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Puheenjohtajan
mietteitä

oillakin Urantia-kirjan lukijoilla on
Jkansainvälisissä
tilaisuuksissa tapa-

na kysyä toisiltaan, milloin Urantiakirja on löytänyt heidät. En tiedä, mitä
sillä tarkoitetaan. Urantia-kirja on kirja, se on esine, täysin persoonaton ja
eloton saati, että se tekisi löytöjä. Ei se
ole edes mikään pyhä kirja. Urantiakirjaa kannattaa lukea, koska sen avulla on helpompi löytää lähimmäisistään
ja omasta itsestään Jumalan henki. Jumala on pyhä.
Minun mielestäni kirja opettaa yksilöä ottamaan vastuun omasta elämästään ja kaikista valinnoistaan. Kirjan
opetuksessa on syvä fatalisminvastainen perusjänne.
Ulkopuoliselle tuollainen kysymyksenasettelu voi tuottaa vääränlaisia
mielleyhtymiä ja siinä on hienoinen
erityiseksi valituksi tulemisen tuoksu.
Sinänsähän Jumalan valinta jokaisen
yksilön kohdalla on tosiasia. Jumala
on valinnut meistä jokaisen. Kysymys
kuuluu, milloin me valitsemme Jumalan. Eikö valintaa kannattaisi tehdä jo
tänään, koska se on ainoa valinta, joka
jää ikuisuuden kehälle?
Ainakin minä valitsin Urantia-kirjan
itse. Kävin sen hakemassa Akateemisesta kirjakaupasta. Eikä se ollut hal-

pakaan kirja silloin. Aloin lukea sitä
kolmannen osan alusta ja tähän lauseeseen lukeminen pitkäksi aikaa tyssäsi:
Suurten matkustajalintujen, fandorien,
selässä istuen Aatami ja Eeva katselivat
alas puutarhan laajoja ulottuvuuksia, kun
heitä kuljetettiin ilmojen halki tämän, maailman kauneimman kohdan yläpuolella.
[74:3.4]
”Olisiko tosiaankin kyse käänteentekevästä ilmoituksesta? Kuulostaa
kyllä vähän Gulliverin seikkailuilta”,
ajattelin tuolloin. Jokin kirjassa kuitenkin veti kuin magneetti ja aloin lukea
sitä pikkuhiljaa uudestaan. Joka lukukerralla paljastuu jotain uutta ja näkemys maailmankaikkeuden kauneudesta ja Isän hyvyydestä saa syvempiä
merkityksiä. Usein avautuu uusia yllättäviä näkökulmia.
”Kirja on annettu niille, jotka ovat
valmiita sitä varten kauan ennen sen
maailmanlaajuisen lähetystehtävän aikaa.” Näin sanotaan julkaisumandaatissa. ”On perustettava tuhansia opintoryhmiä ja kirja on käännettävä useille kielille. Siten kirja on valmiina lohduttamaan ja valistamaan monenkielisiä kansoja sitten, kun taistelu ihmisen
vapauden puolesta on lopulta voitettu
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ja maailmasta on taas kerran tehty
turvallinen Jeesuksen uskonnolle ja
ihmiskunnan vapaudelle.”
Totisesti kirja on pitkälti edellä nykysivilisaation kantokykyä. Täytyy olla rohkeutta, täytyy olla sisäinen vimma ja aito rakastamisen nälkä. Täytyy
pystyä voittamaan nykyisen hallitsevan materialistisen maailmankäsityksen painostava gravitaatio alas kohti
tyhjänpäiväisyyksien pöheikköä. Täytyy ohittaa vakiintuneitten kehitysuskontojen järjenvastaiset maailmanselitysopit ja vaillinaiset, jopa valheelliset,
todistukset jumaluudesta. Täytyy
murtaa nykysivilisaation luonnontie-
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teitä korostava ajattelutapa, jotta voi
pikkuhiljaa pyhittää oman tahtonsa
Isälle. Siinä kaikessa tarvitaan sinnikkyyttä – omaa tahtoa ja sisukkuutta.
Mandaatin antajat kuitenkin muistuttivat kirjan lukijoita kärsivällisyydestä: ”Teidän täytyy oppia hallitsemaan sieluanne kärsivällisyydessä. Te
olette tekemisissä totuuden ilmoituksen kanssa, joka on eräs osa tämän
maailman uskonnon luonnollista kehitystä. Liian nopea kasvu olisi itsetuhoista.”
Risto Mäntynen

Päätoimittajalta

T

alvitapaamisen tapahtumapaikaksi valikoitui tänä vuonna
Heinolan kylpylähotelli Kumpeli Spa.
Koulutuskomitean puheenjohtaja
Onni Ylitapio näytti taitonsa ja järjesti Urantia-kirjan lukijoille viikonlopuksi mahtavan kokouspaikan Kymijoen rannalta hienon maiseman ääreltä. Päivien teemaksi oli valittu aihe
”Kosmisen todellisuuden olemuksesta”.
Aiheen sisälle oli saatu mahtumaan
alustuksia uskomuksen, uskonnon ja
uskon sekä eksistentiaalifilosofian kä-

sitteitä Sören Kierkegaardin ja
Friedrich Nietzschen tapaan, joiden
filosofiaa Erja Kalenius avasi kuulijoille. Mietin mielessäni, että missä
määrin ihmisfilosofia kohtaa taivaallisen filosofian eli motanäkemyksen?
Filosofian tehtävänä on järjestää ihminen ja maailma sellaiseen keskinäiseen järjestykseen, että voimme ymmärtää jotain tästä yhdistelmästä. Jos
tiede tutkii tosiasioita ja usko(nto) arvoja, niin filosofian tehtävänä on yhdistää nämä kaksi aluetta toisiinsa ihmiskokemuksessa. Jotenkin näin olen
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asian halunnut käsittää.
Korkein Olento liittyy oleellisesti
Urantia-kirjan käsitemaailmaan ja kosmiseen todellisuuteen. Eija Seppänen selvitti kiintoisilla esimerkeillä ja
tikapuuvertauksella matkaamme aineesta morontiasfäärien kautta hengen maailmoihin. Me finiittiset eli rajalliset olennot keräämme muiden
olentoryhmien ohella elämämme aikana kokemuksia, jotka päätyvät
osaksi Korkeinta Olentoa. Eija havainnollisti esitystään Led Zeppelinin vanhalla kunnon ikivihreällä
Stairway to Heaven -kappaleella 1970luvulta.
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Lauantaina viimeisinä tulivat lavalle
Raimo Kujala ja Tapio Kankkonen
tandemina otsikolla Ajattelijan Urantia
-kirja –mielellisen kokemisen näkökulmia. Tapio Kankkonen oli uusi
tuttavuus. Sujuvana esiintyjänä ja alkuperäiskielellä Urantia-kirjaan tutustuneena hän löysi asioita ja merkityksiä, joita vain kahden kielen käsitemaailman tunteminen voi avata. Tämä lempääläinen nuorimies on selvästi tulevaisuuden toivo seniorijoukkomme keskuudessa.
Päätöspäivänä isäntämme Onni oli
jakanut ohjelman kahteen vaihtoehtoiseen workshoppiin. Sini Lilja ha-

Kuva: Seitsenkertaisen Jumalan seitsenpuolaiset tikkaat
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lusi opastaa interaktiivisella opetuksella hengelliselle kasvun polulle. Toinen joukko siirtyi Onnin johdolla
pohtimaan päivien teemaa, jossa virityimme rauhassa tutkimaan, mitä
konstellaation koulutusohjelma tarkoittaa. Mitä merkitsee käytännössä
ryhmäetiikka, jonka opiskelu alkaa
mansiomaailmoissa kaikille sinne
nousseille opiskelijoille? On jossain
määrin outoa ajatella asioita, joiden
parissa tulemme työskentelemään sitten, kun emme enää ole täällä maan
päällä!
Matti Tossavainen antoi välähdyksen aivan ilmoituksen peruskäsitteisiin kuuluvista seitsemästä absoluutista, jotka muodostavat tietyssä mielessä taivaallisen järjestyksen ylimmän
kerroksen. Aika kuitenkin rajoitti laajemman selvityksen antamista, mutta
vaikutti siltä, että kuulemme myöhemmin paremmalla ajalla aiheesta
enemmän.
Vaikuttavan laajan yhteenvedon
Urantia-kirjan sisällöstä antoi Bey
Heng, joka tiivisti sanomansa rakkauden kaikkialliseen merkitykseen
maailmassamme ja maailmankaikkeudessa! Hänen positiivisuutensa aura
täytti koko ryhmätilamme, kun kuuntelimme hänen viisaita sanojaan pitkän elämänkokemuksen tuomalla näkemyksellä.
***
Uskoa käsittelevän pienryhmätyön
ohessa tiedustelin, mihin aihealueeseen osallistujien mielenkiinto kohdistuu Urantia-kirjassa. Vastauksen antoi
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22 henkilöä, joista 13 (59 %) ilmoitti
kirjan kiinnostavan kokonaisuutena.
Viittä henkilöä (23 %) kiinnosti eniten Jumala ja Jeesuksesta kertovat luvut. Kahta henkilöä (9 %) kiinnosti
yhtä paljon uskonnolliset asiat samoin
kuin myös tiede, kosmologia ja filosofia. Kahta henkilöä (9 %) kiinnosti
eniten uskonto, sitten kokonaisuus ja
viimeisenä kaikki muu. Loppupäätelmänä näyttää olevan, että useimmille
lukijoille Urantia-kirja on kokonaisuus, jonka anti painottuu eriteltäessä etupäässä sen hengelliseen sanomaan.
***
Kaikki, jotka ovat äskettäin käyttäneet
seuran kotisivua ja avanneet kohdan
http://www.urantia.fi/urantiakirja.php ovat varmaankin huomanneet lisättyjä hakutoimintoja sivun vasemmalla reunalla ”Kappaleviitteet ja
sivujaot” ja ”Lue eri kielillä rinnakkain”. Tapio Talvitie esitteli tekemänsä jokseenkin ainutlaatuisen kätevän uudistuksen kahden merkintäjärjestelmän käytettävyyteen ja erikielisten tekstien samanaikaiseen katselumahdollisuuteen. Uudistus on monipuolisuudessaan yllättävän edistyksellinen! Tapion tekemät innovatiiviset
ratkaisut helpottavat huomattavasti
nettitekstin viitekäytäntöä esimerkiksi
esitelmien teossa ja erikielisten tekstien vertailussa.
Pertti Leinonen
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Kuva: Urantia-kirjan lukijatapaaminen Heinolassa, 29.1.2017

Seuraa keltaista tiilitietä
UAI Journal marraskuu/2016, Kathleen Swadling, Australia:
Follow the Yellow Brick Road
(Esitelmä ANZURA 2015-konferenssissa, Sidneyssä)
Käännös suomen kielelle: Laura Suominen-Raatikainen
Johdanto
Olemme tämän viikonlopun aikana
keskustelleet paljon ihmisen uskonmatkasta ja miten hän voi kehittää
tarvittavia luonteenpiirteitä pysyäkseen tiellä, joka johtaa aina Paratiisiin
saakka ja ylikin. Haluan keskittyä niihin uskoviin, jotka ovat tehneet suuren päätöksen mennä taivasten valtakuntaan ja jotka kollektiivisesti auttavat evolutionaarista maailmaa etenemään kohti Valon ja Elämän aika-

