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Puheenjohtajan 
mietteitä

Kirkko ja kaupunki -lehdessä oli 
loppuvuodesta juttu Iisak Ni-

niveläisestä, joka on yksi ortodoksi-
kirkon arvostetuimmista oppi-isis-
tä. Aikalaistensa tapaan hän kannatti 
askeesia ja opetti, että ”kukaan ei voi 
päästä lähelle Jumalaa muutoin kuin 
etääntymällä maailmasta”. Oltuaan 
vähän aikaa Niniven (nykyinen Mo-
sul) piispana, hän palasi Qatariin 
erakkomunkkiyhteisönsä pariin. Mo-
net Iisakin ohjeista ovat iättömiä ku-
ten: ”Tee rauha sielusi kanssa, niin 
sekä taivas että maa tekevät rauhan 
sinun kanssasi.” ja ”[j]oka on todella 
maistanut totuutta, ei riitele totuuden 
puolesta.”

Urantia-kirja varoittaa kuiten-
kin eristäytymisestä: Mystiikka olles-
saan keino vaalia tietoisuutta Juma-
lan läsnäolosta on täysin kunnioitet-
tavaa, mutta kun tällaiset harrastuk-
set johtavat sosiaaliseen eristäytymi-
seen ja vievät lopulta uskonnolliseen 
fanaattisuuteen, se on täysin tuomit-
tavaa. [91:7.1]

Ja jatkaa heti perään: Suuret us-
konnolliset opettajat ja menneiden 

aikojen profeetat eivät olleet ääri-
mystikkoja. He olivat Jumalaa tunte-
via miehiä ja naisia, jotka palvelivat 
Jumalaansa parhaiten sillä, että he 
auttoivat epäitsekkäästi kuolevaisto-
vereitaan. [91:7.2]

Palvelu on finiittisen universumin 
ydintoiminto. Oman itsensä sosiaa-
listaminen ei ole pelkästään toivot-
tavaa, vaan se on välttämätöntä ryh-
män yhteisten tavoitteiden edistämi-
seksi ja oman hellityn ja itsekeskeisen 
maailmankuvan tukahduttamisek-
si. Varsinaiset sosiaalistamisen sfää-
rit ovat Edentian koulutusmaailmois-
sa. Käytät oleskelusi Edentiassa ja 
siihen liittyvillä sfääreillä pääasias-
sa ryhmäetiikan oppimiseen. [43:8.3] …
järjestelmäpääkaupungissa saavutit 
Jerusemin kansalaisuuden ja sait ha-
lun alistaa minuutesi ryhmätoimin-
tojen ja yhteishankkeiden vaatimaan 
kurillisuuteen; mutta nyt sinun on 
konstellaation koulutusmaailmoissa 
määrä saavuttaa kehittyvän moron-
tiapersoonallisuutesi aito sosiaalistu-
minen. [43:8.4]

Valtaosa koulutuksestamme Eden-
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tian 70 koulutusmaailmassa liittyy 
sosiaalistamiseen. Ei siis ole mikään 
ihme, että ryhmätyöskentely, yhtei-
sistä tavoitteista sopiminen tai yhtei-
sen päämäärän löytäminen vielä tääl-
lä omalla kotiplaneetallamme Uran-
tialla on usein hankalaa ja – mones-
ti ja monesta – niihin ryhtyminenkin 
tuntuu ikävältä.

Vaikka Urantia-kirja ei pidä sosi-
aalista eristäytymistä toivottavana, 
on ajoittainen hiljentyminen, retriit-
ti ja oman sisimpänsä kuuntelu tar-
peellista. Jeesus vetäytyi vuorille yk-
sinäisyyteen selvittääksensä taivaassa 
olevan Isänsä tahdon. Sielu tarvitsee 
ja vaatii voimauttavaa vilvoitusta ta-
saisin väliajoin. Kiire ja stressi ilman 
huoltokatkoja ajavat sielun ahtaal-
le ja pikkuhiljaa näivettävät sen. Sik-
si huoltoyhteys täytyy pitää kunnos-
sa koko ajan.

Kun uskonnonharjoittajat men-
neinä vuosisatoina ovat puhuneet kil-
voittelusta ja ovat olleet alttiita eri-
laisten ruumiin kurittamistoimen-
piteiden harrastamiselle, niin Uran-
tia-kirja kiinnittää huomion rukoi-
luun, palvonnalliseen rukoiluun ja 
palvontaan. Rukoilu on toimi, jolla 
pyritään olemaan yhteydessä taivaal-
liseen Isään. Vaikka aloittelevan ru-
koilijan toiveet saattavat olla lapsel-
lisia, niin tärkeintä rukoilussa on vil-
pittömyys. Vilpittömin mielin liik-
keelle lähtenyt rukoilija saa aivan var-
masti vastauksen, jos ei tässä maalli-
sessa elämässä, niin heti silloin, kun 
sielu on kasvanut tarpeeksi sekä sy-

vyyttä, pituutta että leveyttä ymmär-
tääkseen täysimääräisesti jumalalli-
sen reaktion monisyisen universu-
mienigman äärellä.

Palvonta on spontaani reaktio sii-
hen, että Isän ja universumilapsen vä-
linen luottamus syvenee. Universaa-
linen Isä ei asu meissä huvin vuok-
si. Hän asuu meissä jakaakseen ko-
kemuksemme hitaasta ja välillä niin 
kivuliaasta muutoksesta kohti pa-
rempaa, maan matosesta loistavak-
si finaliitiksi, kasvusta pimeän ja har-
vakseltaan asutun avaruuden äärilai-
doilta kohti Paratiisin Saaren häikäi-
sevää kirkkautta! Isä asuu meissä, et-
tä kaikkein pienimmästä tulisi suu-
rin, että viimeisestä tulisi ensimmäi-
nen ja etenkin siksi, että sille jolla on, 
annetaan aina vain enemmän. Ei toti-
sesti tarvitse lähteä merta edemmäksi 
kalaan, sillä Jumala asuu meissä ja me 
elämme Jumalassa. Jos Jumala on ab-
soluutti, niin eikö hän tietäisi perim-
mäisiä aikeitamme tai vaikuttimiam-
me. Isä ei vaadi vallankumousta, hän 
edellyttää meiltä kuitenkin jatkuvaa 
kasvua, sitkeyttä ja sisua – askel ker-
rallaan hitaasti ja varmasti.

Luoja-Isämme ei tohdi vaatia mi-
tään mahdotonta. Hän tietää täsmäl-
leen, mistä meidät on tehnyt. Eikö 
Luoja tietäisi, mitä on luonut? Oman 
paikallisuniversumimme luoja Mi-
kael tietää sen täysimääräisesti. Hän 
tietää omakohtaisesti, mitä on kuo-
levaisena ihmisenä vietetty elämä. Se 
on joskus poikasena perheen kans-
sa vietetty iloinen ilta ja harpun soit-
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toa keittotulien ääressä. Joskus se on 
äärimmäisenä suoritettu palvelu koko 
universumin hyväksi: kunniaton ja 
kunniakas kuolema varkaitten ja ryö-
väreitten rinnalla.

Kun kuvitellussa aikojen alussa 
Isästä tuli Sana, alkoi maailmankaik-
keuden loputon muutos kohti vielä 
tarkalleen yksilöimätöntä jumalallista 
määränpäätä. Edessämme on päätty-
mätön seikkailu. Jumalan vääjäämä-
tön kohtalo on kokeilla kaikkia niitä 
keskinäissuhteita, positioita ja seok-
sia, joissa infinitudista* aktualisoitu-
neet iäiset attribuutit hyvyys, kauneus 
ja totuus voivat toistensa suhteen si-
jaita. Jumalaan tutustuminen ei kos-
kaan pääty. Jumalan täytyy kokeilla 
kaikkia sekoitussuhteita – triljoonia! 
– se on universumin kohtalo. Vaikka 
meille paljastetaan nykyisen univer-
sumiaikakauden tarkoitus, Kaikkein 
Korkein, on Korkeimman kokemuk-
sellisen Jumalan henkiin herääminen 
vain alkusoitto uudelle ja entistä ul-
jaammalle universaaliselle aikakau-
delle. Siellä meitä tarvitaan työssä, 
jolla autetaan niitä kehittyviä persoo-
nallisuuksia, joiden on paljastettava 
uusi perimmäistä kokemusta edusta-

va kunniakas Jumala maailmankaik-
keudelle.

