisiä muutoksia, että
kannat eivät enää risteydy keskenään. Fossiileihin tallennetun maapallomme historiankirjan mukaan
lajit kuitenkin syntyvät yhtäkkisesti
satunnaisten mutaatioiden seurauksena, koska eri lajien väliset rakenteelliset erot ovat itse asiassa varsin
suuria. Niin kutsuttuja ”puuttuvia
renkaita” ei löydy, koska niitä ei ole
koskaan ollutkaan.

Bioteknologian ja matematiikan
kehitys mahdollistaa saman asian
varmistamisen myös toisella kokeellisella menetelmällä. Uusien
geenikarttojen avulla lajien perimän
välisten erojen määrää voidaan mitata. Lisäksi ns. molekyylikellojen
avulla voidaan arvioida kahden lajin
erkautumisajankohta. Näiden mittausten perusteella eri lajien vanhojen fossiilipohjaisten evoluutiopuiden rakennetta voidaan merkittävästi tarkentaa.
Uusien lajien syntymistapa voidaan määrittää analysoimalla uusia
tarkennettuja evoluutiopuita tilastomatemaattisten tiedonlouhintamenetelmien avulla. Professori Mark
Pagelin tutkimusryhmä teki tällaisen analyysin 750 evoluutiopuun
avulla ja lopputulos oli, että lähes
kaikki lajit syntyvät yhtäkkisten ja satunnaisten mutaatioiden seurauksena.
Tämä täsmää erittäin hyvin fossiilihavaintojen kanssa, mutta tulokset
ovat jyrkässä ristiriidassa tieteen
nykykäsityksen kanssa, jonka mukaan lajit syntyvät vähittäisten geneettisten muutosten tuloksena.
Nykyinen evoluutioteoria ei toimi edes rodunjalostuksessa. Uusia
koira-, kissa- tai ruusulajeja ei ole
saatu syntymään, vaikka tätä kehi-
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tystyötä on tehty jo vuosituhansia.
Lajista voidaan kehittää eri muunnelmia, mutta koiran muuttaminen
kissaksi on jo haastavampi tehtävä.
Keinotekoinen uusien lajien kehitys
ei kuitenkaan enää ole mahdotonta,
koska geenimanipulointi ja geeninsiirtoteknologiat ovat kehittyneet
nopeasti. Näiden käytöllä uusien
lajien kehittämisessä ja rodunjalostuksessa ei ole mitään luonnotonta,
koska samaa tapahtuu luonnossa
jatkuvasti.
Luonnossa geenejä siirtyy mm.
virusten, bakteerien ja hyttysten
välityksellä jopa lajien eri pääryhmistä toiseen. Evoluutiopuu onkin
itse asiassa evoluutioverkko, joka laajentaa lajien kehityspotentiaalia.
Lajien oma rajoitettu kehityspotentiaali on ehkä piilotettu geenien
passiiviseen ns. tilke-DNA:han,
jonka merkitystä ei vielä tunneta.
Geeninsiirtoteknologioissa kyse ei
ole uuden elämän luomisesta, koska
se perustuu jo olemassa oleviin eläviin soluihin – elämän puhaltaminen kuolleeseen aineeseen ei tule
ihmiseltä onnistumaan. Keinotekoisessa geenimanipuloinnissa vakava
riski on kuitenkin, että haittoja ei
testata riittävästi.
Naturalismi on nykyisen nykytieteemme perusta. Sen mukaan
sokea sattuma ohjaa evoluutiota,
koska luonnon prosesseista ei saa
löytyä älykkyyttä. Naturalismi olettaa, että fyysinen luonto on kaiken-
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kattava ja sen ulkopuolella ei ole
mitään. Tämä on kuitenkin rohkea
oletus, koska se ei täsmää havaintojen kanssa. Todellinen tiede ei kunnioita tabuja tai dogmeja, vaan se
tutkii kaikki mahdollisuudet. Evoluutiossa vaihtoehtoja on vain kaksi: sattuma tai älykäs suunnittelu.
Miksi toinen, jopa todennäköisempi oletus on biologiassa ja lastemme
kouluopetuksessa tabu?
Havaintojen mukaan luonnonvalinta ohjaa lajikehitystä, koska
henkiin jäävät vain ne uudet lajit,
jotka sopeutuvat parhaiten olemassa olevaan ympäristöön. Kehitys ei
kuitenkaan ole sattumanvaraista,
vaan sillä on selvä päämäärä, joka
on luettavissa fossiileista ja geenikartoista. Kehitys alkaa hyvin alkeellisista soluista, se kulkee yhä
monimutkaisempien ja älykkäämpien organismien kautta kohti olentoja, joilla on oma tahto ja henki.
Naturalisti olettaa, että luonnon
ällistyttävä monimuotoisuus on selitettävissä satunnaisten mutaatioiden ja luonnon valinnan avulla,
kunhan aikaa on riittävästi. Tosiasiassa aikaa ei kuitenkaan ole ollut
läheskään riittävästi, sillä luonnon
eliöt ovat niin monimutkaisia, että
niiden satunnaisen syntymisen matemaattinen todennäköisyys on äärettömän pieni – verrattuna vaikka
seitsemään oikein lotossa.
Sattuman avulla on vaikea rakentaa mitään järkevää, jokainen
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voi todeta sen omassa elämässään.
Esimerkiksi heittämällä kruunaa ja
klaavaa joka risteyksessä on vaikea
löytää Helsingistä Kuusamoon.
Luonnossa epäjärjestyksen lisääntyminen on prosessien tavallinen perussuunta, jota voidaan muuttaa
vain energian ja älyn avulla. Tästä
huolimatta puhdas sattuma on yksi
tieteellisen evoluutioteorian kulmakivi, vaikka todellisuudessa se on
pelkkä hatara oletus vailla mitään
kokeellista näyttöä!
Naturalisti kieltää henkisen todellisuuden olemassaolon, vaikka
miljoonat ihmiset tuntevat sen
omassa sisimmässään ja näkevät
sen lähimmäisten silmissä. Hengen
olemassaoloa ei voida mitata tai
todistaa millään fyysisellä mittarilla,
koska puhtaasti fyysiset mittarit
eivät reagoi henkisiin ilmiöihin. Ihminen on ainoa mittari, jolla tätä
olemassaolomme toista ulottuvuutta voidaan havainnoida. Punainen
väri on olemassa, vaikka värisokea
ei sitä erota.
Tieteellisen filosofian pohjalta
on mahdotonta johtaa meille kaikille samaa ihmisarvoa ja moraalia
rotuun tai sukupuoleen katsomatta,
ellei analyysiin oteta mukaan myös
henkistä näkökulmaa. Naturalismin
kannalta itsekkyys ja ahneus ovat
tavoiteltavia, koska ne turvaavat
oman perimän säilymistä. Raiskaus
on vain oman perimän levittämistä,