kautta. Viittaan esitelmässäni tähän
tiehen käyttäen termiä ”keltainen tiilitie”.
Niin, luulenpa teidän kaikkien tietävän, mistä olen ottanut tämän termin:
Kuuluisasta lasten elokuvasta Ihmemaa
Oz. Ajatus lainata tätä käsitettä syntyi
mielessäni, kun pohdin kokemaani asteittaista kehittymistäni uskomaan Jumalaan. Olen aina ajatellut sisäisessä
elämässäni niitä erityisiä hetkiä, jotka
auttoivat minua voimistumaan uskossani Jumalaan ja jotka kuin kultaiset
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ohuet säikeet liittivät kaikkein syvimmän ytimeni totuuden lähteeseen.
Kun nämä kultaiset säikeet lisääntyivät, alkoivat ne kiertyä paksuksi
kultaiseksi köydeksi. Minusta alkoi
tuntua, että olin löytänyt kultaisen
päätien. Kaikki eteeni tuleva sai minut
tuntemaan, että ikään kuin etsisin
ramppia päätielle; kun löysin rampin
ja saavuin päätielle, olin matkalla!
Tiedän toki, että tämä oli vain analogia vakaan, kivenkovan, horjumattoman uskon kehittymisestä. Tämä
usko antoi minulle rohkeutta painaa
kaasua ja syöksyä sille tielle, joka veisi
minut aina Paratiisiin saakka ja ylikin.
Niinpä ajatellessani vakaita, kivisiä teitä ja kultaisia pääteitä tuli mieleeni Ihmemaa Ozin keltainen tiilitie, joka
johti Smaragdikaupunkiin. Kävin katsomassa elokuvan uudelleen ja minua
kiehtoivat sen henkilöhahmot ja koko
tarina; se on eräänlainen karkeahko
analogia henkisestä etsimisestä. Tarinan henkilöillä on monia hauskoja
piirteitä, jotka muistuttavat vilpittömien totuudenetsijöiden piirteitä heidän yrittäessään löytää vastauksia suuriin kysymyksiin. On Dorothy, luottavainen, viaton ja puhdassydäminen
lapsi; Olkimies, jolla ei ollut aivoja, ja
hän oli kuitenkin se, joka keksi kaikki
hyvät ideat ja viisaat kommentit; Tinamies, jolla ei ollut sydäntä, mutta
joka oli kaikkein tunteikkain koko
joukossa, ja Leijona, joka oli pelkuri
mutta päätyi urhoollisuudellaan pelastamaan heidät kaikki. Kun he yhdessä
toveruuden sitomina kulkivat pitkin
keltaista tiilitietä löytääkseen kaiken
sen, mikä heidän elämästään tuntui
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puuttuvan, niin kaikki nuo puuttuvat
piirteet itse asiassa alkoivat ilmaantua
vaikeissa tilanteissa.
Vakuuttuneisuus ja tahdon pyhittäminen
Ennen kuin lähdemme kollektiiviselle
matkallemme valtakuntaan uskovina,
haluan pikaisesti vilkaista, kuinka me
saavutamme sen pisteen, jolloin päätämme omistautua palvelemaan ihmiskunnan veljeyden rakentamista Isä
Jumalan alaisuudessa.
Matka kohti uskoa Jumalaan voi olla täynnä epäröintiä ja päättämättömyyttä. Kun tietoisuus Jumalasta valkenee ja kun kamppailemme sisäisen
epätietoisuuden ja tuskan kanssa, saatamme tuntea pelkoa siitä, mihin tämä kaikki johtaa. Meidän täytyisi ehkä
tehdä isojakin päätöksiä ja muuttaa
elämäämme. Tässä vaiheessa saatamme tuntea houkutusta kääntää selkämme tälle tielle ja ylipuhua itsemme
ajattelemaan, että me ehkä petämme
itseämme.
Nykyajan älykkäät miehet ja naiset karttelevat Jeesuksen uskontoa siksi, että he
pelkäävät, mitä se heille tekee - - ja kaikki tällaiset pelot ovat perusteltuja.
Omat uskovansa Jeesuksen uskonto tosiaankin ottaa herruuteensa ja muuttaa heidät, se edellyttää ihmisten omistavan elämänsä sille, että he etsivät tietoa taivaallisen
Isän tahdosta, ja se vaatii elämiseen annettujen energioiden pyhittämistä ihmisen veljeyden epäitsekkääseen palvelemiseen.
[195:9.6, 2083:2, lihavoinnit kirjoittajalta]
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Heille, jotka päätyvät tosi uskovaisiksi, tulee henkisellä matkallaan vääjäämättä aika, merkittävä hetki, jolloin
on tehtävä päätös omistautua koko
sydämestään toteuttamaan Isän tahtoa ja sanomaan: Minun tahtoni on,
että sinun tahtosi tapahtuu. [111:5.6,
1221:7]
Tällainen luodun tekemä päätös ei merkitse, että luotu luopuisi tahdostaan. Kysymys
on tahdon pyhittämisestä, tahdon laajentamisesta, tahdon ylevöittämisestä, tahdon täydellistämisestä - - - [111:5.5, 1221:6]
Tämä päätös on merkki saapumisesta taivaan valtakuntaan – olet astunut kultaiselle päätielle, joka vie aina
Paratiisiin saakka ja ylikin. Mutta varo! Katso mitä Jeesus sanoi apostoleilleen ja opetuslapsilleen Dekapoliksen kiertomatkan aikana neuvoessaan
heitä, miten opettaa totuutta.
Evankeliumiin uskominen ei estä
vaikeuksiin joutumista, mutta sen se
varmistaa, että ette pelkää, kun vaikeus
todellakin eteenne tulee. Jos rohkenette uskoa minuun ja ryhdytte täydestä sydämestänne seuraamaan minua, ei ole epäilystäkään siitä, että niin tehdessänne astutte tielle, joka johtaa varmasti vaikeuksiin. En
lupaa vapahtaa teitä vastoinkäymisten vesiltä, mutta sen minä lupaan, että kuljen kerallanne niiden kaikkien läpi. [159:3.13,
1767:1, lihavoinnit kirjoittajalta]
Niinpä, jos teistä joskus tuntuu, että teitä nälvii joku, joka mieluusti väittelee uskovaisten ”sokeasta uskosta”,
niin lukekaapa tämä kappale uudestaan. Meidän täytyy lähteä tälle mat-
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kalle avoimin silmin ja rohkein sydämin. Nämä valaistut hengelliset opetukset eivät ole heikkosydämisiä varten. (Suosittelen, että luette tämän luvun yhä uudestaan ja uudestaan. Se
on täynnä Jeesuksen opetuksia – Luku 159, sivu 1762).
Kun kerran olet varma uskostasi,
vääjäämättä annat Ajatuksensuuntaajallesi lisää tilaa sydämessäsi ja mielessäsi johdattaa sinua tällä matkalla.
Opit luottamaan noihin sisäisiin johdatuksiin ja saat tarpeeksi rohkeutta
tehdä vaadittavia muutoksia, jotta pysyisit kurssillasi.
Urantia-kirjaa vakavasti opiskeleville
emme voi olla huomauttamatta, kuinka kirjassa on useita kehotuksia palvella muita. Yhä uudestaan kirjan
opetukset ilmaisevat meille, että kanssaihmisten palveleminen on täysin sidoksissa henkiseen etenemiseen. Todellinen merkki henkisestä etenemisestä on kasvava halu auttaa muita.
Rakasta Isää ja vilpitön tahtosi täyttää
hänen tahtonsa vääjäämättä synnyttää
rakkautta kanssaihmisiin ja halua auttaa tuomaan heitä Jumalan perheeseen tai taivasten valtakuntaan.
Jumala ei ole vain kohtalon määrääjä, vaan
hän on ihmisen ikuinen määränpää. Kaikki ihmisen ei-uskonnolliset toiminnat pyrkivät taivuttamaan universumin kierouttavaan minän palvelemiseen; aidosti uskonnollinen yksilö pyrkii samastamaan minuutensa maailmankaikkeuden kanssa ja sitten omistamaan tämän yhdistyneen minänsä
toiminnan kanssaolentojensa – ihmisten ja
ihmisten yläpuolella olevien olentojen – muodostaman universumiperheen palvelemiseen.
[5:4.3, 67:1]
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Alkukantainen ihminen ei juurikaan vaivautunut pukemaan uskonnollisia vakaumuksiaan sanoiksi. Hänen uskontonsa
puhkesi pikemmin tanssiksi kuin ajatuksiksi. Nykyajan ihmiset ovat pusertaneet
ajatuksistaan esille monet uskon näkemykset ja luoneet monet uskonnollisen uskon
koetinkivet. Tulevien aikojen uskonharjoittajain on elämällä elettävä uskonsa, heidän
on omistauduttava ihmisten välisen veljeyden
edellyttämään varauksettomaan palvelemiseen. [99:5.9, 1091:8]
Tällaiset opetukset saavat meidät vääjäämättä esittämään vilpittömiä kysymyksiä: MITEN VOIN AUTTAA?
MITÄ VOIN TEHDÄ PALVELLAKSENI? Silloin on aika tehdä
merkityksellisiä päätöksiä siitä, miten
viemme elämäämme eteenpäin. Totta
kai jokainen yksilö saa erilaisia vastauksia näihin kysymyksiin, meillä kaikilla on erilainen ”kutsumus”. Haluan
kertoakin kysymyksestä, joka on rakas
ja läheinen sydämelleni ja jonka tiedän olevan rakas ja läheinen monelle
läsnäolijallekin. Miten auttaa opetusten – ajatusten ja käsitteiden – leviämistä, jotka sisältyvät tähän maailmallemme annettuun viidenteen käänteentekevään ilmoitukseen – Urantiakirjan opetuksiin – ei opetuksiin
Urantia-kirjasta.
Käänteentekevän ilmoituksen palveleminen
Yksilö voi saavuttaa valon ja elämän
aikakauden lyhyen elämänsä aikana
kuten Jeesus teki. Mutta planeetalle se
ei ole niin helppoa. Kuten tiedämme
Urantia-kirjan opiskelustamme, tämä
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kestää aikakaudesta toiseen. Ja tarvitsemme paljon apua – oikein isosti
apua. Tämän takia loistavat ystävämme lähettävät meille ajoittain apua
käänteentekevän ilmoituksen muodossa. Ja kuten tiedämme, he toteavat
Urantia-kirjan olevan viides ilmoitus,
joka maailmallemme on annettu.
Meille kerrotaan: On annettu useita
uskonnollisia ilmoituksia, mutta vain
viidellä niistä on käänteentekevää
merkitystä. Ne ovat: 1. Dalamatian
opetukset. 2. Edentian opetukset. 3.
Saalemin Melkisedek. 4. Jeesus Nasaretilainen, ja sitten:
5. Urantia-kirjan luvut. Nämä luvut, joista tämä on yksi, muodostavat tuoreimman
Urantian kuolevaisille totuudesta laaditun
esityksen. [92:4.9, 1008:2]
Voiko sen selvemmin sanoa?
Osaammeko todella arvostaa mitä
meille Urantia-kirjassa annetaan? Ymmärrämmekö todella tämän ilmoittajien esityksen merkityksen? Voi taivas,
sehän painii samassa sarjassa kuin
Planeettaprinssi ja hänen 100jäseninen henkilökuntansa, Aatami ja
Eeva, Makiventa Melkisedek ja Jeesus.
Tämä ei ole mitään lasten leikkiä. Tämä on vakava asia!
Kun tulin ensi kertaa tietoiseksi tästä väitteestä, se oli minulle käännekohta. Minun piti päättää minne menen, uskoako tätä väitettä vai ei. Jos
päätän uskoa, minun pitäisi muuttua
monessa asiassa. En voi levätä laakereillani tekemättä mitään. Jos päätän,
että tämä on vain petkutusta, minun
pitää laittaa kirja pois ja pitää sitä ehkä suurimpana huijauksena, joka on
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koskaan eteeni tullut. Ja niin kuin näkyy, päätin että kirja on sitä mitä se
väittää olevansa, ja aloin järjestää elämääni uudestaan, jotta voisin omistautua auttamaan näkymättömiä ystäviämme tehtävässään juurruttaa tämä
ilmoitus yhteiskuntaamme.
He varoittavat meitä useasti tässä
kirjassa maailman tarpeesta saada tietää uusi totuus. Olemme kasvaneet
ulos vanhamuotoisesta kaavamaisesta
jumalakäsityksestä ja jos emme saa
uutta – no, jos olemme lukeneet lukuja tämän meidän tuntemamme maailman nykyisistä ongelmista, tiedämme
mitä voi tapahtua yhteiskunnalle, jolta
puuttuu viisas uskonto, joka on yhteismitallinen tämän päivän ajattelun
kanssa.

minaisuuden edustajilta. He kutsuvat
Urantia-opetuksiin omistautuneita nykypäivän ihmisiä liittymään heihin tulemalla tämän käänteentekevän ilmoitusketjun aineellisiksi linkeiksi. Vilkaiskaapa näitä:

Kestävää yhteiskuntajärjestelmää ilman
hengellisiin realiteetteihin perustuvaa moraalisuutta voidaan pitää yllä yhtä vähän kuin
aurinkokuntaa voitaisiin pitää yllä ilman
gravitaatiota. [195:5.9, 2075:12]