Uuden alkaneen ja paremman 
vuoden kunniaksi sopinee pohtia joi-
takin askeesimunkki Iisakin ajatuk-
sia: ”Aina kun haluan alkaa opettaa 
toisia, muistuta minua, että sinä yk-
sin olet mestari. Aina kun minun te-
kisi mieli luetella toisen heikkouksia, 
näytä minulle omat heikkouteni.”

Lopuksi: ”Siunattu on se ihminen, 
joka tuntee omat heikkoutensa.” Nii-
den tuntemisesta alkaa muutos.

Risto Mäntynen

*) Infinitudi: Se ominaisuus, että jo-
ku on infiniittinen. Urantia-kirja te-
kee eron infiniittisyyden (olevai-
suuden tila) ja infinitudin (Jumalan 
ominaisuus) välillä. Sanaa infinitudi 
käytetään kuitenkin vain yhteyksissä, 
joissa on tehtävä ero infiniittisyy-
den ja infinitudin välillä, muu-
toin Jumalan infinitudistakin käy-
tetään sanaa infiniittisyys. Lähde: 
Urantia-kirjan vierasperäisiä ja uu-
dissanoja, Seppo Kanerva 1997.

☐

”Rauha tässä elämässä, eloonjääminen kuolemassa, täydellisyys seu-
raavassa elämässä, palvelu ikuisuudessa — kaikki nämä saavute-

taan (hengessä) tällä hetkellä, kunhan luodun persoonallisuus suostuu 
alistamaan — päättää alistaa — luodun olennon tahdon Isän tahdolle. Ja 
Isä on jo katsonut hyväksi alistaa osasen itsestään luodun olennon per-
soonallisuuden tahdon alaiseksi.”

[Urantia-kirja, s.1221:5_111:5.4]
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Pääkirjoitus

Onko joku sanonut sinulle jos-
kus, että olet liian herkkä, liian 

itsepäinen, liian utelias, liian rohkea 
tai jotakin muuta vastaavaa? Jos nuo 
ominaisuudet ovat persoonallisuu-
tesi tärkeitä ydinpiirteitä, ei totisesti 
tunnu hyvältä kuulla tällaisia arvioi-
ta. Koet ehkä, että sinua ei hyväksy-
tä omana itsenäsi. Jos olet kohdannut 
lapsesta asti näitä muiden määritel-
miä, etenkin jos useampi ihminen on 
sanonut samaa, voit alkaa itsekin pi-
tää joitakin ominaisuuksiasi ei-toi-
vottavina.

Herää kysymys, että  kenellä on 
riittävästi kykyä ja viisautta määri-
tellä toisen ihmisen persoonal lisuus-
piirteiden sopiva tai liiallinen määrä? 
Universaalinen Isä lahjoitti jokaisel-
le lapselleen ainutlaatuisen persoo-
nallisuuden. Hänen viisas suunnitel-
mansa takaa itse kullekin ominaisuu-
det, joiden avulla juuri kyseinen hen-
kilö pystyy vastaamaan kohtaamiin-
sa haasteisiin ja edistymään. Ja mat-
kaoppaaksi hän antoi lisäksi Ajatuk-
sensuuntaajan.

Esimerkiksi herkkyys ja voimakas-
tahtoisuus eivät suinkaan ole huo-
no yhdistelmä. Eikö ole parempi ol-
la herkkä ja tietää, mitä haluaa ja mi-
kä itselle sopii, kuin olla liikaa mui-
den johdateltavissa? Ehkä on syytä-
kin olla itsepäinen tietyissä asioissa. 
Muiden arvioinnit ehkä viivästyttäi-
sivät omaa tutkimusmatkaa. Ja ilman 

herkkyyttä elämä olisi luultavasti pal-
jon tylsempää. Herkkä ihminen ko-
kee kaiken voimakkaasti, mutta hän 
ainakin tietää eläneensä, kun taipa-
leeseen mahtuu runsaasti ylä- ja ala-
mäkiä. Ehkä Urantia-kirjakin olisi 
jäänyt löytämättä, jos ei tiedonhalu 
olisi piiskannut herkkää ihmistä etsi-
mään ja löytämään ratkaisuja.

Olen myös pohtinut, että mistä 
tunnistamme tutut ihmiset, kun ete-
nemme mansiomaailmoissa. Heidän 
hahmonsa on kovin erilainen kuin 
täällä. Voisiko olla niin, että tunnem-
me heidät juuri niistä persoonalli-
suuspiirteistä, joita heissä oli paljon, 
ehkä joidenkin mielestä liikaa. Kun 
keskityn miettimään edesmennei-
tä tuttavia, luulen voivani kuvitella, 
mistä voisin tunnistaa heidät ja mi-
kä heissä oli pysyvää. Heissä oli ehkä 
erityistä tyyneyttä, ymmärrystä, roh-
keutta, huumorintajua tai rakkaut-
ta, joka oli mahdollista tuntea hei-
dän ympärillään jo täällä. Nämä tie-
tyt vahvat piirteet ja niiden yksilölli-
set yhdistelmät eivät voi kadota.

* * *

Tässä lehdessä puheenjohtaja Ris-
to Mäntynen muistuttaa meitä pal-
velun ja ryhmätyön merkityksestä. 
Kuitenkin meidän tulee pitää huolta 
myös levosta ja palvovasta yhteyden-
pidosta Universaalisen Isämme kans-
sa. Julkaisemme Tapio Talvitien pi-
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tämän mielenkiintoisen esitelmän 
persoonallisuudesta universumissa 
ja ihmisessä. Rauni Tirrin artikkelis-
sa pääsemme kurkistamaan Perun in-
kakulttuurin huikeisiin saavutuksiin. 
Julkaisemme myös toisen osan Pertti 
Leinosen Urantia-ilmoitusta käsitte-
levästä luennosta. Lehdessä on lisäksi 
Onni Ylitapion kuvaus Urantia-seu-

ran talvipäivistä ja alustavaa tietoa 
kesäpäivistä. Kutsumme myös kaik-
kia kuuntelemaan Malmitalolla pi-
dettäviä Urantia-aiheisia esitelmiä. Ja 
lukijapiirit eri paikkakunnilla toivot-
tavat uudet lukijat tervetulleiksi mu-
kaan. Hyvää kevättalvea!

Kaija Lindström

Persoonallisuus universumissa ja ihmisessä
Tapio Talvitie

Esitelmä Malmitalolla 21.10.2017

Persoonallisuuden merkitys
Universumissa lähes kaikilla asioilla 
on jotakin merkitystä, arvoa tai mo-
lempia. Ihmisille arkipäivässä tärkeät 
merkitykset ja arvot ovat yleensä vain 
ajallisia ja ohimeneviä. Ne täyttävät 
silti kulloisenkin oman tärkeän tehtä-
vänsä. Käytännössä ne toimivat usein 
vain siltana seuraaville asioille, suu-
remmille merkityksille ja korkeam-
mille arvoille. On olemassa myös 
asioita, joilla on hengellistä merkitys-
tä ja ikuista arvoa. Tällaisia ovat 
muun muassa persoonallisuus ja 
kaikki persoonallisuuksien väliset 
suhteet. Ihmisen jokainen aito suhde 
toisiin persooniin – inhimillisiin tai 
jumalallisiin – on jo päämäärä itses-
sään. Niiden merkitykset ja arvot 
ovat aina ja poikkeuksetta ikuisia ja 
hengellisiä.

Persoonallisuus on universumis-
sa aina yksilö, josta ei ole eikä kos-
kaan tule kopiota. Jumalalla on ole-
massa suunnitelma jokaiselle yksi-
lölle – persoonallisuudelle. Jos luotu 
persoonallisuus ei syystä tai toisesta 
haluakaan olla mukana hänelle laadi-
tussa suunnitelmassa, suunnitelman 
korvaajaa ei tule. Velvollisuutemme 
Jumalaa kohtaan on henkilökohtai-
nen ja ainutkertainen. Se voi toteutua 
vain sillä, että päätämme lähteä mu-
kaan meille tarjottuun täydellistymi-
sen suunnitelmaan, kasvamaan askel 
askeleelta kohti täydellisyyttä. Se tie 
vie universumin ikuiseen palveluun, 
joka on loputonta kokemista, iloa, 
tyydytystä ja turvallisuutta.