kansanmurhat ovat rodunjalostusta
– ja viime kädessä ihminen on vastuussa vain itselleen. Dostojevskin
Ivan Karamazovin mukaan kaikki
olisi sallittua, jos Jumalaa ei olisi
olemassa.
Tiede tulee vihdoin vapauttaa
naturalismin kahleesta ja ottaa mukaan myös älykkään suunnittelun
näkökulma, koska sen avulla tieteellisten mallien logiikkaa voidaan parantaa ja kansoista voidaan tehdä
veljiä keskenään. Usko ja fyysinen
tiede eivät voi olla ristiriidassa toistensa kanssa. Sen sijaan niiden tulee
täydentää toisiaan ja perustua totuuteen, joka löytyy kokeellisista
fysikaalisista ja henkisistä havainnoista.
Antti Roine, Ulvila 14.7.2010
Lähteitä:
Chris Venditti, Andrew Meade &
Mark Pagel, Phylogenies reveal new
interpretation of speciation and the
Red Queen, Nature 463, 349–352
(21 January 2010).
Bob Holmes, Accidential origins,
New Scientist, 13 March 2010, page
30–33.
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Urantia-kirjan lukijoiden kesätapaaminen
10.–12.6.2011

Paikka:

Kiljavan opisto, Kiljavanranta,
Kotorannantie 49, 05250 KILJAVA
http://www.kiljavanranta.fi/kiljavan_opisto/

Teemat:

Lauantaina – erilaisia teemoja Urantia-kirjasta
Sunnuntaina – Jeesus kautta aikojen