Mutta pakanallistettu ja sosiaalistettu kristinusko tarvitsee uutta yhteyttä kompromisseilla pilaamattomiin Jeesuksen opetuksiin;
se riutuu, koska siltä puuttuu uusi näkemys Mestarin elämästä maan päällä. Uusi
ja täydempi ilmoitus Jeesuksenuskonnosta
tulee vääjäämättä valloittamaan materialistista sekularismia edustavan imperiumin ja
kumoamaan mekanistista naturalismia
edustavan maailmanvallan. Urantia
huojuu nyt erään hämmästyttävimmän ja kiehtovimman, sosiaalista uudelleensuuntautumista, moraalista elpymistä ja hengellistä
valaistumista merkitsevän käännekohtansa partaalla. [195:9.2,
2082:7, lihavointi kirjoittajalta]

Materialismi kieltää Jumalan, sekularismi
jättää hänet yksinkertaisesti vaille huomiota
- - - Kahdennenkymmenennen vuosisadan
sekularismi tuntuu vahvistavan, ettei ihminen tarvitse Jumalaa. Mutta varokaa! Tämä ihmiskunnasta esitetty jumalaton filosofia tulee johtamaan vain levottomuuksiin,
vihamielisyyteen, epätoivoon, sotaan ja maailmanlaajuiseen katastrofiin. [195:8.5,
2081:5]
Saamme myös paljon pyyntöjä ja
kutsuja, jotka kirpaisevat omaatuntoamme. Nämä kutsut tulevat itse ilmoittajilta - Kristus Mikaelin, Korkeimman Olennon ja Paratiisin Kol-

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 esitetä evankeliumia Jeesuksesta vaan Jeesuksen evankeliumin elävää,
hengellistä todellisuutta. [94:12.7, 1041:5]

Urantian ihmisyhteisö ei voi koskaan enää
toivoa asettuvansa aloilleen niin kuin vielä
menneinä aikoina. Yhteiskuntalaiva on
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höyrynnyt ulos vakiintuneen perinteen suojaisista poukamista ja se purjehtii nyt avomerellä kohti evoluution mukaista päämäärää. Ja nyt enemmän kuin koskaan maailman historiassa ihmissielun on tarpeen tutkia huolellisesti moraalin piirtämiä merikortteja ja pitää tarkasti silmällä uskonnollisen opetuksen antamia kompassisuuntimia. Yhteiskunnallisen vaikuttajan ominaisuudessa uskonnon tärkein tehtävä on ihmiskunnan ihanteiden lujittaminen näinä
vaarallisina aikoina, jolloin siirrytään yhdestä sivilisaation vaiheesta toiseen, yhdeltä
kulttuurin tasolta toiselle. [99:1.3,1086:6]
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. [2:7.10, 43:3,
lihavointi kirjoittajalta]
Uskonto tosiaankin tarvitsee uusia johtajia,
hengellisiä miehiä ja naisia, jotka rohkenevat panna luottamuksensa yksinomaan
Jeesukseen ja hänen verrattomiin opetuksiinsa. Jos kristinusko yhä jatkaa hengellisen tehtävänsä laiminlyömistä ja jatkuvasti
touhuaa vain sosiaalisten ja aineellisten ongelmien parissa, niin hengellisen renessanssin
on odotettava äsken mainittujen Jeesuksen
uskonnon uusien opettajien tulemista, opettajien, jotka omistautuvat vain ja ainoastaan ihmisten hengelliseen uudelleenvirittämiseen. Ja silloin tulevat nämä hengestä syntyneet sielut oitis tarjoamaan sen johtajuuden ja inspiraation, joka maailman sosiaali-
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seen, moraaliseen, taloudelliseen ja poliittiseen uudelleenjärjestämiseen tarvitaan.
[195:9.4, 2082:9, lihavointi kirjoittajalta]
Nämä ovat herätyskutsuja! Juuri
kun minusta alkoi tuntua, että olin
löytänyt henkilökohtaisen henkisen
matkani reitin kultaiselle valtatielle,
huomasin ”keltaisen tiilitien” vähitellen ilmaantuvan. Tämä tie on ollut
olemassa maailmassamme siitä asti,
kun elämä täällä alkoi. Tätä tietä pitkin ovat kulkeneet menneet sankarit
ja edellisten ilmoitusten uskovaiset;
samaa tietä ovat kulkeneet Andon ja
Fonta ja myöhemmin andoniittien suku: Van ja Amadon ja uskolliset, jotka
selvisivät planetaarisesta kapinasta;
Aatami ja Eeva ja Aatamin suku, joka
alkoi kukoistaa ja levitä Eedenin sortumisen jälkeen; Melkisedek ja Abraham ja kaikki Saalemin lähetyssaarnaajat, jotka veivät opetukset uskosta
yhteen Jumalaan maailman joka kolkkaan, Jeesus ja apostolit sekä opetuslapset, jotka päätyivät kaatamaan keisarikuntia ja jotka jollain lailla onnistuivat pitämään elossa Jeesuksen viestin lepattavaa liekkiä tuoden siten toivoa tämän päivän miljoonille uskovaisille.
Tuhannet uskovaiset johtajat ja seuraajat, joita historian sivuilta ilmestyy;
kaikki ilmoituksien sankarit, tunnetut
ja tuntemattomat, jotka ovat olleet
myötävaikuttamassa totuuden valon
ylläpitämisessä maailmassamme, kaikki he ovat kävelleet pitkin tätä valtatietä, joka johtaa Urantiaa valon ja elämän aikakaudelle.

HEIJASTE
Kuinka me, jotka elämme tätä kiihkeää aikaa ja olemme ottaneet vastaan
Urantia-ilmoituksen viidentenä käänteentekevänä ilmoituksena planeetan
pitkän uskonnollisen historian aikana,
me jotka olemme uudestisyntyneet ja
astuneet ”taivaan valtakuntaan”, me,
jotka emme voi olla kuulematta Urantia-opetusten kutsua palvelemaan,
emme haluaisi astua ”keltaiselle tiilitielle” ja käsi kädessä lähteä tämän
elämämme materiaalisen ajan suurimmalle matkalle?
Mielestäni planeetallamme ei tällä
hetkellä ole mitään tärkeämpää
projektia kuin auttaa kanssaihmisiä saamaan tämän kirjan viestin.
Miten voimme lukea näitä kappaleita tuntematta vetoa tai olla inspiroitumatta hypätä voittajan puolelle auttaaksemme Mikaelia ja näkymättömiä
ystäviämme, jotka toivat meille tämän
ilmoituksen, sekä jakamaan nämä uudet aatteet ja käsitteet kanssaveljiemme ja -sisariemme kanssa?
Urantia-ilmoituksen
tehtävä