Kosmoksessa hallitsee persoonal-
lisuus. Se omaa ainutlaatuiset valin-
taoikeudet, jotka puuttuvat kaikil-
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ta ei-persoonallisilta olennoilta. Si-
ten kaikki muu kuin persoonalli-
suus – ei-persoonallinen, alipersoo-
nallinen ja esipersoonallinen – rea-
goivat aina olemassa olevan per-
soonallisuuden tahtoon ja tekoihin 
(s.1183:6_107:7.4). Vain persoonalli-
suudet voivat selvitä kuolemasta tun-
temalla arvoja ja rakastamalla toi-
sia persoonallisuuksia sekä totuutta, 
kauneutta ja hyvyyttä.

Persoonallisuus universumissa
Universumin absoluuttinen persoo-
nallisuus asuu Iankaikkisessa Pojassa, 
joka on jumaluuden Toinen Suuri 
Lähde ja Keskus. Hän on kvalifioima-
ton persoonallisuusabsoluutti. Mutta 
silti Poika ei voi yksinään luoda eikä 
lahjoittaa persoonallisuutta tai jakaa 
minuuttaan. Persoonallisuuden alku-
perä juontuu aina Ensimmäisestä 
Lähteestä ja Keskuksesta eli Univer-
saalisesta Isästä. Persoonallisuuden 
alkuperä on aina Isä. Se voi olla myös 
Kolmas Lähde ja Keskus, Myötäluoja, 
joka voi toimia persoonallisuuden 
lahjoittajana joko Isän puolesta tai 
myös yksinään. Näiden kahden lisäk-
si Urantia-kirja ei mainitse, että olisi 
muita persoonallisuuden lähteitä. Eli 
persoonallisuuden lähde on aina Ju-
malalta itseltään. Siitäkin huolimatta, 
että Universaalinen Isä delegoi Pojal-
leen kaiken toimivallan, mikä on yli-
päätään delegoitavissa, ja Poika dele-
goi edelleen Myötäluojalle kaiken toi-
mivallan, mikä on annettavissa, ja Ju-
maluudet pitävät itsellään vain sen 

vallan, mitä ei voi delegoida muille. 
Persoonallisuuden lahjoittaminen on 
yksi näistä Isälle jääneistä yksinoike-
uksista.

On olemassa Luoja-persoonalli-
suuksia ja luotuja persoonallisuuk-
sia. Näiden kahden perustyypin li-
säksi on Kolmannen Lähteen ja Kes-
kuksen persoonallisuuksia, olentoja, 
jot ka ovat Äärettömän Hengen kat-
sannossa persoonallisia, mutta jot-
ka eivät ole luotujen olentojen näkö-
kulmasta varauksettomasti persoo-
nallisia. Nämä Kolmannen Lähteen 
persoonallisuudet eivät ole osa Isän 
persoonallisuuspiiriä. Ensimmäisen 
Läh teen persoonalli suus ja Kolman-
nen Lähteen per soonalli suus ovat 
keskenään kans sakäymis kykyisiä. Sa-
notaan, että itse asiassa kaikki per-
soonallisuus on aina kanssakäymis-
kykyistä (s.106:7_9:8.9).

Universumissa on myös paljon 
olentoja, älykkäitäkin, joilta puut-
tuu persoonallisuus. Persoonallisuus 
ei ole suinkaan mikään itsestäänsel-
vyys, vaan se on aina Jumalalta erik-
seen saatu lahja, jonka arvoa ja mer-
kitystä voi vain kuvitella. Persoonalli-
suuden saavuttaminen on jopa juma-
lallisen hengen, Ajatuksensuuntaa-
jamme tavoite numero yksi. Persoo-
nallisuus on universumissa potenti-
aalisesti ikuista ja persoonallinen on 
aina paremmassa asemassa kuin per-
soonaton. 

Yhdelläkään olennolla koko maail-
mankaikkeudessa ei ole laillista oi-
keutta riistää keneltäkään toiselta 
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olennolta todellista vapautta, ra-
kastamisen ja rakastetuksi tulemi-
sen oikeutta, Jumalan palvomisen 
ja lähimmäistensä palvelemisen 
etuoikeutta. [s.615:2_54:2.5]

Universumissa olevat henget ovat ai-
na mielellisiä, mutta niistäkään kaik-
ki eivät välttämättä ole persoonallisia. 
Persoonattomia ovat esimerkiksi mo-
net fyysiset päävalvojaryhmät, kuten 
energianvälittäjät, frandalankit ja 
kronoldekit. Ne ilmentävät selkeää 
älytoimintaa, mutta eivät tee yksilö-
kohtaisia valintoja. Ne vastaavat 
ylemmiltä tuleviin herätteisiin ja ul-
koisiin olosuhteisiin, mutta ne eivät 
silti ole automaatteja.

Persoonallisuustyypeistä
Persoonallisuutta on olemassa mon-
taa lajia. Urantia-kirja mainitsee mm. 
seuraavat:
• Persoonallinen yleiskäsitteenä. 

Esi  merkiksi ihmisellä on persoo-
nallisuus, toisin kuin eläimillä, jot-
ka ovat ei-persoonallisia.

• Esipersoonallinen. Tällainen en-
titeetti on ehdolla persoonallisuu-
den saamiseksi tulevaisuudessa. 
Ajatuksensuuntaaja on esimerkki 
tästä. Se voi saada persoonallisuu-
den fuusioiduttuaan ihmisen kans-
sa tai Jumalan erillisestä toimenpi-
teestä.

• Superpersoonallinen. Näitä ovat 
muun muassa monet Paratiisin 
olevaistetut transsendentaaliset 
kansalaiset, jotka ovat olemuksel-

taan absoniittisiä.
• Ylipersoonallinen. Ylipersoonalli-

suudesta ei kerrota tarkkaan, mut-
ta se liittyy jotenkin Paratiisin Kol-
minaisuuteen, Absoniittisuuteen, 
Absoluuttisuuteen ja transsen-
denttisuuteen.

• Ultrapersoonallisia arvoja (vain ir-
rallinen maininta)

• Mielipersoonallisuus (liittyy aina 
henkeen, esimerkkinä Majeston)

• Mielellisen ja fyysisen energian 
persoonallisuudet. Nämä kuuluvat 
Isän yhteyspiiriin, mutta ne eivät 
reagoi henkigravitaatioon.

• Alipersoonallinen (Ei-persoonal-
linen eläimen taso, joka heijastaa 
mielellisiä ilmiöitä)

Jumala edustaa näitä kaikkia. Super-
persoonan ominaisuudessa hän ole-
vaistaa; persoonana hän luo; esiper-
soonana hän fragmentoi 
(s.333:7_30:1.99).

Kerrotaan, että Urantialla elävil-
lä ihmisillä on seitsendimensionaali-
nen minuuden julkituonnin tai per-
soonan todellistamisen potentiaali-
suus. Nämä dimensionaaliset ilmiöt 
ovat finiittisellä tasolla tajuttavissa 
kolmena, absoniittisella tasolla kol-
mena ja absoluuttisella tasolla yhte-
nä. Persoonallisuuden finiittisissä di-
mensioissa on kysymys kosmisesta 
pituudesta, syvyydestä ja leveydestä. 
Pituus tarkoittaa merkitystä, syvyys 
merkitsee arvoa ja leveys kattaa ym-
märryksen – kyvyn kokea kiistatonta 
tietoisuutta kosmisesta todellisuudes-
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ta. (s.1226:13-14_112:1.9-10)

Se, minkälaisen persoonallisuuden 
kukin meistä saa, on yksin Jumalan 
hallinnassa. Silti voi kysyä mm., on-
ko miehen ja naisen välinen ero myös 
persoonallisuudessa. Ainakin tämän 
maan päällä olleen sukupuolenmu-
kaisen eron kerrotaan säilyvän tun-
nistettavissa läpi morontia- ja hen-
kielämänkin. Siellä nämä eri tyypit 
edelleen kiinnostavat ja auttavat toi-
siaan ja ovat riippuvaisia keskinäi-
sestä yhteistyöstä ratkoessaan maa-
ilmankaikkeuden monia ongelmia 
(s.939:1_84:6.6).