Perjantai 10.6

18.30
Hallituksen kokous
19.00
Suomen Urantia-seuran vuosikokous
18.00–21.00 Iltapala
– kokoukset Visiitti -tilassa ja iltapala Wanhassa Kahvilassa
– iltasauna ja uinti mahdollisia yleisellä vuorolla 18.00–21.45
Lauantai 11.6
08.00–09.00 Aamiainen
09.00–09.15 Aamunavaus, Henrik Perello
09.15–10.15 Tulevaisuuden yhteiskunta, Antti Roine
10.15–11.00 Pienryhmät tai yleiskeskustelu aiheesta
11.00–12.00 Johtajuus, Pertti Leinonen
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.30 Näkökulmia avioliittoon, lastenkasvatukseen ja perheelämään, Tapani Vainio ja Raimo Kujala
14.30–15.00 Kahvi
15.00–16.00 Jay Peregrine Urantia-säätiöstä esiintyy
16.00–16.30 Vapaavalintaisia puheenvuoroja Urantia-kirjasta ja sen merkityksestä omalle hengelliselle elämälle, vetäjät Eija SeppänenBolotinski ja Ensio Paasonen
16.30–17.30 Päivällinen
18.00–20.30 Sauna ja iltapala (Wanha Kahvila -tila saunatilan vieressä
varattu Urantia-lukijoille; saunajuomat ottaa kukin mukaan
baarista, iltapalan kanssa tarjolla vesi, kahvi, tee)
19.00–
Orkesteri ”Tuusulanjärven popparit ry” esiintyy Wanhassa
Kahvilassa Urantia-kirjan lukijoille
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Sunnuntai 12.6
08.00–09.00 Aamiainen
09.00–09.15 Aamunavaus, Henrik Perello
09.15–10.15 Jeesus kristinuskossa, Maarit Huhti
10.15–11.00 Pienryhmät tai yleiskeskustelu aiheesta
11.00–12.00 Jeesus islamissa, Seppo Kanerva
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.00 Jeesus veljenä, ystävänä, hallitsijana, Isänä, Kalevi Eklöf
14.00–14.30 Päätössanat, Tapani Talvitie
14.30
Lähtökahvit
Kaikki esitelmät ja keskustelut pidetään luentosalissa 0 307, ”Vanhassa
auditoriossa”.
Hintavaihtoehdot:
1. Pe–su (2h huone, ruokailut, iltasauna ja uinti pe–la, kokoustila) 144,30 €/hlö
2. Pe–su (1h huone, ruokailut, iltasauna ja uinti pe–la, kokoustila) 200,30 €/hlö
3. La–su (2h huone, ruokailut, iltasauna ja uinti la, kokoustila)
97,30 €/hlö
4. La–su (1h huone, ruokailut, iltasauna ja uinti la, kokoustila)
125,30 €/hlö
5. Pelkät ruokailut ja sauna:
– aamiainen ei-majoittujalle
7,00 €
– lounas ruokasalissa
11,50 €
– iltapäiväkahvi ruokasalissa
3,70 €
– päivällinen ruokasalissa
9,00 €
– sauna ei-majoittuvalle
5,00 €
– iltapala la Wanhassa Kahvilassa
11,50 €
(suolainen kasvis- tai lihapiirakka, salaatti, kahvi tai tee, jäävesi)
Muistattehan ilmoittaa mahdollisesta ruokavaliostanne!
Ilmoittautuminen 20.5.2011 mennessä Eija Seppänen-Bolotinskille, puh.
041 534 8283 (arkisin klo 16–21, ke 19–21; tekstiviesti 24h), sähköposti
eijasb@mail.ru (”Anna Kuznecova”) tai konferenssikomiteapj@urantia.fi.
Pyydämme myös ilmoittautumaan, jos tulee vaikka vain päiväksi ja jos
aikoo ruokailla paikan päällä.
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Kesäpäivien satoa
Urantia-ystävät iltaa viettämässä
Löysimmekö tänään evoluutioidean?
Löytyihän se!
Pyrkimys eteenpäin, ylöspäin, kehitys
Hyvä, parempi, paras, erinomainen...
Niin on, jos siltä näyttää
Loppu hyvin, kaikki hyvin
Kesäillan kauneus ympärillämme
Runon jännitys sisällämme...
Mikä on totuus?
Kenpä tietäis sen?
Ikuinen kysymys
Vakava kysymys
Vielä ehdimme, jos heti lähdemme
No, lähtekäämme.
Suunnan jo tiedämme
Minne, minne?
——————
Ulkona synkkää, sisällä sydämellisen lämmintä,
herkän taiteellista musisointia
Viulun ääni salpaa hengitykseni
Tuikkulyhty loistaa ja sisaret ja veljet
toistensa puoleen kurottautuu
jakaakseen elämänsä suurimpia löytöjä
Hienoa, vatsa on täynnä ja...
pää kuin mehiläispesä
syreenien huumaava tuoksu
ja kielon myrkyllisten lehtien kosketus
herkällä iholla herätti katkerat muistot.
Urantilaisten iloinen nauru nosti
tunnelman kattoon ja ilon enkelit
myhäilivät ympärillä.
Henki on korkealla ja ylemmäs nousee!
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Näsijärven rannalla opistolla Voionmaan
tehtävän saimme: runoja kirjoittamaan
On Urantia-illassa ystäviä ympäri maan ja kauempaa
Saunapuhtaina pojat ja tytöt vaan
esittivät parasta kauneintaan
Runosuoneni tökkii tykkänään
illassa Urantia-ystäväin
Kun avonaisesta ikkunasta röyhyää valkovihreä koivusateensa.
Ja iloitsen kun on soppaa mateessa.
Päivällä pohdittiin mikä on se evoluutio
Se on kehitystä ei pallo eikä kuutio
Mutaatiot ja evoluutiot ne yhtä sama vaan,
tällä kertaan seurassa Urantia-ystäväin.
Ja on onni olla seurassa Urantia-ystäväin.
Runoa, Viitaa, Nocturnea, niittykukkia,
nytpä ei ollenkaan tarvita villasukkia!
Tää on sellainen jengi, joka muistaa aina,
Et ystävää tukea kannattaa, vaikka vieraampaa.
Jengi kuin jengi, mutta meidän
erityinen Urantia-jengi lauantai-illassa
——————
Että päämäärä pysyisi mielessä!
Runoja on kuultu vaieten
Vitsejäkin lomassa sen
Oli hieno ilta
Iloitkaa etuoikeutetut!
Nauttikaatte kaljat kuohuvat
ja ilot raikuvat
Kesäillan tunnelmasta riemuitkaa
ja odottakaa elokuun kuutamoita
ja iankaikkista iloa!
Kuutamoisen kiloa
Muistammeko Onamonalontonia
mietimme menneitä tapahtumia
Onnesta nauttien
Nautinto päättyy kiitollisuuteen!
Ikuisuuteen, menneeseen ajattomuuteen.
Sinne mennään kaikki
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Esitelmätilaisuudet Helsingissä
Seura järjestää esitelmätilaisuuksia Helsingin alueella, Malmilla, aivan rautatieaseman vieressä olevassa Malmitalossa, osoite on Ala-Malmin tori 1,
00700 Helsinki. Esitelmät ovat lauantaisin klo 13.30–16.00. Tilaisuuksiin
on vapaa pääsy.
Tervetuloa!
10.9.2011
Aihe