palvelu-

Ei ole tiukkoja ja ankaria sääntöjä siitä, miten ihmisten pitäisi toimia valitussa palvelutehtävässään Urantiakirjan opetuksien jakamisen suhteen.
Meidän kaikkien pitää itse päättää,
miten toimia. Urantia-liike ja Urantiaryhmät eivät muodosta kirkkokuntaa
eikä meillä ole pappien hierarkiaa, joten ei ole ketään sanomassa, mitä pitää tehdä. Suurin osa meistä ei halua,
että tämä ilmoitus muuttuu ”taas vain
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yhdeksi uskonnoksi”. Maailmalla on
niitä jo kylliksi. Enkä usko, että tämä
oli ilmoittajienkaan tarkoitus.
Tämä uusi ilmoitus on suunniteltu
laajentamaan ihmiskunnan ajatusrakennelmaa jumaluudesta ja kosmoksesta, paljastamaan nykyajan ajatusmaailman kanssa yhteneviä korkeampia käsityksiä uskonnosta ja Jumalasta, laittamaan planeettamme historian
aikakirjat järjestykseen ja palauttamaan arvoonsa Jeesuksen opetukset,
jotta meillä olisi parempi käsitys siitä,
mistä neljännessä käänteentekevässä
ilmoituksesta on kyse. Ei ole tarkoitus
osoittaa sormella eri uskontoja ja oppikuntia ja sanoa, että NE ovat käsittäneet asiat väärin, että meillä on oikeat vastaukset. Mieluumminkin tulisi
kaunistaa olemassa olevien uskontojen totuuksia ja tuoda niihin lisää –
pähkinänkuoressa tällä ilmoituksella
on valta perustaa uusi elämänfilosofia, jota Urantia-kirjassa esitetään.
Iso haaste kirjan lukuisille opiskelijoille, jotka haluavat palvella, on tietää
mitä heidän tulisi tehdä. Sekä yksilötasolla että organisaatiotasolla on paljon
erilaisia mahdollisuuksia palvella. Tässä joitakin ehdotuksia:
Kirjan jakaminen. Eri jäsenlehdissämme on monia tiedotteita yrityksistä levittää kirjaa – uutisia kirjan kääntämisestä ja kirjan jakeluyrityksistä
ympäri maailmaa. Nämä ovat hyvin
konkreettisia projekteja, jotka vaativat
paljon sekä taloudellisia resursseja että
vapaaehtoistyövoimaa. Urantia-kirjalla
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ja Urantia-järjestöllä on jo lukuisia inspiroivia tarinoita työryhmistä ja yksilöistä, jotka ovat perustaneet tai ovat
perustamassa erilaisia väyliä saada kirja käännettyä ja saada se kiertoon
useiden kirjakanavien kautta. Nämä
projektit ovat luoneet ilmoitukselle
pohjaa.
Urantia-kirjan opiskelun vaaliminen. Ilmoittajat ja Urantia-organisaatiot painottavat suuresti Urantiakirjan opiskelun vaalimista. Jo Urantia
-kirjan painamisen aikoihin liikkeen
silloisia johtajia neuvottiin muodostamaan tuhansia opintopiirejä. Urantiasäätiön säätiöjulistuksen yksi johdannaistavoitteista on "Urantia-kirjan sisältämien periaatteiden, opetusten ja
oppien levittäminen". Kansainvälisen
Urantia-yhdistyksen tavoite on
"edistää Urantia-kirjan opiskelua ja
sen opetusten leviämistä".
Miksi tätä opiskelun merkitystä painotetaan? No, näiden Urantia-kirjan
opetusten täyttä tehoa ei todellakaan
pysty ”oivaltamaan” vain vähällä ja
pintapuolisella lukemisella. Kirja on
tarkoitettu opiskeltavaksi. Kirja on
enemmänkin oppikirja tai tietokirja.
Se ei ole romaani; se on tietolähde,
elämän käsikirja. Se voi olla elinikäinen kumppani ja sen opiskelu kokonaisuudessaan – lukemalla kirjaa yhä
uudestaan ja uudestaan – antaa
enemmän syvyyttä siihen ymmärrykseen, joka voi johtaa aina vain suurempiin mahdollisuuksiin laajentaa
tietämystään hengellisestä todellisuudesta.
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Tämän kirjan lukeminen ei todellakaan ole mikään ”pikainen juttu” tai
välitön pääsylippu hengelliseen valaistumiseen. Yksilöt voivat valaistua
vain lukemalla kirjaa siinä määrin, että he ottavat haltuunsa ja sisäistävät
sen opetukset ja säteilevät henkistä
kasvuaan jokapäiväisessä elämässään
”hengen hedelmiensä” avulla.
Sosiaalinen kanssakäyminen muiden opiskelijoiden kanssa. Uskon
vakaasti, että näinä ilmoituksen alkuvuosina, tänä päivänä ja aikana, jolloin niin monet ihmiset eivät näytä
olevan kiinnostuneita Jumalaa tai uskontoa koskevista asioista, tähän kirjaan syvällisesti perehtyvistä opiskelijoista valmennetaan tahattomasti näiden oppien opettajia. Jatkuvalla henkilökohtaisella opiskelulla ja seurustelemalla muiden opiskelijoiden kanssa
saa kokemusta, miten näistä opeista
voisi puhua. Sosiaalinen kanssakäyminen muiden lukijoiden kanssa on kuin
löytäisi samaa kieltä puhuvan perheen. Voi puhua Urantia-kirjan
”erikoiskieltä” ja oppia paljon vaihtamalla ja jakamalla ideoita ja tulkintoja.
Tämä on hyvin suositeltava, turvallinen ja varma tapa saada vankka pohja
kirjan opetuksille.
Opiskelutapahtumien organisointi. Ja tietenkin, jotta mahdollisuuksia
näiden oppien opiskeluun ja sosiaalistumiseen syntyisi, tarvitaan ihmisiä,
jotka ovat valmiita järjestämään tällaisia tapahtumia. On lukemattomia
mahdollisuuksia palvella näin, esimerkiksi isännöidä tapahtumia tai osallis-
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tua opintopiireihin ja konferensseihin.
Tämänkaltaisen palvelutoiminnan tärkein päämäärä on auttaa ihmisiä tietävämmiksi ja selväsanaisemmiksi – ja
myös luottavaisemmiksi – kyvyssään
jakaa opetuksia jokapäiväisessä elämässään, menivät he minne tahansa.
Urantia-kirjan opetuksista puhuminen. Päämääränä valmennuksessa
vilpittömäksi Urantia-kirjan lukijaksi
tai edistyneeksi oppilaaksi tai jopa tämän kirjan ”tutkijaksi”, puhumattakaan sen eduista yksilön hengelliselle
edistymiselle, on se, että ihmiset voivat yhä paremmin jakaa keskenään tämän kirjan opetuksia, ideoita ja käsitteitä, jopa mainitsematta itse kirjaa.
Henkilökohtaisesti koen tämän olevan yksi tärkeimpiä tuloksia opintopiiriin kuulumisesta ja seurustelusta
muiden lukijoiden kanssa. Kyse ei ole
pelkästään henkilökohtaisesta kehittymisestä. Tämä voi johtaa laajemman
yhteisön palvelemiseen ilmoittajien
kehotuksen mukaisesti. Ja se ei välttämättä ole ihmisille Urantia-kirjasta
kertomista – itse asiassa se on monesti huono idea. Kuinka moni meistä on
yrittänyt kertoa ihmisille Urantiakirjasta ja on menettänyt ystävän tai
huomannut puhuvansa vastaanottamattomalle yleisölle, missä silmät vain
lipuvat puhujan yli tai puhujaan kohdistetaan ”oletpa outo” -katseita. On
vaikea puhua Urantia-kirjasta kuulostamatta hullulta. Meidän täytyy kehittää tekniikoita jakaa tämän kirjan opetuksia ja se taas ei tapahdu yhdessä
yössä. Rakastan seuraavaa lainausta:
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Jokaisesta aidosta uskovasta tulee ajan myötä yhä taitavampi houkuttelemaan kanssaihmisensä rakastamaan ikuista totuutta.
Oletko tänään neuvokkaampi tuomaan hyvyyttä ihmiskunnan tietoon kuin olit eilen?
Oletko tänä vuonna parempi vanhurskauden suosittelija kuin viime vuonna? Onko
sinusta tulossa yhä taidokkaampi siinä,
millaista menetelmää käytät johdattaessasi
isoavia sieluja hengelliseen valtakuntaan?
[156:5.15, 1740:2]
Jos aikoo puhua tästä kirjasta, niin
mielestäni on parempi puhua siitä,
mitä se voi saada aikaan sielussa. On
parempi antaa ihmisille todiste omasta kokemuksestaan tai jos he painostavat kertomaan, mistä tässä oikein
”on kyse”, on hyvä antaa laaja filosofinen katsaus tai pelkistetty versio
ydinkäsitteistä ja arvoista, ikään kuin
selittäisi jotain edistyksellistä lapselle.
Täytyy löytää yhteys jokaisen yksilön
kanssa käyttäen heille tuttuja termejä,
mikä tarkoittaa, että täytyy olla kiinnostunut heistä ja ottaa selvää mitä he
ajattelevat ja mihin uskovat ennen
kuin yrittää hämmentää heitä monilla
kummallisilla kertomuksilla ja vieraalla terminologialla. Jos he painostavat
kertomaan ”lisää” kirjasta niin mieluusti suosittelen heitä itse vilkaisemaan kirjaa, rohkaisen heitä ensikokemukseen kirjan kanssa. Ja on hyvin
tärkeää muistaa, miten Jeesus kehotti
Ganidia pidättäytymään kertomasta
ihmisille valtakunnasta, jos he eivät
vielä olleet siellä. Tämä lainaus menee
asian ytimeen:
Ganidin kysyessä opettajaltaan, miksi tämä
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osoitti niin vähän mielenkiintoa tuota pakanaa kohtaan. Jeesus vastasi: ”Ganid, tämä mies ei isonnut totuutta. Hän ei ollut
tyytymätön itseensä. Hän ei ollut valmis
pyytämään apua - - - Et voi ilmoittaa totuutta Jumalasta niille, jotka eivät häntä
etsi; vastahakoisia sieluja et voi johdattaa
pelastuksen riemuihin. Ihmiselle pitää elämässä saatujen kokemusten tuloksena kehittyä totuudennälkä - - - jos tunnemme Jumalaa, meidän todellinen velvollisuutemme
maan päällä on elää elämäämme niin, että
sallimme Isän tuoda itsensä julki omassa
elämässämme - - - .
[132:7.2, 1466:2]
Miten ulkopuoliset näkevät meidät? Jos Urantia-liikkeen ulkopuolinen henkilö on kriittinen siihen tapaan, miten paljon laitamme painoarvoa opintoryhmille, tai kokoonnumme tämän kaltaisiin sosiaalisiin- ja
opintotapahtumiin; jos he ajattelevat
meidän olevan itsekkäitä ja hienostuneita, tai ettemme yleisesti ottaen tee
riittävästi mennäksemme maailmalle
auttaaksemme niitä miljoonia kärsiviä
ja osattomia ihmisiä, niin silloin vastaukseni on, etteivät nämä henkilöt
ymmärrä pyrkimystemme tarkoitusta.
Se kaikkia koskettava kysymys, että
mitä Urantia-järjestöt yrittää saavuttaa
järjestämällä tämän kaltaisia tapahtumia, on auttaa maailmaa laajasti katsoen. Koko tämän harjoituksen ydin
on siinä, että kasvatetaan joukko yksilöitä, jotka voivat toimia tämän uuden
ilmoituksen opettajina ja johtajina; ihmisiä jotka kykenevät viemään näitä
opetuksia maailmaan, ja soveltamaan
niitä siten, että muut voivat niitä ym-
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märtää ja omaksua.
Suuri osa kirjan opiskeluamme on
nähdä, miten Jeesus kulki ympäriinsä
ja opetti evankeliumiaan, ja miten hän
harjoitti opetuslapsiaan kohtaamaan
kaltaisiaan, muita ihmisiä. Hän varoitti heitä tekemästä mitään vahingollista. Hänen menetelmänsä oli ystävystyä ihmisten kanssa – kiinnostua heistä, selvittää miten he ajattelivat ja mihin he uskoivat, ennen kuin hän tarjosi apuaan pelastuksen sanomasta.
Hän sovitti sanomansa aina kuulijan
ymmärryksen mukaan. Tekisimme oikein opiskellessamme Jeesuksen menetelmiä. Nämä lainaukset kuvaavat
tätä kohtaa:
"Jeesuksen seuraaminen" merkitsee hänen
uskonnollisen uskonsa omakohtaista jakamista ja astumista sisälle Mestarin elämän
henkeen, joka tarkoittaa epäitsekästä palvelemista ihmisen hyväksi. Yksi ihmiselämän tärkeimmistä asioista on saada selville,
mitä Jeesus uskoi, löytää hänen ihanteensa
ja pyrkiä toteuttamaan hänen ylevä elämäntarkoituksensa. Mitä kaikkea ihminen tietääkin, suurin arvo on kuitenkin sillä, että
tuntee Jeesuksen uskonnollisen elämän ja
tietää, miten hän sen eli. [196:1.3, 2090.4]
(Roomassa ollessaan Jeesus valitsi uskonnollisia johtajia kyynikoiden, stoalaisten ja mitralaisten joukoista.)
Ja hänen opetusmenetelmänsä oli seuraavanlainen. Hän ei kertaakaan takertunut heidän erehdyksiinsä eikä sanallakaan puuttunut heidän opetuksissaan esiintyviin puutteellisuuksiin. Kussakin tapauksessa hän
tapasi ottaa erikseen heidän opetuksiinsa
sisältyvän totuuden ja jatkaa sitten keskus-
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telua siten, että tämä totuus kävi heidän
mielessään entistäkin houkuttelevammaksi
ja valaistummaksi niin, että tämä totuuden
painottuminen varsin lyhyessä ajassa työnsi
tehokkaasti tieltään siihen liittyneen erheen.
Ja näin nämä Jeesuksen opettamat miehet ja
naiset valmentuivat varhaiskristillisten lähetyssaarnaajien opetuksiin sisältyneiden uusien ja samankaltaisten totuuksien myöhempään tunnistamiseen.
[132:0.4, 1455:4]
Vaikka oletkin tehokkaasti aseistautunut
kohtaamaan elämän vaikeat tilanteet, voit
tuskin odottaa menestystä, ellei varustuksiisi kuulu mielen viisaus ja persoonallisuuden
viehätysvoima, jotka antavat sinulle mahdollisuuden saada avuksesi tovereittesi antaumuksellinen tuki ja yhteistyöhalu. Et voi
odottaa kovinkaan mittavaa menestystä sen
kummemmin maallisessa kuin uskonnollisessakaan toiminnassasi ellet kykene oppimaan, miten saat toverisi vakuuttumaan
itsestäsi, miten saat ihmiset puolellesi. Sinun täytyy yksinkertaisesti omata tahdikkuutta ja suvaitsevaisuutta. [160:1.9,
1774:1]
Päätelmä
Näin me, samalla lailla
kuin henkilöhahmot Ihmemaa Oz:ssa, viattomina
lähdemme matkallemme
etsimään vastauksia suuriin kysymyksiin ja törmäämmekin elämämme
uskomattomimpaan seikkailuun. Kohtaamme matkallamme esteitä ja vaikeuksia ja teemme rohkei-
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ta päätöksiä taivaallisen Isän tahdon
mukaisesti; kartutamme kultaisia morontiasäikeitä, jotka liittävät sydämemme ja mielemme kaiken totuuden lähteeseen. Meissä kehittyy rohkeutta ja viisautta, joita tarvitaan, että
pysyisimme uskon vakaalla peruskivellä, ja tämä usko vie meitä ikuisesti
eteenpäin.
Ja kun me tällä matkalla liitymme
käsi kädessä palvelemaan kanssaihmisiämme, tulee meistä vähän samanlaisia kuin ystävistämme: Dorothy,
Olkimies, Tinamies ja Leijona, jotka
auttoivat toisiaan pysymään vahvoina
ja rohkeina ja pysymään ”keltaisella
tiilitiellä”.
Usko vie järjen sangen halukkaasti niin
pitkälle kuin järki pystyy menemään, sen
jälkeen se kulkee eteenpäin viisauden matkassa filosofian äärirajalle asti, ja sitten se
rohkenee lähteä rajattomalle ja loputtomalle
universumimatkalle totuus ainoana seuralaisenaan. [103:9.7, 1141:5, korostus
kirjoittajalta]
□
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Kosmisen todellisuuden olemuksesta
Bey Heng

A

istit ja saadut kokemukset muodostavat yksilön todellisuuden.
Se on mielen tuote. Tietoisuus on valokeila, jonka mieli suuntaa kohteeseen. Kosminen todellisuus on paljon
muutakin kuin joukko yksilön mielikuvia. Kuvittelen, että on olemassa
jokin ”kosminen mieli”, kaikkien mielien ja muotojen ykseys.
Tiedämme, että kaikki on energiaa.
Uskomme, että ainekin on energiaa,
vaikka se ei siltä näytä. Tietomme on
siis osittain uskoa. Mitä on energia?
Koemme sekä aineellista että henkistä
energiaa.
Valo on meille kaiken aineellisen
energian lähtökohta. Henkisen energian ydin on rakkaus. Todellisuus on
näiden kahden energian yhdistämistä
ja soveltamista. Päästäksemme todellisuuden juurille meidän on sovittava,
kumpi oli ensin valo vai rakkaus.
Uskommeko tietoomme, aistikokemuksiimme vai uskommeko, että on
olemassa jotain sitä syvempää tai korkeampaa, jota kuvaa sana usko.
Ollaan peruskysymyksen äärellä,
mitään todisteita ei ole olemassa, on
vain otettava kantaa ja päätettävä, mitä kosminen todellisuus on. Joudumme sopimaan tiedon ja uskon välisen
pienen eron. Päätetään, onko olemassa ”Jumala/Ääretön Viisaus/Luova
Henki”, joka on kaikkeuden syy ja