Persoonallisuuden luonne; mitä 
se on ja mitä ei
Ihmisen persoonallisuus ei ole ruu-
mista, mieltä eikä henkeä. Se ei liioin 
ole sielu. Persoonallisuus on yksi ja 
ainoa muuttumaton realiteetti muu-
toin aina muuttuvassa ihmisen koke-
muksessa. Se yhdistää kaikki muut 
yksilöllisyyteen liittyvät tekijät. Per-
soonallisuus on ainutlaatuinen lahja, 
jonka Universaalinen Isä antaa elävil-
le ja toisiinsa liittyville aineen, mielen 
ja hengen energioille, ja se joka jää 
eloon yhdessä morontiaalisen sielun 
eloonjäämisen kanssa. (s.9:1_0:5.11)

Kaikilla persoonallisuuksilla on 
mm. nämä ominaisuudet: siihen liit-
tyy aina mieli, johon sisältyvät muisti, 
järki, arvostelukyky, luova mielikuvi-
tus, käsitteiden yhdistelykyky, päät-
telykyky ja valintakyky. Lisäksi meil-
le kerrotaan, että siihen liittyy myös 
lukuisia muita, meille tuntematto-

mia mielen avuja. Persoonallisuudel-
la on myös tahto, minätietoisuus ja 
tunne moraalista sekä ajantaju jolla-
kin erityisellä tavalla (s.135:8_12:5.9). 
Persoonallisuudella on myös ky-
ky tehdä valintoja, joissa hän kyke-
nee jopa voittamaan itsensä – hän voi 
päättää tehdä toisin kuin mieli, järki 
ja ulkoiset olosuhteet häntä ohjaavat. 
Vain persoonallisuus kykenee oppi-
maan ennakolta ja hahmottamaan 
mielikuvituksessaan tulevaisuutta.

Persoonallisuutta ei voi saavuttaa 
vähä vähältä edeten. Persoonallisuus 
saattaa olla joko aineellista tai 
hengellistä, mutta persoonallisuutta 
joko on tai sitä ei ole. Se, joka on 
jotakin muuta kuin persoonallinen, 
ei koskaan saavuta persoonallisen 
tasoa, ellei Paratiisin-Isä välittömällä 
toimenpiteellään sitä anna 
(s.70:4_5:6.3). Persoonallisuus on 
muuttumaton, mutta se, mikä muut-
tuu ja kasvaa, on moraalinen luonne.

Persoonallisen luodun tahto on 
suhteellisen vapaa. Eli valinnan va-
paus on joissain asioissa rajoittama-
tonta (kuten eloonjäämisen valinta, 
jossa ihmisen oma päätös on suveree-
ni), mutta useimmissa asioissa se on 
kuitenkin enemmän tai vähemmän 
rajoitettua.

Eläimiltä puuttuu persoonallisuus 
eikä niillä ole mielikuvitusta, vaikka 
niillä onkin mieli. Mutta mielellisyys 
yksinään ei ole samaa kuin persoo-
nallisuus. Eläimet eivät toimi proak-
tiivisesti vaan aina reaktiivisesti, fyy-
sisen ympäristön ja vaistojensa oh-
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jaamina, reagoimalla mielen ärsyk-
keisiin. Ihminen sen sijaan voi toi-
mia vastoin ärsykkeitä, mielikuvituk-
sensa, uskonsa ja tahtonsa voimalla. 
Hän voi alkaa nousta pelkän mielen 
reagoimisen tasolta kohti suunnitel-
mallisuutta ja hengen realiteetteihin 
samaistumista. Vain persoonallisuus 
kykenee tietämään, mitä se tekee en-
nen kuin se sen tekee; vain persoo-
nallisuudet omaavat kokemusta edel-
tävää ymmärrystä.

Eläinten, mutta myös ihmisten toi-
mintaa ohjaavat ensin kehon fyysiset 
signaalit, kuten nälkä, kipu ja suku-
puolivietti, ja seuraavaksi mielen il-
miöt, kuten itsesuojeluvaisto, pelko 
ja turhamaisuus. Ihmisten persoonal-
linen tahto pystyy näkemään ja ky-
seenalaistamaan nämä lähes mekaa-
niset toimintamuodot ja asettumaan 
jopa niiden yläpuolelle, ja tahdollaan 
ja päättäväisyydellään toimimaan 
tarvittaessa jopa niitä vastaan tai niitä 
ohjaten ja koordinoiden. Älykkyys 
kykenee näkemään asioiden merki-
tyksiä, joita kokemus ja viisaus vie-
lä laajentavat, mutta eläimet eivät 
voi tuntea asioiden arvoja, jotka ovat 
abstraktisuudessaan vain persoonal-
lisuuden saavutettavissa. Esimerkik-
si spornagiat (s. 527 ja luku 46.7), 
jotka ovat lähes täydellisiä eläimiä, 
älykkäitä ja mitä viehättävimpiä seu-
ralaisia, eivät eläiminä voi ymmärtää 
jumalanpalvontaa. Vain persoonal-
linen tahto voi omata uskoa ja tun-
tea Isän kaltaista rakkautta, joka on 
aina pyyteetöntä ja ehdollistamaton-

ta. Vain persoonallisuus kykenee us-
konsa avulla tuntemaan Jumalan ole-
massaolon, hyvyyden, rakkauden ja 
arvon. Ja omistamansa uskon mää-
rä ohjaa persoonallisuutta toimimaan 
yhä johdonmukaisemmin tunteman-
sa Jumalan tahdon mukaisesti. Uni-
versumissa tahto, tahtotoiminta, va-
litseminen ja rakkaus eivät missään 
esiinny persoonallisuudesta erillään 
(s.1183:7_107:7.5).

Persoonallisuus ei pysty kovinkaan 
hyviin suorituksiin ollessaan eristyk-
sissä. Ihminen on synnynnäisesti so-
siaalinen olento. Häntä hallitsee halu 
kuulua johonkin. On kirjaimellises-
ti totta, että "kukaan ei elä itsellensä" 
[s.1227:6_112:1.16].

Kirjassa sanotaan, että ihmisiä täy-
tyy ensin tuntea, että heitä voi rakas-
taa, mutta Jumalaa täytyy ensin ra-
kastaa, että hänet oppii tuntemaan. 
Eli ihmisten kohdalla rakkaus kasvaa 
vain keskinäisen kanssakäymisen ja 
tuntemisen myötä, mutta jumaluut-
ta oppii tuntemaan rakastamalla en-
sin totuutta, kauneutta ja hyvyyttä, 
joiden takaa löytyy persoonallinen 
Luoja-Isä. Ja mitä enemmän Jumalaa 
rakastaa, sitä paremmin häntä oppii 
tuntemaan. Jumalan löytäminen on 
kuin jonkinlainen oravanpyörä, jos-
sa rakkaus ja Jumalan tunteminen al-
kavat ruokkia toinen toisiaan. Mut-
ta Isän rakkaus todellistuu ihmisel-
le vain, kun se kulkee tämän persoo-
nallisuuden läpi ja kun hän vuoros-
taan osoittaa tätä rakkautta kaltaisil-
leen. Jos ihmisen uskonnolta puuttuu 
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persoonallinen Jumala, sen rukoukset 
siirtyvät teologian ja filosofian tasoil-
le, jotka lopulta muodostuvat kohta-
lokkaaksi aidon rukouksen voimalle

Persoonallisuus on myös siitä eri-
koinen, että persoonallisuudet tun-
nistavat aina toisensa. Eli kun me 
mansiomaailmoissa tapaamme 
Uran tialla olleita läheisiämme, voim-
me tunnistaa heidät siitä huolimatta, 
että ulkonäkömme on täysin muuttu-
nut, mieli on vaihtunut morontia- tai 
henkimieleen, ääni ei ole sama ja to-
tutut tavat, elkeet ja muu eläimellinen 
olemus ovat saattaneet täysin kadota. 
Silti jotakin persoonallisuudelle luon-
teenomaista on tunnistettavissa, me 
tunnistamme ja meidät tunnistetaan.