Eija Seppänen-Bolotinski
”Apokalyptiikasta”

15.10.2011
Aihe

avoin
avoin

12.11.2011
Aihe

Maarit Huhti
avoin

10.12.2011
Aihe

avoin
avoin

Seura osallistuu vuonna 2011
seuraaviin tilaisuuksiin:
Hengen ja Tiedon messuille Helsingissä lokakuussa 2011

Ilmoitus

Seuran kokoelmasta puuttuu kirja:
Study Aids for Part IV of The Urantia Book.
Pyydetään palauttamaan löydettäessä.

Olen tehnyt sopimuksen tilasta, jossa pidetään Urantia-aiheisia
luentoja Tampereella.
Tilaa on 50 hengelle ja keittiölle laitteineen. Hinta on 30 €/ kerta.
Tila sijaitsee osoitteessa Hannulankatu 1 C, Tampere, eli osoitteessa
jossa asun. Lähellä n. 50 m päässä on runsaasti ilmaista parkkitilaa.
Luennoitsijat ja tarkemmat ajankohdat ovat vielä auki.
Kari Kippo
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HALLITUS JA KOMITEAT
Tapio Talvitie, puheenjohtaja

Makaksentie 10, 02750 ESPOO
Puh. 050 33 22 739
puheenjohtaja@urantia.fi

Seppo Niskanen, varapuheenjohtaja

UUSIKAUPUNKI
Puh. 040 526 8283

varapuheenjohtaja@urantia.fi

Helena Juola, sihteeri

Kalastajanmäki 10 E 70, 02230 ESPOO
Puh. 050 530 7785
sihteeri@urantia.fi

Anja Vuori, rahastonhoitaja

RAUMA
Puh. 040 748 4289

rahastonhoitaja@urantia.fi

Hanna Holopainen, jäsenkomitean pj. TURKU
Puh. 040 763 0917

jasenkomitea-pj@urantia.fi

Pertti Leinonen, julkaisukomitean pj.

ESPOO
Puh. 050 041 6336

julkaisukomitea-pj@urantia.fi

Kari Kippo, koulutuskomitean pj.

TAMPERE
Puh. 050 327 1045

koulutuskomitea-pj@urantia.fi

Eija Seppänen-Bolotinski,
konferenssikomitean pj.

VANTAA
Puh. 041 534 8283

Tapio Pulli,
sähköisen viestinnän komitean pj.