olemisemme takana vai onko
”kosminen todellisuus” jostain syystä
syntyneen valon tuote. Tuon kannanoton saa itse päättää, muita keinoja ei
ole.
Vastausta etsiessä avustava kysymys
on miksi? Miksi Henki, Ääretön Viisaus halusi käydä luomaan jotain?
Rakkaus, henkinen energia on aktiivista, luovaa, iloista ja rakentavaa.
Ken Wilber kuvaa kirjassaan Kaiken lyhyt historia, että rakkaus halusi
ilmentyä, tulla koettavaksi ja näkyväksi. Henki päätti saostaa osan itseään
aineeksi, muotojen maailmaksi.
Tuo aine muuttuu mielenkiintoiseksi ja uudelleen kehittyväksi, kun
Ääretön Viisaus puhaltaa siihen taas
itseään, henkeä – syntyy elämä. Me
olemme muotoon sidottua elämää.
Arvokkainta tuossa elämässä on, kun
henkevyys kehittyy niin paljon, että
siihen tulee uutta vapaata ja itsenäistä
tietoisuutta. Luoja saa itselleen seuraa, ilmentynyt ja ilmentymätön voivat vastedes toimia yhdessä, rakentaa
korkeatasoista olemista. Henki laskeutui alas aineeksi ja teki siitä nousevaa ”näkyvää henkeä”. Todellisuus sai
uuden piirteen, muotoja ja uuden kehityssuunnan. Me olemme noita
muotoja, kehittymässä olevaa ainetta.
Tätä tapahtumaa, jatkuvaa kehitystä
kutsumme evoluutioksi. Olemme ai-
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netta, alas laskeutunutta jumaluutta, ja
meissä on henkeä, elämää, johon liittyy mahdollisuus kehittyä itsensä
Luojan suuntaan, olla rakastava ja
luova. Urantia-kirja kertoo, että elämä
täällä ajassa rakentaa Korkeinta Olentoa.
Uskokoon ken tahtoo
Ellei tahdo uskoa moista juttua, voi
todeta, että jotain elävää on syntynyt
ja kehittyy. Ero on vain se, ettei tuolla
kehittyvällä hengellä ole mitään tarkoitusta muodostua seuraksi alun perin kuvitellulle ”Luojalle”. Ei ehkä
olekaan tarpeen tehdä peruspäätöstä
siitä, mikä on kaiken alku.
Olemme siis joko Luojasta aineeksi
laskeutumalla syntyneitä tai muuten
vain syntyneitä. Evoluutiolla on tehtävänään kehittyä tai vain jatkua ilman
mitään tarkoitusta. Elämällä ei ole tarkoituksia, mielekkyyttä. Se vaan on.
Valinta on omamme.
Mitä kehitys olisi?
Eri aikakausina on suosittu erilaisia
ajatuksia, jotka ovat nojanneet erilaisiin kehitysmalleihin.
Ihminen on esimerkiksi kehittyvä keho. Juoksemme entistä nopeammin
tai olemme tulevaisuudessa vahvempia ja isompia. Varsinainen nopeampi
kehitys näyttää kuitenkin tapahtuvan
mielessä ja tietoisuudessa, elämämme
henkisellä osalla. Syvin kehityksemme
on usko ja tietoisuus, henkinen alue.
Kosminen kehitys planeetallamme
näyttää meistä hitaalta, koska me
olemme niin lyhytikäisiä. Jotkin tiedot
väittävät, että elämän alusta täällä olisi
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kulunut noin 500 miljoonaa vuotta.
Tietoisuutta arvellaan olleen vasta
miljoona vuotta. Kehityksellä ei ehkä
ole hoppu. Kosmista apuakin kerrotaan annetun. Esihistorian mukaan
uskontojen kehitys on 5 000-10 000
vuoden ikäinen.
Pitkät ajanjaksot ihminen on toiminut ravintoa keräillen ja metsästäen.
Nainen hoiti kotia ja perhettä. Mies
oli tuolloin hallitseva sukupuoli. Kun
ryhdyttiin puutarhanhoitoon, nainen
tuli hallitsevaksi, miehille oli hauskempaa samoilla kuin palvella. Kun
keksittiin aura ja härkä sitä vetämään,
muuttui taas roolijako. Maanviljely kävi naisille vaaralliseksi ja raskaaksi,
valta palasi miehille. Pian keksittiin
myös aseita ja voima tuli entistä hallitsevammaksi. Valta ja hallinta siirtyivät
entistä enemmän miehille.
Naisille jäi tärkeä, mutta toisarvoinen asema – perhe ja lisääntyminen.
Henkinen kehitys
Ihmiskunnan henkisestä kehityksestä
on vain hajanaisia kuvauksia. Urantiakirja kertoo, että tänne lähetettiin kosmoksesta henkinen piristysruiske jo
varsin varhain planeettaprinssi Caligastian aikana Dalamatiaan. Tämä tapahtui noin 500 000 vuotta ennen
ajanlaskumme alkua. Toivottua tulosta ei saavutettu, mutta maapallo sai
meidän kuolevaisten rinnalle vakinaisia asukkaita, ensimmäiset ”keskiväliolennot”. Osa ihmiskunnasta koki
kuitenkin henkisen herätyksen ja alkoi
rakentaa tänne Eedeniä, jonne oli luvattu uutta apua. Aatamin ja Eevan
kerrotaan tulleen tänne noin 35 000
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vuotta sitten. Heidän asuinpaikkansa
arvellaan olleen nykyisen Kyproksen
alueella. Vaikka heidän kerrotaan olleen erinomaisen laadukkaita olioita,
hekin sortuivat erehdyksiin ja tavoitteet jäivät vajavaisiksi.
Syntyi toinen keskiväliolentojen
ryhmä.
Nykyiset uskonnot sikisivät kehitysuskontoina. Aurinkoa, kuuta, isoja
vuoria, meriä tai vaikuttavia luonnon
muotoja pidettiin jumalina. Niihin
nojaten haettiin menestystä, voittoja
ja hyvää mieltä.
Vahvat jumalat voittivat heikompia
jumalia ja niin elettiin pitkään. Tähän
sekavien ajatusten maailmaan lähetettiin Saalemiin (Jerusalem) Hätätilapoika Makiventa Melkisedek vuonna1973 eaa.
Astutaan historiaan
Raamatussa kerrotaan ylipappi Melkisedekistä, joka teki liiton juutalaisten esi-isän Abrahamin kanssa. Melkisedek toi tiedon yhdestä ja ainoasta
korkeimmasta jumalasta El Eljonista.
Sotaisa ja valloitushaluinen Abraham
saatiin henkisesti taivutetuksi ja niin
alkoi juutalaisten ja Lähi-idän vahva
henkinen kehitys. Historia tuntee Ekhnatonin, Mooseksen, Zarathustran,
Hermeksen ja Israelin kymmenet
profeetat. Melkisedekin papisto teki
laajaa työtä myös idässä. Siellä syntyi
Veda-runous, Bhagavad Gita ja Tao.
Maailma oli saanut henkisen herätyksen.
Ilmeisesti vuonna 7 eaa. Betlehemissä syntyi Jeesus Nasaretilainen.
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Hän kruunasi henkisen vallankumouksen ja apostolit Paavali, Pietari
ja kreikkalainen Filon rakensivat uskonnon Jeesuksesta – kristinuskon.
Hengen vallankumous oli saanut pysyvän muodon.
Hengen vallankumous oli vahva alkukirkossa ja lähti voimakkaasti leviämään Pohjois-Afrikkaan ja Eurooppaan. Se tavoitti ihmisiä, mutta ihmisten mukana myös vallanhalua. Rooman keisari Konstantinus Suuri määräsi (ilmeisesti lähimmän naisväkensä
painostuksesta) kristinuskon Rooman
valtakunnan uskonnoksi. Näin oli uskonnosta syntynyt vallan ja voiman
väline.
Kirkon valtakausi keskiajalla ei ratkaisevasti muuttanut tilannetta. Uskonnot olivat miesten rakentamia ja
herkät rakkaudelliset naiset, noidat
vaarallisia.
Tiedon ja taiteen vastaisku
Renessanssin ja valistuksen aika olivat
toinen käännekohta kehityksessä. Vapauduttiin joistakin ihmiskunnan suurimmista henkisistä jarruista. Orjuus
lientyi ja naisen asema alkoi parantua.
Tieteet ja taiteet aloittivat nopean kehityksensä. Ne poistivat suurimmat
puutteet elämisen perustarpeista.
Henkevyys sai rinnalleen ja eteensä
aineellista kehitystä. Tuossa huumassa
syntyi myös valtavia varjoja. Syntyi
tuotannon ylivalta ja minuuden inhimillinen itsekkyys. Muutamassa vuosisadassa kaikki henkisyys ja usko painettiin toisarvoiseksi ja joutavaksi.
Arvojen maailma ja henkisyys syrjäy-
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tettiin materialismin edestä. Henkisyys koettiin elitistisenä höpötyksenä.
Vain aineellinen oli todellista, mielenkiintoista ja tutkimisen arvoista. Nyt
elämme aikaa, jolloin tutkimme
”tieteellisesti kaikkea totuutta”. Haluamme tietää, mikä mitäkin on. Tutkimuksen kohdetta ovat kaikki ulkopuolellamme olevat asiat. Olemme
tutkijoita, mutta emme tutki henkeämme, itse elämää. Kyselemme, mitä
kosminen todellisuus on?
Olemme tutkijoita, emme osa tutkimusta. Tutkimme aivoja, mitä niissä
tapahtuu, emme mieltämme. Tutkimme kehoamme ja ruoansulatusta, emme elämää. Tutkimme verenkiertoa,
sydäntä ja tunteita, emme rakkautta.
Väline, jolla elämme, ja ympäristö,
jossa elämme, ovat mielenkiintoisia.
Laajuus ja määrä kiinnostavat, sen sijaan elämä sinänsä ja sen syvyys ovat
toisarvoisia. Emme tutki mielekkyyttä
ja rakkaudellisuutta. Henki on toisarvoista. Tutkimme ja katselemme maisemaa, mutta emme elä sitä.
Tulisi ryhdistäytyä
Riippumatta siitä, onko maailma tietoisesti luotu vai sattumalta syntynyt,
on sen kehitys evoluutiota. Meidän
aineesta kehittyneiden ihmisten tietoisuus on arvokkainta, mitä planeetalla
on saavutettu. Me olemme täällä henkeä, korkeinta kosmista todellisuutta.
Planeettamme on täynnä tavaraa,
tuotantoa ja eritasoisia hallitsijoita –
Trumppeja, Putineita ja Sipilöitä.
Kaatopaikat täyttyvät. Kuinka on
henkisten energioiden tila? Aivoja tut-
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kitaan vaan ei mieltä, ruuansulatusta
tutkitaan vaan ei elämää, sydämiä tutkitaan vaan ei rakkautta. Meille oleellisen kosmisen todellisuuden arvo on
kuitenkin henkisyys, mielekäs elämä
ja rakkaus. On hyvä, että älyautot ajelevat ennen pitkää itsestään kujillamme ja että älyohjusten kranaatit osuvat tarkalleen toisinajattelevien herkkiin maaleihin. Toivottavasti ei ole kovin dramaattista nähtävää, kun joutava teollisuuden ylituotanto sovitetaan
tarpeellista kulutusta vastaamaan.
Kosminen todellisuus ei ole tärkeää, ellei eläminen ole mielekästä. Tavaran ja hallinnan huuma on romahduttanut elämän sisällön. Hengen kehitys on pysähtynyt ja taantunut aineen hallitsemaksi. Korkeimman
Olennon asemasta syntyy vain valtavia tavarakasoja. Näyttää siltä, ettei
demokratiaan olla vielä kypsiä. Meitä
nousevat hallitsemaan myös tietoisesti
valehtelevat poliitikot, jotka valtaan
päästyään käyvät sopimaan asioistamme.
Elämme mielenkiintoisella kynnyksellä. Tieto ja tietoisuus ovat henkistä
energiaa. Tänään tietoisuus leviää hetkessä sähköllä kaikille ja kaikkialle. Aineellinen energia siirtyy rajoittamattomasti henkiseksi energiaksi. Sosiaalisen median murrosvaiheen ylilyöntien
jälkeen digiaika on henkinen vallankumous. Sähkö mukautuu hengen
palvelukseen. Uudenlainen palveluyhteiskunta käy mahdolliseksi.
Henkinen tietoisuus on se arvo, joka sähkön avulla kasvaa koko planeettaa hallitsevaksi. Kosmisen todellisuu-
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den arvo on taas pääasiassa ihmissuhteet, niiden henki. Olemmeko rakastavia, luovia, avoimia, vilpittömiä ja
luottavaisia? Olemmeko vapaita sietämään toisinajattelevia ja olemmeko
kärsivällisiä ymmärtämään hankaluuksiakin aiheuttavia ihmisiä? Näemmekö puutteita myös itsessämme vai vieritämmekö syyn mieluummin toisiin?
Pystymmekö hyväksymään puutteita
itsessämme ja olemaan niin armollisia, että sovitamme ne itsemme kanssa? Ymmärrämmehän toistenkin olevan kehityksessään keskeneräisiä. On
tärkeää tiedostaa, että me itse olemme
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tällä planeetalla tuo evoluutio, keskeinen osa kosmisen todellisuuden olemusta. Emme itse saa päättää, pääsemmekö tai joudummeko tänne aikaan.
Oma päätöksemme siitä, miten
suhtaudumme kosmokseen, tekee elämästämme joko tarkoituksellisen tai
toisarvoisen. Tiedämme, että elämää
tulisi rakastaa iloisina ja kiitollisina. Se
on henkisyyttä. Elämä on poikkeuksellisen mielenkiintoinen seikkailu tai
vaihtoehtoisesti toisarvoinen tapahtumasarja.
□