Kun me näemme toisen ihmisen, 
on vaikea sanoa, missä määrin me ais-
timme hänen aidon persoonallisuu-
tensa. Kanssakäymisen rajapinta tääl-
lä on paljolti mielessä, jota värittävät 
molempien opitut tavat, asenteet, en-
nakkoluulot ja ulkonäkö. Persoonal-
lisuuden todellinen luonne jää aina-
kin osittain paljastumatta, sillä pitäisi 
pystyä näkemään monen kuoren läpi, 
sekä oman että toisen. Kirjassa tode-
taan, että ihmisen persoonallisuus to-
dellistuu, eli minuus realisoituu suo-
rassa suhteessa siihen, miten hän saa-
vuttaa seitsemää psyykkistä kehää. 
Ensimmäisen ja viimeisen kehän saa-
vuttanut ihminen on jo todellistanut 
minuutensa täysimääräisesti. Hänen 
persoonansa on realisoitunut aidoksi 
ja tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. 
Universumissa lähes kaikilla (hen-

ki)persoonallisuuksilla on muoto ja 
hahmo. Ihmispersoonan hahmoa 
em me voi tunnistaa, mutta kirjassa 
kyllä todetaan, että [a]inetta olevat 
silmät ovat tosiaankin hengestä syn-
tyneen sielun ikkunat [s.483:12_42:12.12].

Aineellisen ruumiinhahmon ulko-
muoto vastaa tiettyyn määrään 
saakka persoonallisuuden identi-
teetin luonnetta. Fyysinen ruumis 
heijastaa rajoitetussa määrin jota-
kin persoonallisuuden synnynnäi-
sestä olemuksesta. Vieläkin enem-
män näin tekee morontiahahmo. 
Kuolevaiset voivat fyysisessä elä-
mässä olla ulkonaisesti kauniita, 
vaikka sisäisesti ovatkin vasten-
mielisiä. Morontiaelämässä ja var-
sinkin sen korkeammilla tasoilla 
persoonallisuuden ulkoinen hah-
mo vaihtelee suorassa suhteessa sii-
hen, millainen sisäisen persoonan 
olemus on. Hengellisellä tasolla ul-
koinen hahmo ja sisäinen olemus 
alkavat lähestyä täyttä samuut-
ta, joka käy sitä täydellisemmäk-
si mitä korkeammille henkitasoille 
noustaan. [s.1236:1_112:6.3]

Sivulla 1225 (luku 112.0) on kiteytet-
ty erinomainen lista persoonallisuu-
den ominaisuuksia:
1. Persoonallisuus on se todellisuu-

dessa ilmenevä ominaisuus, jon-
ka lahjoittaa joko Universaalinen 
Isä itse tai Isän puolesta toimiva 
Myötätoimija.

2. Se on lahjoitettavissa mille tahan-
sa elävälle energiajärjestelmälle, 
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johon kuuluu mieli tai henki.

3. Se ei ole edellä käyvän kausaation 
kokonaan kahlitsema. Se on suh-
teellisen luova tai myötäluova.

4. Kun se annetaan lahjaksi evolu-
tionaarisille aineellisille luoduil-
le, se saa hengen tavoittelemaan 
mielen välityksellä saavutettavaa 
energian ja aineen hallintaa.

5. Vaikkei persoonallisuudella ole-
kaan identiteettiä, se voi yhdentää 
minkä hyvänsä elävän energiajär-
jestelmän identiteetin.

6. Se osoittaa vain laadullista rea-
gointia persoonallisuuspiiriin 
päinvastoin kuin ne kolme ener-
giaa, jotka osoittavat sekä laadul-
lista että määrällistä reagointia 
gravitaatioon.

7. Persoonallisuus on muuttumaton 
muutoksen keskellä.

8. Se voi antaa Jumalalle lahjan: py-
hittää vapaan tahdon Jumalan 
tahdon täyttämiseen.

9. Sille on luonteenomaista moraa-
lisuus – tietoisuus sen ja muiden 
persoonien välisen suhteen vuo-
rovaikutuksellisuudesta. Se erot-
taa käyttäytymisen tasoja ja tekee 
valikoivasti eron niiden välillä.

10. Persoonallisuus on ainutlaatui-
nen, ehdottoman ainutlaatuinen: 
Se on ainutlaatuinen ajallisuudes-
sa ja avaruudessa; se on ainutlaa-
tuinen ikuisuudessa ja Paratiisis-
sa; se on ainutlaatuinen, kun se 
annetaan – siitä ei ole kaksois-

kappaleita; se on ainutlaatuinen 
olemassaolon jokaisena hetkenä; 
se on ainutlaatuinen suhteessa Ju-
malaan – hän ei katso henkilöön, 
muttei hän myöskään laske heitä 
yhteen, sillä he eivät ole yhteen-
laskettavissa – he ovat yhdistet-
tävissä, mutta mitään yhteissum-
maa heistä ei ole saatavissa.

11. Persoonallisuus reagoi suoraan 
toisen persoonallisuuden läsnä-
oloon.

12. Se on eräs henkeen lisättävissä 
oleva seikka, ja näin se kuvastaa 
Isän ensisijaisuutta Poikaan näh-
den. (Mieltä ei henkeen tarvitse 
lisätä.)

13. Persoonallisuus voi selvitä kuo-
levaisen kuolemasta, jolloin sen 
identiteetti on eloon jäävässä sie-
lussa. Suuntaaja ja persoonalli-
suus ovat muuttumattomia; nii-
den välinen suhde (sielu) on 
pelkkää muuttumista, jatkuvaa 
kehittymistä. Ja jos muuttuminen 
(kasvu) lakkaisi, myös sielun ole-
massaolo päättyisi.

14. Persoonallisuus on ainutlaatui-
sella tavalla tietoinen ajasta, ja tä-
mä on jotakin muuta kuin mielen 
tai hengen aikatajuntaa.

Persoonallisuuden ilmaantumi-
nen
Monet ihmiset ovat spekuloineet val-
tavasti kysymystä, milloin ihminen 
saa persoonallisuuden. Taka-ajatuk-
sena on saattanut olla kysymys abor-
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tin sallimisesta, joka heidän mieles-
tään olisi ratkaistavissa, jos vain olisi 
tiedossa persoonallisuuden olemassa-
olo ihmissikiössä. Heidän tulkintansa 
mukaan abortti voitaisiin vain tällä 
kriteerillä katsoa sallituksi tai – 
äärimmäisten tulkintojen mukaan – 
kutsua jopa murhaksi. Persoonalli-
suushan ei kehity vähä vähältä, vaan 
sitä joko on tai ei ole, riippuen Isän 
tahdosta. Suoraa ja varmaa vastausta 
persoonallisuuden ilmaantumishet-
keen emme tiedä, mutta monia asiaan 
liittyviä viittauksia löytyy, ja kukin 
tehköön näistä omat päätelmänsä. 
Mutta niin tai näin, ketään ihmistä ei 
tässäkään asiassa syytetä tietämättö-
myydestä tai väärästä arvauksesta. 
Kukin seuratkoon sydäntään näitä 
ratkaisuja tehdessään.

Kirjassa todetaan muun muassa, 
että Persoonallisuus asettuu energian 
päälle ja se liittyy vain eläviin ener-
giajärjestelmiin [s.8:4_0:5.4], ja että ihmi-
sen sikiö on ihmiselämän tilapäinen 
loismainen vaihe [s.1232:5_112:5.4]. Oma 
arvaukseni persoonallisuuden ilme-
nemisajankohdasta voisi olla hetki, 
kun vauva tiedostaa, että ”minä olen”. 
En osaa sanoa, missä iässä se tapah-
tuu. Nykytieteen mukaan ihmisen si-
kiöllä voisi olla potentiaalia itsetajui-
suuteen jopa jo 6-7 kuukauden iässä, 
mutta en tiedä, mihin tämä päätelmä 
perustuu. Myös Urantia-kirja kertoo, 
että [p]ersoonallisuus on potentiaa-
linen kaikissa luoduissa, joiden va-
rustuksiin kuuluu mieli – vähäisim-
mästä mahdollisesta minätietoisuu-

desta aina suurimpaan mahdolliseen 
jumalatietoisuuteen saakka. [s.70:4_5:6.3] 
(Lihavointi kirjoittajan).