PARAINEN
Puh. 050 540 4582

konferenssikomitea-pj@urantia.fi

internetpalvelut-pj@urantia.fi
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Opintoryhmät tiedottavat
Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssiteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja
opintoryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantiakirjan opetusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri
tällaiseen opiskelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan
väärentämättömien opetusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea opiskelupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka puolestaan haluavat toimia seuramme kanssa yhteistyössä, erottelematta seuran jäseniä muista
Urantia-kirjan lukijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, kuten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Pyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitean
puheenjohtajalle: koulutuskomitea-pj@urantia.fi
Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomiteaan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. Seura julkaisee näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita opintoryhmätoimintaan, mutta samalla muistuttaa, että
viime kädessä opintoryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja menetelmistään.

Helsinki–Helsingfors
Helsingin opintoryhmä kokoontuu
11.2.2011 lähtien parillisina viikkoina
perjantaisin klo 17–19 osoitteessa Uudenmaankatu 33. Käsittelemme
Urantia-kirjan IV osaa. Yhteyshenkilö:
Helena Juola, puh. 050 5307785.
s-posti: (helena.juola@fonet.fi)

Beträffande svenskspråkig studiegrupp, kontakta:
Joel o. Eeva Rehnstrom
tel. 040 845 2125 eller (09) 221 3125.

Espoo
Espoon keskustan opintopiiri (ent.
Kauklahden opintopiiri) kokoontuu lauantaisin klo 10–12 Villa Apteekin yläsalissa. Osoite: Pappilantie 5, 02770 ESPOO.
Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi)
Pertti Leinonen, puh. 050 041 6336
(tmi.leinonen@kolumbus.fi)
Martti Vanninen, puh. 040 727 8714
(martti.vanninen@kolumbus.fi)
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Hyvinkää
Tietoja toiminnasta antaa:
Kari Haavisto, puh. 040 507 3048
(kari.haavisto@pp.inet.fi).
Jyväskylä
Ryhmä kokoontuu joka toinen
keskiviikko klo 18.00–19.30.
Raimo Ala-Hynnilä, Lahjaharjuntie
32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ,
puh. 040 088 9732
(gadonia@kolumbus.fi).
Kotka
Lisätietoja: Juhani Leino,
(juhanileino6@gmail.com).
Lahti
Lisätietoja: Kalervo Juntunen,
puh. 044 078 4155.
Lammi
Lammin ja ympäristön toiminnasta
kiinnostuneille antaa tietoja
Tuula Parviainen, Lamminraitti 12 as.
7, 16900 LAMMI, puh. (03) 674
3226.
Lempäälä
Ryhmä kokoontuu parittomien
viikkojen keskiviikkoina klo 18.00–
21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä,
Makasiinitie 4 as. 9, 37500
LEMPÄÄLÄ, puh. 050 595 1942
(kalle.krekila@gmail.com)
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Oulu
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasarmintie 20 A 84, 90100 OULU,
puh. 040 502 6604
(reijo.hamari@luukku.com).
Rauma
Tietoja antaa Anja Vuori, RAUMA,
puh. (02) 822 3043; 040 748 4289
(anja.m.vuori@gmail.com).
Tampere
Ryhmä kokoontuu parillisina keskiviikkoina Metsossa. Lisätietoja:
Kari Kippo, puh. 050 327 1045
(kr.kippo@pp.inet.fi)
Turku
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610
KIRJALA, puh. 050 540 4582
(tapio.pulli@kolumbus.fi).
Stockholm, Sverige
Urantia-studiegrupp sammankommer på adressen:
Studieförbundet Vuxenskolan,
Hantverkargatan 12, Stockholm.
Tunnelbana: Rådhuset. Michael
MacIsaac, tel. +46 73 576 4364
(mmacisaac@gmail.com).
Málaga, Espanja
Espanjan suomalainen keskusteluryhmä. Tietoja antaa Pentti Suutarinen, puh. +34 626 792 501.
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Tyttöä etsimässä
Tosiasiat ovat toisinaan kipeitä.
Elämä Jumalan Tyttönä on
aika yksinäistä.
Mutta olen iloinen, että
Tyttönen syntyi sydämeeni.
Minulla on intohimoinen kaipaus
luoda suhde Häneen.
Katkerasti myönnän, että on hyvä,
että olen yksinäinen:
se on tuskallinen tie, joka
vääjäämättä pakottaa etsimään.
Mutta minne tieni vie?
Epäonnistumiseen vai totuuteen...
en tiedä... eikä edes kiinnosta...
virheen mahdollisuus tekee
elämästä elämisen arvoista.
Sini Lilja