Uskoa kaikilla aisteilla
Lauri Korpelainen

E

rään kirkonmiehen kerrotaan tokaisseen jäsenkatoa murehtivalle
kollegalleen, että kirkko on olemassa
niin kauan kuin täällä kuollaan. Väitteellä on toki historiallista, ellei peräti
esihistoriallista todistusvoimaa. Jopa
Neandertalinihmisen otaksutaan jollain tavoin uskoneen elämän jatkumiseen kuoleman jälkeen. Uskonnolliset
rituaalit ja käytänteet ovat vuosituhanteen saatossa paljonkin muuttuneet, mutta hartauden tunne on aina
voitu kokea viiden biologisen aistin
välityksellä, rajakokemuksia toisaalta
unohtamatta.
Näköaisti. Siinä missä keskiaikaiset katedraalit, siinä myös omat taidokkaasti veistetyt puukirkkomme,

herättävät arkkitehtonisella symboliikallaan uskonnollisia tunteita. Kirkkojen varustukseen kuuluvat alttaritaulut
ja -vaatteet, freskot ja lasimaalaukset,
pyhimysten kuvat ja patsaat, kultaiset
ehtoollis- ja kastemaljat sekä pappien
messukaavut täydentävät esteettisellä
kauneudellaan hartauden kokemusta.
Pyhät kirjat sekä uskonnollinen taide
ja kirjallisuus avautuvat nekin kilvoittelijalle näköaistin avulla.
Kuuloaisti. Ennen vanhaan oli
tapana jumalanpalvelukseen lähdettäessä sanoa, että lähdetään ”sanan
kuuloon”. Väkevät saarnat pidettiin
saarnanuotilla, joka oli varta vasten
sovitettu kirkkosalin akustiikkaan, jotta sana voitiin kuulla kirkkaana joka
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puolella ”Herran huonetta”. Urkumusiikki, virret ja muu uskonnollinen
musiikki ovat monille suorastaan puhuttelevin osa messua. Tärkeä syy
musiikin tehoon uskonnoissa onkin
sen mystinen kyky ilmaista ja kirvoittaa esiin inhimillisiä tunteita.
Kirkonkellojen soitolla on voitu välittää monenlaisia viestejä. Lauantaiillan ehtookellot muistuttavat pyhän
eli sunnuntain alkamisesta. Huomenkellot ja papinkellot kutsuvat sunnuntain messuun, jonka päätyttyä soivat
loppukellot. Omiin erityisiin tapahtumiin ovat olemassa sielunkellot, hautauskellot, saattokellot ja hääkellot.
Turun tuomiokirkon kello 12:n lyönnit ovat kuultavissa arkisin Yle Radio
1:n kanavalla. Konevitsan kirkonkellot on puolestaan vanha karjalainen
kansansävelmä.
Makuaisti. Ehtoollisviinissä ja
ehtoollisleivässä, oblaatissa, voidaan
pyhyyden tunne kokea maku- elämyksenä. Messun jälkeinen harras tunnelma jatkuu pullakahveilla seurakuntasalissa. Kahvi- tai ruokatarjoilu ovat
myös yleisesti osa kirkollisten siirtymäriittien ohjelmaa.
Hajuaisti. Katolisessa ja ortodoksisessa messussa alttarilta nousevan suitsutuksen ideana on kantaa
seurakunnan rukoukset taivaaseen.
Suitsukkeen ”pyhä savu” ja tuoksu
osaltaan vahvistavat pyhän kokemusta
messuvieraiden keskuudessa. Hyvältä
tuoksuvien tuohusten käyttö on saanut sijansa myös reformoitujen kirkkojen piirissä. Vanhassa testamentissa
on runsaasti kuvauksia ja ohjeistusta

1/2017

23

”oikeaoppisesta” suitsutuksesta.
Tuntoaisti. Katolisen ja ortodoksisen kirkon piirissä pyhimyskuvien, pyhimysten patsaiden ja pyhäinjäännösten koskettelu tai suuteleminen koetaan hengellisesti voimauttaviksi. Myös itämaisten uskontojen piirissä tapa on tiettävästi yleinen. Meilläkin on tavaksi tullut sellainen tuntoaistin sovellus, että messun toimittaneet papit tervehtivät ulko-ovella kädestä pitäen messusta poistuvia seurakuntalaisia. Tavaksi näyttää myös tulleen, että pappi erinäisissä hartaustilaisuuksissa kehottaa kuulijoitaan kädestä pitäen tervehtimään tai halaamaan vierustovereitaan.
Uskonnollinen kokemus. Uskonto
on määritelmän mukaan ihmisen suhde yli-inhimilliseen, mikä ilmenee
luottamuksena, kunnioituksena ja palvontana. Uskonnollisessa kokemuksessa liikutaan tämän- ja tuonpuoleisen rajapinnalla. Kokemus on aina
henkilökohtainen. Jotkut kokevat sen
rajuna ”uskoon tulemisena”, useimmille se lienee perinteitä kunnioittava
vähäeleinen luottamus Korkeimman
johdatukseen. Uskonnollinen kokemus on aina jäävä järkitiedon tavoittamattomiin.
Jälkikirjoitus. Kimmokkeen tähän
aistiharjoitukseen sain Tiede-lehden
(12/2016) kalliomaalauksia käsittelevästä artikkelista. Uutta arkeologista
oivallusta osoittaa se, että kivikauden
taiteen ymmärtämiseksi pitää päästä
irti näköaistin ylivallasta. Lisäksi aina-
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kin kuuloaisti ja tuntoaisti olisivat tarpeen sen ymmärtämiseksi, miten ”kivet puhuivat”. Mutta eipä yhdellä aistilla pärjätä nykyäänkään. Itse asiassa
kirkko on valjastanut kaikki viisi fyysistä tai biologista aistiamme käyttöön
oppinsa juurruttamiseksi, kuten edellä
sanotusta käy ilmi. Urantialaisten ais-
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tien määrä vaikuttaa kylläkin kovin
vähäiseltä verrattuna esimerkiksi seitsemäänkymmeneen morontia-aistiin
(154:5). Mutta näidenpä aistien reagoinnin selvittely saa jäädä toiseen
kertaan!
□

Uskomus, uskonto ja henkilökohtainen usko
(Alustus Suomen Urantia-seuran lukijapäivillä 28.1.2017 Heinolassa)

Pertti Leinonen

K

un ystäväni Onni Ylitapio ehdotti alustuksen pitämistä Heinolan lukijatapaamisessa uskoon liittyvästä aiheesta, ensimmäinen ajatukseni oli, että eihän me muusta olla puhuttukaan viime vuosina kuin juuri
tästä asiasta. Esimerkiksi valtaosa Heijaste-lehden artikkeleista kolmenkymmenen kahden vuoden aikana käsittelee uskoa sen eri ilmenemismuodoissaan. Tekee mieleni sanoa, että kaikki,
jotka ovat löytäneet Urantiailmoituksen ja hyväksyneet siihen sisältyvän käsitemaailman ja jatkavat
omaa tutkimusretkeään, ovat jo astuneet pitkälle taipaleellaan kohti todellista Universaalisen Isän valtakuntaa.
Myös kaikilla muillakin uskonsuuntien alueilla on vilpittömällä etsijällä
yhtäläinen mahdollisuus edistyä perimmäisten totuuksien etsijänä, koska
kaikilla meillä on samat sisäiset varustukset totuuden, kauneuden ja hyvyyden eli näiden jumalallisten ominai-

suuksien löytämiseksi. Universaalisen
Isän henkiläsnäolo vetää meitä kaikkia sisäänpäin korkeampiin sfääreihin.
Kristus Mikaelin lähettämä Totuuden
Hengen läsnäolo kertoo sisäisesti
meissä, mikä tie on oikea. Pyhä Henki
toimii niin ikään mielenauttajahenkien avulla inspiroiden mieltämme
viisauteen ja palvontaan liittyvissä tilanteissa. Lopuksi vielä kohtalonsuojelijaserafipari valvoo maallista vaellustamme meidän sitä tietoisesti huomaamatta.
Olemme siis onnekkaita päästyämme tälle pienelle Urantia-nimiselle
planeetalle suorittamaan aineellisen
tason kurssiamme aloittaessamme
ikuisuuteen tähtäävää seikkailua ja
Kolminaisuuden persoonallisuuksien
tunnistamista Paratiisissa. Nousu
edellyttää vain kehittyvää aitoa uskoa
ja halua hyväksyä sisäisen Opastajan
tarjoama palvelu omassa elämässään.
Olemme täällä jokseenkin epäkypsiä
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ja vajavaisia, mutta jos aikeemme on
vilpitön, se kantaa hedelmää taivasmaailmassa.
Emme kuitenkaan voi alkaa mestaroida jonkun toisen henkilön uskonkäsityksiä, koska jokaisen etsijän tie ja
kehitys kulkevat omia polkujaan noudattaen henkilön omaa sielunsuunnitelmaa. Jos olemme itse vakuuttuneita
kaikesta tästä, voimme kuitenkin auttaa pyydettäessä kanssakulkijoitamme
esittämällä oman näkemyksemme uskostamme. Koska uskon alue on korkein inhimillisen toiminnan alue, katsokaamme ensin mitä Raamattu kertoo Uudessa Testamentissa.
Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan,
mikä ei näy. [Hebrealaiskirje 11:1]
Mielestäni tässä kuvastuu ihmisen
tarve saada sisäinen vakuuttuneisuus
sille, mikä on kaikkein parasta ihmisen kuvitelmissa. Onko se halu varmistua elämän jatkumisesta siellä,
mistä Jeesus puhui monista asuinsijoista Isän kodissa? Vastaan omasta
puolestani myöntävästi, sillä en osaa
kuvitella mitään sitä ylittävää kohtaloa, jota voisimme odottaa kuoleman
jälkeen. Tästä seuraa mielestäni, että
uskonnon tai henkilökohtaisen uskon
tärkein tehtävä on poistaa kuolemanpelko maallisesta elämästä ja tuoda
taivaallinen visio elämän jatkumisesta
paremmassa maailmassa, jossa olemme hyväksyttyjä sellaisina kuin olemme. Sanalla sanoen, meitä rakastetaan
ja saamme kaikki sellaiset kehitysmahdollisuudet, joista täällä mahdollisesti olemme jääneet paitsi.
Kun ihminen kokee elämässään jär-
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kyttäviä tai elämää suuresti muuttavia
asioita, hän useinkin alkaa etsiä vastauksia henkisistä liikkeistä, uskonnoista eli kaikesta sellaisesta, joka voisi antaa selityksiä tapahtuneeseen kokemukseen. Spontaani halu tutkia uskonnollisuutta ja uskontoja ilman jotain syytä tai edeltävää tapahtumaa
lienee aika harvinaista, ellei kysymys
ole opiskelusta tai ammatinvalinnasta,
jota auttaa aikaisempi perheen tai suvun perinne. Oma kiinnostukseni aikoinaan kohdistui ensin itämaisiin oppeihin kuten henkiseen joogaan, teosofiaan ja muihin raja-alueen ilmiöihin, joita perhetausta ei mitenkään
ohjannut. Huomasin vain jossain vaiheessa olevani aika syvällä näiden asioiden tutkimisessa. Aika oli 1960luvun loppua, jolloin Suomenkin henkinen ilmapiiri oli muutoksen kourissa. Tässä vaiheessa myös Viides Ilmoitus löysi ”sattumalta” minut ja
olemme olleet kavereita siitä lähtien.
Toivon ja uskon matkamme jatkuvan
yhdessä myös maallisen vaellukseni
”tappiin asti”.
Uskomus ja vakuuttuneisuus
Seikkailu alkaa, kun etsijä löytää portin ensin henkisyyteen sitten hengellisyyteen ja lopulta yhteyden etsimiseen
ja sisäisen prosessin kautta oman Jumalkipinän – Ajatuksensuuntaajan jonkinasteiseen tuntemiseen. Haparoivat askeleet muuttuvat vähitellen
kasvavaksi varmuudeksi ja vakuuttuneisuudeksi sisäisen yhteydenpidon
todellisuudesta. Vakuuttuneisuus ei
vielä ole uskoa, mutta se on uskon
esiaste. Vakuuttuneisuus muuttuu us-
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koksi, kun usko alkaa hallita elämäntapaa.