Omalla kohdallani ensimmäinen 
muistikuva itsetajuisesta hetkestä on 
hyvin pienenä vauvana, kun olin vau-
nuissa kapaloituna. Heräsin päiväu-
nilta, tarkkailin tietoisesti ympäristöä 
ja tiedostin missä olen. Pian päätin 
tehdä sen ainoan teon, jolla saisin 
huomiota, eli parkaisin, jonka jäl-
keen äiti tulikin kiirehtien luokseni. 
Luulen, että vain harvalle ovat jääneet 
mieleen ensimmäiset itsetajuiset het-
ket.

Urantia-kirja kertoo persoonal-
lisuuden lahjoittamisesta ihmisel-
le näin: Kapasiteetti ihmispersoonal-
lisuuden saavuttamiseen on poten-
tiaalisena ihmisolennon kosmis-mie-
lellisessä varustuksessa. Mutta kuole-
vaisen ihmisen kokemuksellinen per-
soonallisuus on havaittavissa aktiivi-
sena ja toimivana realiteettina vasta, 
kun kuolevaisen luodun aineellinen 
elämän ylläpidin on tullut kosketuk-
siin Universaalisen Isän vapauttavan 
jumalallisuuden kanssa – tullen näin 
lasketuksi kokemisen aallokoille itse-
tajuisena ja (suhteellisen) itsestään 
määräävänä ja itseään luovana per-
soonallisuutena. [s.71:1_5:6.6] (Lihavointi 
kirjoittajan).

Meille kerrotaan myös Satanian fi-
naliittimaailman kouluista, jotka tie-
tyissä tapauksissa ottavat vastaan 
ajallisuudesta tulevia pikkulapsia, joi-
hin [- -] kuuluvat myös ne, jotka ovat 
kuolleet avaruuden evolutionaarisis-
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sa maailmoissa, ennen kuin heille on 
kehittynyt universumin rekistereihin 
merkittävä yksilöllisyys. [s.531:5_47:2.1]

Tarkoittaako tämä lapsia jo ennen 
persoonallisuuden ilmaantumista?

Persoonallisuuden ilmaantumis-
hetkeä arvioidessa voimme ensik-
si tarkastella paria viittausta aikai-
seen mahdollisuuteen, ennen argu-
mentointeja myöhäisempään mah-
dollisuuteen. Muistamme, miten Ee-
va hairahtui Eedenin puutarhassa. 
Eevalla lapsen (Kainin) alullesaatta-
mistapahtuma oli saman tien rekiste-
röity Aatamin ja Eevan sopimuksen 
rikkomukseksi, vaikka olettaisin hei-
dän tienneen keinot myös luonnon-
mukaisen keskeytyksen aikaansaami-
seksi. Mutta se oli jo heti lähtökoh-
taisesti myöhäistä. Toinen viittaus on 
Jeesuksen ja Johannes Kastajan syn-
tymiin, jotka ilmoitettiin äideille jo 
kohta hedelmöityksen jälkeen. Mutta 
onko näissä tapauksissa persoonalli-
suuden ilmaantumisella mitään roo-
lia, vai muut syyt takana, en tiedä.

Toisena vaihtoehtona voidaan tar-
kastella Andonia ja Fontaa, joista tu-
li Urantian ensimmäiset ihmiset. 
He polveutuivat välinisäkkäistä, jot-
ka olivat luokitukseltaan vielä eläi-
miä. Andonilla ja Fontalla ei ollut 
syntymässään vielä muuta kuin eläi-
men status; he olivat ilman ihmisper-
soonallisuutta ja ihmistahtoa. Hei-
dän ollessaan noin kymmenvuotiai-
ta sai kuudes mielenauttajahenki – 
palvonnan henki – heihin yhteyden 

(s.709:6_62:6.5), ja silloin ”jokin, joka 

oli hyvin läheistä sukua ihmismielel-
le, oli lähestymässä huipennustaan”. 
Tästä hetkestä kului vielä vuosi sii-
hen, kun he yhdentoista ikäisinä teki-
vät ratkaisevan tärkeän päätöksensä 
(muuttaa pois kotoa). Ja sinä hetkenä 
seitsemäs mielenauttajahenki – vii-
sauden henki – sai heihin yhteyden. 
Välittömästi tämän jälkeen Urantian 
mielenauttajahengissä tapahtui 
jonkinlainen uusi mobilisaatio, jol-
loin Elämänkantajat saivat kuulla, mi-
ten Nebadonin päämajassa oli rekis-
teröity signaali, joka kertoi ihmistah-
don ilmaantuneen Urantialle. Tah-
don olemassaolo rinnastetaan Uran-
tia-kirjassa kutakuinkin samaksi kuin 
persoonallisuuden ilmentymä. Tästä 
voisi epäsuorasti päätellä, että Andon 
ja Fonta saivat persoonallisuutensa, 
kun ihmistahto rekisteröityi Uranti-
alle, eli heidän ollessaan yhdentoista 
ikäisiä. Mutta kun he epämääräisesti 
tunsivat olevansa jotakin enemmän 
kuin pelkkiä eläimiä, se johtui siitä, 
että heillä oli persoonallisuus, ja sitä 
lisäsi heihin asettuneen Ajatuksen-
suuntaajan läsnäolo. [s.711:7_63:1.4]

Urantia-kirja lisää, että Andonin 
ja Fontan aikaan potentiaali eläimes-
tä ihmiseksi muuntautumiseen oli 
auki vain tietyn, rajatun ajan. Sinä ai-
kana kehittyi tätä mahdollisuutta var-
ten seitsemäntuhatta suotuisaa rotu-
kantaa. Eli vaikka Andon ja Fonta 
olivat ensimmäiset ihmisiksi kehitty-
neet eläimet, ei ole poissuljettua, ett-
eikö niitä olisi voinut olla muitakin, 
tuon rajoitetun aikaikkunan puitteis-
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sa. Mutta tällä hetkellä muutos eläi-
mestä ihmiseksi ei ole enää mahdol-
lista.

Jo kauan ennen kuin Aineellinen 
Poika ja Tytär, biologiset rodun-
kohentajat, saapuvat planeetal-
le, ovat sen kehittyviin eläinlajei-
hin sisältyneet ihmiseen johtavat 
potentiaalit ehtyneet. Tämä eläin-
kunnan kohdalla vallitseva biolo-
ginen tila paljastuu Elämänkan-
tajille siitä ilmiöstä, että tuolloin 
on menossa mielenauttajahenkien 
mobilisoinnin kolmas vaihe, joka 
tapahtuu automaattisesti, samalla 
kertaa, kun koko eläinkunnan ka-
pasiteetti esi-inhimillisten yksilöi-
den mutanttipotentiaalien aikaan-
saamiseen ehtyy [s.734:2_65:3.5].

Persoonallisuuden kohtalo
Kun persoonallisuus kerran on il-
maantunut vastauksena Isän tah-
toon, niin se saavuttaa päämäärän, 
joka on Jumaluus, mutta ihmisen 
täytyy valita, onko hän vai eikö hän 
ole läsnä, kun tällainen päämäärä 
saavutetaan. [s.1232:3_112:5.2] Eli kaikki 
persoonallisuudet ovat potentiaali-
sesti ikuisia, toisin sanoen niillä on 
vähintään eloonjäämispotentiaali. 
Henkipersoonallisuudet ovat luon-
nostaan kuolemattomia, elleivät he 
asetu kapinaan ja tule siitä syystä 
mahdollisesti hävitetyiksi.