käytännön toiminnallisen liiton seurauksena. [1111:2, 101:5.12]

Uskonto
Uskonto tarkoittaa esimerkiksi Kielitoimiston sanakirjan mukaan uskoa
Jumalan tai muun yli-inhimillisen
mahdin olemassaoloon ja siihen liittyvää pyhyyden kokemusta. Urantiakirja sanoo asian yksinkertaisesti ja
kauniisti; Uskonto on uskoa, luottamusta
ja vakuuttuneisuutta. [1104:3, 101:0.3]
Urantia-ilmoitus antaa uuden tavan
määritellä uskontoja niiden syntyperän mukaan. Ilmoitususkonto on eri
asia kun kehitysuskonto. Kaikki planeettamme suuret uskonnot ovat sen
mukaan ihmisen mielen kehittämiä
organisoituja
uskomusjärjestelmiä,
vaikka niissä on ollut mukana jumalallista inspiraatiota. Urantia-ilmoitus
kirjana tuo ensi kertaa koko ihmiskunnalle annetun sanoman suoraan
ihmiskunnan yläpuolelta aina Uversasta ja Salvingtonista asti! Olemme
siis opiskelemassa ilmoitususkontoa
ja omaksumme luonnollisesti siitä sen
osan, joka on yhteensopivaa ymmärryksellemme ja jonka voimme hyväksyä.

Elämme ja toimimme kehitysuskontojen maailmassa, jossa ilmoitususkonto on vasta saamassa jalansijaa
seuraavien vuosikymmenien ja vuosisatojen aikana. Joudumme toimimaan
kehitys- ja ilmoitususkonnon yhteisohjauksessa.

Kehittymällä ilmaantunut uskonto lepää
kokonaan uskon varassa. Ilmoitus tuo mukanaan lisäksi sen vakuuttuneisuuden, että
se esittää entistä laajemmin totuuksia jumalallisuudesta ja todellisuudesta sekä että sen
myötä saadaan näitäkin arvokkaampi todistus siitä aktuaalisesta kokemuksesta,
joka kertyy kehityksenvaraisen uskon ja
ilmoitukseen sisältyvän totuuden välisen,

Usko
Usko on aidon, omakohtaisen uskonnollisen kokemuksen elävä attribuutti. Totuuteen uskotaan, kauneutta ihaillaan ja hyvyyttä kunnioitetaan, mutta niitä ei palvota; sellainen pelastavaa uskoa osoittava suhtautuminen keskittyy vain ja yksin Jumalaan, joka on kaikkien näiden personoituma ja äärettömän paljon enemmän.
[1114:5, 101:8.1]
Usko liittyy sisäiseen kokemukseen eli
se on mielen tietoisuuden kurottautumista kohti Jumalaa.
Jumalallinen henki ottaa yhteyden kuolevaiseen ihmiseen, mutta se ei tapahdu tunteiden
eikä emootioiden kautta, vaan korkeimman
ja hengellistyneimmän ajattelun alueella.
Sinua johtavat Jumalaa kohti nimenomaan
ajatuksesi, eivät tunteesi. [1104:6,
101:1.3]
Toivottavasti kukaan ei ajattele, ettei tunteita saa olla mukana eikä niitä
voisi näyttää ryhmätilanteissa! Tunnepurkaukset eivät vain sinällään todista
jumalaisesta yhteydestä olemassaolollaan, vaan paremminkin alitajuisen
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mielen jännitysten laukeamisesta.
Tunneilmaisu on luonnollinen reaktio
ja se riippuu temperamentista.
Henkilökohtainen
uskonkäsitys
muodostuu itselläni ainakin osittain
sen perusteella, minkä koen oikeaksi
ja totuudelliseksi kaikkia ihmisiä kohtaan. Universaalisen oikeudenmukaisuuden täytyy vallita siinä tulevassa
maailmassa, johon olemme matkalla.
Ja kun tähän liittyy vielä rakastava
kohtelu jokaista universumiluotua
kohtaan, olemme silloin mielestäni
lähellä taivaallista olotilaa, olimmepa
sitten syntymäsfäärillä kulkemassa
kohti Valon ja Elämän aikakautta tai
siirtyneet jo mansiomaailmoihin.
Jos näin ylevät ja loistavat tulevaisuuden näkymät odottavat kaikkia uskovia, niin miksei sitten jokainen ajatteleva yksilö halua omaksua tätä uskoa omakseen? Varmaan ainakin
useimmat meistä vastaisivat myöntävästi, jos tulisivat vakuuttuneiksi tällaisesta mahdollisuudesta ja muodostaisivat uskonkäsityksen sen todellisuudesta meissä toimivien henkivaikuttajien avustamana. Materialistisen
tieteen edustajilla on edelleen vahva
ote maailmankuvamme muodostajina
ja tämän täytyy muuttua ennen kuin
ihmiset laajemmin kääntyvät hengellisten näkemysten puoleen. Jotain
merkittävää täytyy tapahtua koko
maailman mittakaavassa, jotta käänne
tapahtuisi. Se voisi olla uskonnollisten
arvojen ja kosmologian yhä suurempi
kiinnostusarvo keskivertolukijan ajatusmaailmassa ja sitä seuraava maailmankuvan laajeneminen. Suuri tapah-
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tuma olisi saada todiste elämän löytymisestä avaruudesta tai joltain muulta
aurinkokuntamme planeetalta. Tähtitiede kehittyy huimaavaa vauhtia ja
havaintotarkkuus paranee vuosi vuodelta yhä paremmaksi. Olemme jo
löytäneet yli kaksituhatta eksoplaneettaa eli planeettoja aurinkokuntamme
ulkopuolisista aurinkokunnista. Nämä
ovat hyvin kiinnostavia löytöjä, mutta
eivät kerro mitään varmaa niiden sisältämästä elämästä. Suuri askel ihmiskunnan historiassa onkin elämän
löytymisen varmentuminen planeettamme ulkopuolelta. Joko saamme
itse pitävät todisteet planeettaluotaimilla tai avaruussivilisaation edustajat antavat merkin itsestään! Silloin
myös loppuu ikuiselta näyttävä spekulaatiomme, olemmeko yksin maailmankaikkeudessa. Urantia-kirjan lukijoina tietysti ymmärrämme ja olemme
vakuuttuneita elämän universaalisuudesta, mutta ulkopuoliselle yhteiskunnalle sillä on valtava merkitys, joka
uskoakseni tulee muuttamaan asioita
ratkaisevasti yhteiskunnallisen elämän
kaikilla alueilla.
Elämme kuitenkin maailmassa, joka kärsii planetaarisen kapinan jälkiseurauksista. Juuri tällä hetkellä maailma on jakaantunut epätasaisesti suhteellisen rauhallisiin ja sotaakäyviin
maihin sekä konfliktialueisiin. Osa ihmiskunnasta elää jatkuvasti elämän ja
kuoleman rajoilla ja terrorisminuhka
on jatkuvaa myös kaikissa länsimaisissa yhteiskunnissa. Jos yhteiskunnilta
puuttuu rauhantila, niin mitkään
muutkaan ihmisten elämään liittyvät
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perusasiat eivät voi toimia tyydyttävästi.
Satavuotias Suomi on nyt vakaa yhteiskunta, jossa voimme harjoittaa
kaikkia niitä kansalaisvapauksia, joita
perustuslakimme meille suo. Tosin
mikään perustuslakikaan ei voi estää
ihmistä harjoittamasta henkilökohtaista uskonnollista toimintaa. Olemme myös onnekkaita siinä mielessä,
että meillä on ollut Viides Ilmoitus
käytettävissä suomenkielisenä jo yli
kahdenkymmenen vuoden ajan. Tänä
aikana on muodostunut etujoukkona
pieni Urantia-yhteisö, joka on löytänyt oman paikkansa myös uskonnollisessa kentässä. Uskoisin valtaosan
meistä kuuluvan evankelisluterilaisiin
seurakuntiin, joihin toivoisin Urantia-
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ilmoituksenkin aikojen kuluttua fuusioituvan puhdistavana liitännäisopetuksena.
Näen joka tapauksessa tulevaisuutemme valoisana pidemmällä tähtäimellä, vaikka juuri nyt ihmiskunnalla on valtavia haasteita edessään, sillä
siitä huolimatta meille vakuutetaan
Urantia-kirjan viimeisellä sivulla: Älkää lannistuko; ihmisen evoluutio on yhä
käynnissä, eikä Jeesuksessa ja Jeesuksen
kautta maailmalle annettu ilmoitus Jumalasta tule epäonnistumaan. [196:3.33]
Tähän voisi vielä lisätä, että ilmoituksesta vastaavat tietävät, mistä he puhuvat!
□

Seuran nettisivujen Urantia-kirjasta
Tapio Talvitie

S

euramme nettisivuille on tehty vast’ikään muutamia Urantia-kirjan lukukokemusta parantavia uudistuksia, joista kerromme tässä lähemmin.

1. Kappaleviittaukset
Näistä kerrottiin pääosin jo viime Heijasteessa, mutta ohessa muutama sana lisää.
 Viittaustapamme Urantia-kirjan kappaleissa ([s.500:1_44:1.10] tai [s.500:1] tai
[44:1.10]) ei ole ainoa laatuaan. Internetiä selaamalla löytää helposti yli kaksikymmentä muutakin tapaa, ja niissä kaikissa periaate on silti hyvin pitkälti
sama, eli sivu, luku ja kappale, varustettuna joillakin erotinmerkeillä ja mahdollisilla sulkeilla ja lisäsanoilla. Vaikka mitään yhtä standarditapaa ei ole vielä syntynyt, ovat kaikki olemassa olevat tavat silti ymmärrettäviä. Edes Urantia-säätiöllä tai UAI:lla ei ole vielä vakiintunut vain yhtä viittaamistapaa. Jos
tapa joskus yhtenäistyy ja vakioituu, niin muutostyö ei ole suuri.
 Urantia-kirjan kappaleviittausten numeroinnissa on vielä jonkin verran ristiriitaisuuksia myös Urantia-säätiöllä eri kieliversioiden välillä, mutta näitä ei
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ole paljon. Tyypillisin esimerkki on harvakseltaan esiintyvä erotinrivi (* * *
tai ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~), joka joissakin käännöksissä varaa oman kappalenumeron, toisissa ei. Tai käy niin, että vanhassa viittaustavassa kappalenumero
juoksee, mutta toisessa viittaustavassa numero hyppääkin kahdella (luvut 31,
134 ja 144). Toinen tapaus on alaotsikko ”9 ja 10. Jaakob ja Juudas Alfeus”,
jonka kappaleet on numeroitu 139.9:ksi tai 139.10:ksi käännöksestä riippuen. Vielä jokunen muukin esimerkki löytyy, mutta silti yli 99.9 % viittauksista ovat täysin yhdenmukaisia. Oletan, että näihin poikkeavuuksiin tulee vielä
korjaus ajan mittaan, mutta tämä on hyvä tiedostaa silloin, kun viitataan johonkin tekstiin, jota ihmiset lukevat eri kielillä.
 Kappaleviittaukset löytyvät myös numerolistana erillisenä pdf-tiedostona
seuramme sivulta kohdasta ’Lehdet → Ladattavia muita julkaisuja’. Sitä voi
käyttää ilman internet-yhteyttä. Hyöty on lähinnä se, että saa tietää samalla
kerralla molemmat viittaustavat.
2. Urantia-kirjaa monikielisesti
Seuran sivuilla on nyt mahdollisuus lukea Urantia-kirjaa 2–
3:lla eri kielellä rinnakkain. Valittavana on 8 eri kieltä. Riippuen näytön koosta (esim. PC tai tabletti), tekstit voi laittaa joko hiirellä vaihdettaviin sarakkeisiin (kapeampi kokonaisleveys) tai jatkuvaan rinnakkaisnäyttöön (kokonaisleveys kasvaa), valinnalla ”Levitä sarakkeet”. Tekstin vaatima tila eri kielissä on erisuuruinen, mistä johtuen kappaleet eivät juokse varsinkaan luvun loppua kohti edetessä
enää rinnakkain eli samalla korkeudella. Siksi sivulle on
tehty lisäpiirre, jossa kappaletta (tai useita) tuplaklikkaamalla se korostuu sinisellä taustavärillä. Samalla samannumeroinen kappale korostuu myös vieressä näkyvissä muissa kielissä, vaikka teksti sijaitsisikin fyysisesti vähän ylempänä tai alempana. Näin tekstin etsintä ja vertailu helpottuvat. Korostus häviää taustaväriä klikkaamalla.

Kuva:
Urantia-kirjan
monikielisyys
hiirellä vaihdettavalla sarakkeella

30

HEIJASTE

1/2017

Kuva: Urantia-kirjat levitetyillä sarakkeilla, ja kappalevalinnan korostus
3. Urantia-kirjan muutoshistoria
Erikseen täytyy mainita vielä ominaisuus, joka on vain englanninkielisessä
Urantia-kirjassa. Siellä täällä tekstikohtaa, kappaleiden lopussa on *-merkki,
joka on linkki erilliseen tiedostoon. Tiedosto on alkuperäisen englanninkielisen Urantia-kirjan muutoshistoria, vuodesta 1955. Linkki hyppää suoraan kyseiseen kappaleeseen tehtyyn tai ehdotettuun muutokseen ja sen perusteluun.
Useimmat muutokset ovat korjauksia, jotka koskevat vain pilkkuja, pisteitä
tai isoja ja pieniä alkukirjaimia. Joukossa on myös iso määrä ehdotettuja ja
hylättyjä korjausehdotuksia, joille ei ole riittäviä perusteluita. Tämä on varsin
mielenkiintoinen dokumentti tutkijoille,
jotka ovat kiinnostuneita kirjan koskemattomuudesta.
4. Sanahakua usealla kielellä
Sanahakutoiminnolla voi nyt hakea tekstikohtia kahdeksasta erikielisestä
Urantia-kirjasta. Toiminto on kätevä, esimerkiksi jos monet synonyymit tai
taivutusmuodot vaikeuttavat löytämistä jossain muussa kielessä.
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Urantia-säätiön Suomen-toimiston hoitaja vaihtuu
Säätiön toimiston tehtävien vetovuoro vaihtuu Tapio Pullille. Otan toimiston hoitaakseni ja vapautan Kalevi Eklöfin 7 vuotta kestäneestä ansiokkaasta palvelutehtävästä, Marja-Leenankaan työpanosta unohtamatta.
Olen 59-vuotias kirjanpitäjä ja minulla on oma tilitoimisto Kaarinassa noin
10 km Turusta. Asuinpaikkani on Parainen. Olen ollut mukana Suomen
Urantia-seura ry:n toiminnassa sen alusta vuodesta 1989 lähtien. Hallituksessa olen toiminut enimmäkseen rahastonhoitajana, kuten toimin tälläkin
hetkellä.
Tehtäväni on hoitaa Urantia-kirjojen myynnit ja lähetykset Suomeen ja
naapurimaihin. Yhteistyössä Suomen Urantia-seura ry:n kanssa olemme
vuosien ajan osallistuneet messuille, joissa kirjaa on tehty tunnetuksi. Yhteistyössä ylläpidetään kotisivujakin. Säätiön ja seuran kotisivut ovat läheisesti linkitetyt keskenään.
Vaihtoprosessi minun ja Kalevi Eklöfin välillä on kesken enää pankkitilin muutoksen osalta. Danske Bank on vielä käytössä, mutta pankki on
vaihtumassa hollantilaiseen Rabobankiin. Tiedotan tilinumeron myöhemmin. Kovasti kiristynyt rahanpesunvastainen lainsäädäntö Euroopassa estää suomalaisen pankkitilin säilyttämisen. Ostajalle ei hollantilaiselle pankkitilille suoritetusta maksusta aiheudu lisäkuluja käytössä olevan IBAN
maksujärjestelmän ansiosta.
Urantia-säätiön Suomen-toimisto
Tapio Pulli
Lillbyntie 40, 21610 KIRJALA
p. 050 540 4582
Sähköposti: urantia-saatio@urantia.fi
Verkkosivu: http://saatio.urantia.fi

Messutapahtumia
Tampereella on Hengen ja Tiedon messut 25.-26.3.2017, aiheena
”Sammon juhlat 2017”. Seura mahdollisesti osallistuu (resurssivaraus).
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Urantia-kirjan lukijoiden kesätapaaminen
Vantaalla 9.-11.6.2017
Teema: Taivaan valtakunta
Paikka: Original Sokos hotel Vantaa,
Hertaksentie 2, 01300 Vantaa
Hotelli sijaitsee noin 200 metriä Tikkurilan asemalta. Myös kaukojunat
pysähtyvät Tikkurilassa. Tikkurila on
noin 25 km Helsingistä pohjoiseen,
lentoaseman suuntaan.
Perjantai 9.6. klo 18-20, vuosikokous Tikkurilan kirjastossa, Lummetie
4, 01300 Vantaa (750 m hotellilta)
Lauantai 10.6. ja sunnuntai 11.6.
Ohjelma alkaa lauantaina klo 9 ja
päättyy sunnuntaina klo 14.
Lisätietoja ohjelmasta tulossa kevättalven aikana nettisivuillemme
http://www.urantia.fi
Majoitus, sisältää aamiaisen
 100 €/vrk/hlö, 1h huoneessa
 60 €/vrk/hlö, 2h huoneessa

Ateriat
Kahden päivän ateriapaketti 88 €, joka sisältää:
 Kaksi kokouslounasta (2 x 23 €)
 Kahdet iltapäiväkahvit (2 x 8 €)
 Illallinen (26 €)
Paketissa ei ole ruokailuja perjantaina.
Voit myös varata vain yksittäisiä aterioita.
Ilmoittautumismaksu
Osallistujilta kerätään ilmoittautumismaksu 25 €/päivä/henkilö, tilavuokrien kattamiseksi.
Ilmoittautumiset viimeistään
10.5.2017: Sini Lilja (044 546 6657)
sini.lilja@bastu.net
Tilaisuus on avoin kaikille Urantiakirjasta kiinnostuneille lukijoille.
Järjestäjä: Suomen Urantia-seura ry.

Malmitalo Helsingin
Malmilla (luennot)

Kevään luentotilaisuuksien pitopaikka

HEIJASTE

1/2017

33

Avoimet Urantia-aiheiset luentotilaisuudet
Tilaisuudet pidetään Malmitalolla, osoitteessa Ala-Malmintori 1, Helsinki. Paikka on Malmin rautatieasemalta noin 200 m. Tilaisuuksissa on
joko esitelmä tai Urantia-äänikirjan kuuntelua ja keskustelua sen pohjalta.
Tilaisuudet ovat lauantaisin klo 13:15 – 16:00. Tilaisuuden väliajalla
voi käydä Malmitalon kahvilassa.
Kevätkausi 2017



La 25.3.2017: Ymmärrätkö itseäsi ihminen? - luotaus ihmisen olemuksen ja olemassaolon tasoihin / Erja Kalenius
La 29.4.2017: Aihe avoin / Stefan Tallqvist
Järjestäjä on Suomen Urantia-seura ry.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Seuran hallitus ja yhteystiedot
Puheenjohtaja:
Risto Mäntynen
Varapuheenjohtaja
Eija Seppänen
Sihteeri
Tapio Talvitie
Rahastonhoitaja
Tapio Pulli
Jäsenkomitean pj.
Helena Juola
Julkaisukomitean pj.
Pertti Leinonen
Koulutuskomit. pj.
Onni Ylitapio
Konferenssikom. pj.
Henrik Perelló
Sähk. viest. kom. pj.
Osmo Saarela

puheenjohtaja@urantia.fi
Helsinki. Puh. 050 390 3040
varapuheenjohtaja@urantia.fi
Vantaa.
sihteeri@urantia.fi
Espoo. Puh. 050 332 2739
rahastonhoitaja@urantia.fi
Parainen. Puh. 050 540 4582
jasenkomitea-pj@urantia.fi
Espoo. Puh. 050 530 7785
julkaisukomitea-pj@urantia.fi
Espoo. Puh. 050 041 6336
koulutuskomitea-pj@urantia.fi
Helsinki. Puh. 045 326 7970
konferenssikomitea-pj@urantia.fi
Tampere. Puh. 040 411 1404
internetpalvelut-pj@urantia.fi
Sipoo. Puh. 040 081 5379
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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 Urantia-kirjan 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.
Verkko-opintoryhmä
Suomenkielinen verkko-opintoryhmä kokoontuu kerran viikossa sunnuntaisin
klo 19 ryhmäpuhelutoimintoa käyttäen. Osallistuminen edellyttää Skype-tiliä ja
viestintäohjelmistoa tietokoneella, älypuhelimessa tai tabletissa. Lisätietoja saa
Risto Mäntyseltä, risto.mantynen@gmail.com
Helsinki

Espoo

Helsingin opintoryhmä kokoontuu
parittomien viikkojen torstaina klo
17-19 Taivallahden peruskoululla
(Käsityöluokka 2, 1. krs.) os. Eteläinen
Hesperiankatu 38. Lisätietoja: Helena
Juola, puh. 050 530 7785,
juola.helena@gmail.com

Espoon keskustan opintopiiri (ent.
Kauklahden opintopiiri) kokoontuu
lauantaisin klo 10-12 Villa Apteekin
yläsalissa. Osoite: Pappilantie 5, 02770
ESPOO. Lisätietoja:
 Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790
pentti.lehtela@pp1.inet.fi
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Pertti Leinonen, puh. 050 041 6336
tmi.leinonen@kolumbus.fi

Hyvinkää
Lisätietoja:
Kari Haavisto, puh. 040 507 3048
kari.haavisto@pp.inet.fi
Jyväskylä
Lisätietoja: Raimo Ala-Hynnilä,
puh. 040 717 2933
raimoalah@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. 050 013 1430
parviainen.tuula@hotmail.com
Lempäälä
viikkojen keskiviikkoina klo 18.30 –
20.30. Yhteyshenkilö: Raimo Kujala,
Mantereentie 405, 37420 Vesilahti,
puh. 040 586 4154
Oulu
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasarmintie 20 A 84, 90130 OULU, puh. 040
502 6604
reijo.hamari@luukku.com
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Rauma
Tietoja antaa Anja Vuori,
puh. 040 748 4289
anja.m.vuori@gmail.com
Rovaniemi
Lisätietoja antaa Rauni Välikangas,
puh. 040 771 3732
Tampere
Tampereen opintoryhmä kokoontuu
parillisten viikkojen keskiviikkona.
Kokoontumispaikka vaihtelee. Lisätiedot: 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 träffas på jämna
veckors lördagar kl 14.00 i Stockholm
city. För närmare info ring Riitta
+46 707 213 496
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Urantia-äänikirja
Äänikirja on saatavana MP3-muodossa CD- ja USB-tallenteena. Kirja sisältää 157 h
ääntä ja datan määrä on 5.3 Gb. Lukijana on yksi miesääni ja kaksi naisääntä. Äänikirjaa voi kuunnella tietokoneella, älypuhelimella tai kannettavilla musiikinkuunteluun tarkoitetuilla laitteilla, joilla voi toistaa MP3-muotoista sisältöä. Tallenne sisältää
myös Urantia-kirjan tekstin kokonaisuudessaan (html). Myyntipakkauksessa on lisäksi
käyttöohjevihko, jossa on aikaindeksoitu sisällysluettelo kirjan luvuista: lukujen kokonaisaika sekä alilukujen alkamisajankohta luvun alusta, min:sek. Täten halutun aliluvun alkamiskohta löytyy helposti.




CD-ROM-tallenne, 9 CD-levyä ........... Hinta 25,- €
USB-tallenne, 1 USB-muisti, 8Gt ......... Hinta 35,- €
Molemmat yhdessä (CD+USB) ............ Hinta 55,- €

Myynti: Suomen Urantia-seura ry.
 Internetissä: http://www.urantia.fi → Urantia-kirja
 Käteismyyntiä tilaisuuksissa, joihin seura osallistuu (esim. messut) tai joita
seura itse järjestää (kuten esitelmät ja lukijapäivät).
Tiedustelut: audiokirjat@urantia.fi tai p. 050 041 6336 (Pertti Leinonen)