Täydellisyyteen johtavan Para-
tiisin-tien valinneet saavat ikuisen, 
merkityksentäyteisen ja yltäkylläi-

sen elämän, joka merkitsee loputon-
ta palvelua maailmankaikkeuden eri 
puolilla. Myös [p]alvonta on kaik-
kien älyllisten luotujen suurin etuoi-
keus ja etummainen velvollisuus [ - -] 
kunnes se lopulta yltää suurimman 
kokemuksellisen riemun autuuteen 
ja suurenmoisimpaan luotujen tun-
temaan mielihyvään. [s.303:5_27:7.1]

Persoonallisuuden suuresta arvos-
ta ja oikeuden toteutumisesta meil-
le kerrotaan, että [m]illoin ikinä on 
epäilyjä sen suhteen, onko viisasta 
ylentää joku ihmisidentiteetti man-
siomaailmoihin, universumin halli-
tukset päättävät asian poikkeukset-
ta kyseisen yksilön henkilökohtais-
ten etujen mukaisesti. [s.1233:3_112:5.7] 
Meidän olisi mieluummin asetutta-
va alttiiksi sellaiselle, että kokonai-
nen paikallisjärjestelmä nousee ka-
pinaan kuin, että antaudumme vaa-
raan riistää yhdeltäkään jostakin 
evolutionaarisesta maailmasta saa-
puvalta, kamppailevalta kuolevaisel-
ta sitä iloa, jonka hän kokee seura-
tessaan ylösnousemuksen elämänu-
raa. [s.1233:4_112:5.8]

Jos persoonallisuus, käytännös-
sä omasta valinnastaan tai valin-
nan puutteesta, joutuu hävitettäväk-
si, siitä päättävät ja sen toimeenpa-
nevat superuniversumin kolme Päi-
vien Muinaista yhdessä. Heidän kol-
lektiivinen päätöksensä on yhtä kuin 
Jumalan tahto. Kohtalona on silloin 
tulla osaksi Korkeinta Olentoa, jossa 
persoonallisuus häviää yksilönä, ai-
van kuin sitä ei olisi koskaan ollut-
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kaan. Tästä hävittämisestä ei ole pa-
luumahdollisuutta.

Kuolevaisten eloonjääminen
Ei-persoonallisten olentojen, kuten 
eläinten ja kasvien elämä ei palaa 
enää Elämänkantajien luo, sillä ne ei-
vät jää eloon yksilöinä. Kuolevaisten 
luotujen eloonjääminen perustuu ko-
konaan siihen, että kuolevaisessa 
mielessä kehittyy kuolematon sielu 
(s.404:3_36:6.5).

Eloonjääminen on Jumalten lah-
ja, jonka täytyy olla ajallisuuden luo-
tujen haluama (s.1204:6_110:2.2). 
Edes Jumalan loputon rakkaus ei ky-
kene pakottamaan ikuista eloonjää-
mistä merkitsevää pelastusta yhdel-
lekään ihmiselle, joka ei tee valintaa 
eloonjäämisen hyväksi, eikä Juma-
lallinen Opastaja koskaan hengellis-
tä yhtäkään ihmistä vastoin tämän 
tahtoa. Sen sijaan tieto ei pelasta ke-
tään, eikä sitä edellytetä keneltäkään, 
joka pelastusta haluaa. Tästä ovat hy-
vänä esimerkkinä ensimmäiset ihmi-
set, Andon ja Fonta, jotka eivät voi-
neet saada sivistystä ja parempaa tie-
toa miltään taholta, ja silti nousivat 
mansonian rannoille.

Kuolevainen mieli, joka palvelee 
ainetta, tulee vääjäämättä käymään 
yhä aineellisemmaksi, ja sen seurauk-
sena se kokee lopulta persoonallisuu-
den hävittämisen. Hengelle antautu-
nut mieli käy vääjäämättä yhä hen-
gellisemmäksi ja yltää lopulta yksey-
teen opastavan jumalallisen henken-
sä kanssa, ja näin se saavuttaa pelas-

tuksen ja persoonallisuuden olemas-
saolon ikuisuuden (s.26:1_1:3.7).

Meille kerrotaan myös yksiselittei-
sesti, että eloonjäämisen valinta tu-
lee tehdä jo täällä, fyysisen elämän ai-
kana. Riittää kun sitä haluaa, enem-
pää ei vaadita. Mutta jos valintapää-
tös jää puuttumaan, niin persoonal-
lisuus ei jatka eloaan enää yksilö-
nä, vaan hänen kohtalonaan on saa-
vuttaa kokemuksellinen jumaluus ja 
sulautua osaksi Korkeinta Olentoa 
(s.1232:3_112:5.2).

Evolutionaarisissa maailmoissa 
minuus on aineellinen; se on ai-
neellinen kohde universumissa, ja 
sellaisena siihen kohdistuvat ai-
neellisen olemassaolon lait. Se on 
ajallisuudessa oleva tosiasia, ja se 
reagoi ajallisuudessa tapahtuviin 
kohtalonvaihteluihin. Eloonjää-
mistä koskevat päätökset on teh-
tävä siellä. Morontiatilassa mi-
nuudesta on tullut uusi, pysyvämpi 
universumirealiteetti, ja sen jatku-
va kasvu perustuu sen yhä pitem-
mälle menevään virittäytymiseen 
universumien mieli- ja henkiyhte-
yspiireihin. Eloonjäämistä koske-
ville päätöksille annetaan nyt vah-
vistus. [s.1238:1_112:7.6]

Eli eloonjäämisen valinta on tehtävä 
jo täällä eläessä. Mutta oletan, että 
kaikilla se ei ole mahdollista johtuen 
fyysisen elämän rajallisuudesta ja olo-
suhteista. Aloitetaan elämän rajalli-
suudesta, lainaamalla kohtaa Sata-
nian finaliittimaailman kouluista, jot-
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ka ottavat vastaan ajallisuudesta tule-
via pikkulapsia.

Siellä [n]äihin lapsiin kuuluvat 
myös ne, jotka ovat kuolleet avaruu-
den evolutionaarisissa maailmoissa, 
ennen kuin heille on kehittynyt uni-
versumin rekistereihin merkittävä 
yksilöllisyys. Jos jompikumpi tällai-
sen lapsen vanhemmista jää eloon tai 
jos he molemmat jäävät eloon, koh-
talonvartija määrää oman kerubi-
kumppaninsa sijaisekseen lapsen po-
tentiaalisen identiteetin varjelijak-
si [s.531:5_47:2.1]. Nämä finaliittien suo-
jatit, nämä ylösnousemuskuolevais-
ten pienokaiset, personoidaan jälke-
läisten tuottamispotentiaalia lukuun 
ottamatta aina täsmälleen siihen 
fyysiseen tilaan, jossa he olivat kuo-
leman hetkellä [s.531:6_47:2.2] (korostus 
kirjoittajan). Eli aivan pikkulapsi voi 
vanhempansa mukana jäädä eloon, 
vaikka tällä ei olisi vielä edes yksilölli-
syyttä tai identiteettiä, ja siellä lapsel-
le annetaan ruumis, joka on saman-
lainen kuin se oli ajallisuudessa kuo-
leman hetkellä. Mutta entä jos sikiö 
kuoli jo ennen syntymää? Miten pie-
ni alkio voidaan vielä herättää?

Myös muut, jo vanhemmat lapset, 
jotka ovat kuolleet evolutionaarisissa 
maailmoissa ennen kuin ovat tehneet 
valintaansa ikuisesta elämästä, herä-
tetään henkiin Satanian finaliittimaa-
ilmassa fyysiseen hahmoonsa. Siel-
lä he varttuvat aineellisten Poikien ja 
Tyttärien perheissä ja fyysisten spor-
nagia-olentojen huostassa. Kaikkien 
näiden lasten elämä toteutuu hyvin 

pitkälle, kuten he eläisivät evolutio-
naarisessa maailmassa. Tultuaan riit-
tävään, noin 16 vuoden ikään he voi-
vat tehdä valintansa ikuisesta elämäs-
tä. Silloin, jos ja kun he valitsevat täy-
dellisyyteen johtavan Paratiisintien, 
heidät valmistetaan välittömästi en-
simmäiseen mansiomaailmaan ta-
pahtuvaa siirtoa varten, eli ilmeises-
ti siirretään pysyvään morontiaruu-
miiseen. Jos he eivät tätä valintaa tee, 
tai se on kielteinen, he jatkavat elä-
mistään vielä niin kauan kuin fyysi-
nen ruumis toimii, jonka jälkeen he 
kuolevat kuin heitä ei olisi koskaan 
ollutkaan. Näitä toisen kerran fyysi-
siä kuolemia ei oteta enää oikeuskä-
sittelyihin, eikä siitä ole herättämistä 
(s.532:5_47:2.7).

Entäpä aikuiset ihmiset, jotka ei-
vät vielä kuolemaansa mennessä ole 
tehneet valintaa ikuisen elämän suh-
teen, vaikka se kehotettiin tekemään 
jo täällä eläessä (s.1238:1_112:7.6)? 
Meille kerrotaan, että eloonjäämises-
sä jokaiselle ihmiselle annetaan aina-
kin yksi todellinen tilaisuus kiistat-
toman, tietoisen ja lopullisen valin-
nan tekemiseen, mutta ei välttämät-
tä useampaa (s.1233:5_112:5.9). Täs-
sä eloonjäämisen valinnassa ihmisen 
oma tahto on suvereeni, sitä jumalat-
kaan eivät toiseksi muuta. Mutta kai-
killa tällaista tilaisuutta ei ehkä elinai-
kanaan ollut johtuen fyysisen elämän 
olosuhteista. Ja tulkitsen vähintään 
rivien välistä, että pysyvään moron-
tiahahmoon ei siirrettäisi ketään, jo-
ka ei ole ikuista elämää halunnut. Sik-
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si voisin kuvitella mahdolliseksi, että 
se ”yksi todellinen” valintatilaisuus, 
ellei sellaista ole ihmisen elinaikana 
vielä ollut, voisi tapahtua juuri kuo-
leman hetkellä eli ihan vähän ennen 
kuin tietoisuus katoaa. Tällöin ihmi-
nen on saavuttanut viisauden ja ko-
kemuksen tason, jossa hän voi tehdä 
mahdollisimman riippumattoman, 
itsenäisen ja kypsän valinnan. Tai-
vaalliset olennothan kykenevät jär-
jestämään tapahtumia myös niin, et-
tä ”aikaa ei kulu”, eli vaikka yhdessä 
sekunnin murto-osassa voisi ilmen-
tyä ”ajassa määrittelemätön” tapah-
tumakuvio. Vaikka tällainen tapah-
tumakuvio ja mahdollisuus ovat vain 
omaa spekulaatiotani, niin ilmoituk-
senantajien salaperäisyys ja pidätty-
väisyys tässä asiassa ei sitä sulje pois-
kaan.

On kaksi seikkaa, jotka vaikeutta-
vat pyrkimyksiäni selittää, mitä si-
nulle kuolemassa tarkkaan ottaen 
tapahtuu [ - - ] Toinen näistä vai-
keuksista on se, että teidän käsitys-
tasollenne on mahdotonta välittää 
todellisuutta vastaavaa kuvaus-
ta eräästä sellaisesta toimitukses-
ta, joka tapahtuu fyysisen ja mo-
rontiamaailman rajamaastossa. 
Toinen vaikeus johtuu niistä rajoi-
tuksista, jotka Urantiaa hallitse-
vat taivaalliset vallanpitäjät ovat 
liittäneet minulle totuuden paljas-
tajana annettuun toimeksiantoon. 
Monia mielenkiintoisia yksityis-
kohtia olisi esitettävissä, mutta lä-
himpien planetaaristen valvojien-

ne kehotuksesta pidätyn niiden 
julkituomisesta. [s.1233:7_112:5.11]

Tuomiokautisissa nimenhuudoissa 
on eloonjäävät ja -jäämättömät jo va-
littu. Niissä serafit vastaavat heidän 
puolesta, jotka eivät kuolemastaan 
selvinneet (s.1247:6_113:6.8).

Taivaallisia olentoja kokeillaan ko-
ko pitkän kokemuksen ajan, mut-
ta kuolevaiset läpikäyvät verrattain 
lyhyen ja voimaperäisen testauksen 
evolutionaarisissa ja morontiamaa-
ilmoissa (s.1237:6_112:7.4). Mielen-
kiintoista on myös pohtia, miten pal-
jon ihmisen saama elämänkokemus 
viitoittaa hänen lopullista valintaan-
sa. Joka tapauksessa kaikki ihmisen 
kokemuksen synnyttämät päätökset 
ja viisaat teot edesauttavat aina Kor-
keimman Olennon kokemuksellista 
kasvua.

Temperamentti
Lopuksi lyhyt viittaus käsitteeseen 
”temperamentti”. Se ei ole samaa 
kuin persoonallisuus. Temperament-
ti on paremminkin persoonallisuu-
den biologinen ydin tai silta biologian 
ja psykologian välillä. Suurin osa per-
soonallisuustutkijoista näkee tempe-
ramentin erillisenä persoonallisuu-
desta. Kulttuuri ja kasvatus muok-
kaavat temperamenttipiirteiden 
muodon. Esimerkiksi lasta ei kasvate-
ta yksilöksi, vaan hän syntyy yksilök-
si. Tätä yksilöllisyyttä pyritään vä-
hentämään niin, että hän voi elää 
muiden kanssa ja muut hänen kans-
saan. Itse temperamenttia ei muuteta 
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– eikä se ohjauksella muutukaan – 
mutta ohjataan käytöstä, jolle tempe-
ramentti altistaa. Ujolle annetaan kei-
noja rohkaistua ja reaktiiviselle rau-
hoittua. Temperamentti ei määrää ih-
misen elämää, mutta se antaa monel-
le asialle reunaehdot.

Temperamentin ilmenemiseen 
vaikuttavat hyvin monet asiat, kuten 
aineenvaihduntaa säätelevät perin-
nölliset ominaisuudet, sukupuoli, ikä, 
puberteetti ja naisilla raskaus, synny-
tys jne. Myös elämäntilanteet ohjaa-
vat temperamenttia, kuten rakastu-
minen ja uskoon tuleminen. Lisäksi 
useilla sairauksilla ja niiden hoidolla 
on vaikutusta temperamenttiin. Voi-
daankin sanoa, että biologia ja tapa-
kehitys ohjaavat temperamentin il-
menemistä enemmän kuin perimä. 
Jos ihmisellä sanotaan olevan tempe-
ramenttia, sillä tarkoitetaan yleensä 
jotakin voimakkaasti esiin tulevaa ja 
huomiota herättävää piirrettä. Vaik-
ka temperamentti ei olekaan suoraan 
yhteydessä ruumiin ulkoisiin piirtei-
siin, niin yksilön olemuksessa se hei-
jastuu ruumiillisten toimintojen omi-
naispiirteisiin kuten lihasvoimaan, 
hikoiluherkkyyteen, punastumiseen 
ja unirytmiin sekä psykofyysisiin il-
miöihin kuten ilmeisiin, eleisiin, pu-
heeseen ja käsialaan.

Käsitys temperamentista ja sen 
merkityksestä on muuttunut vuosisa-
tojen aikana useaan otteeseen. Tem-
peramentti tulee alun perin latinan-
kielen sanasta temperamentum, oi-
kea sekoitus (latin. temporare, sekoit-

taa, saattaa yhteen oikeassa suhtees-
sa), jolla on ymmärretty tässä yhtey-
dessä mielen eri ominaisuuksien oi-
keaa koostumusta.

Nykyajan psykologiassa tempe-
ramentilla ymmärretään yksilön pe-
riytyvästi ja elimellisesti määräyty-
vää luonteen peruslaatua, jota kuvaa-
vat mm. tunneherkkyys, mielialan vi-
re, aktiivisuus, sopeutuminen ja toi-
mintarytmi. Sata vuotta sitten tempe-
ramentti määriteltiin sanoilla: aktiivi-
suus, emotionaalisuus, sinnikkyys ja 
peräänantamattomuus.

Antiikin ajalla temperamentin 
määrittelyn pohjalla oli neljä domi-
nanssia – lämmin, kylmä, kuiva ja 
kostea – jotka pareittain kuvasivat ih-
misen neljää perusnestettä: veri (läm-
min kostea), sappi (lämmin ja kuiva), 
musta sappi (kylmä ja kuiva) sekä li-
ma (kylmä ja kostea). Nämä heijasti-
vat ihmisen neljää eri temperamentin 
luonnetta: sangviininen (veri), kolee-
rinen (sappi), melankolinen (musta 
sappi) ja flegmaattinen (lima). Luon-
teeltaan sangviininen henkilö oli iloi-
nen, koleerinen kiivas, melankolinen 
synkkä sekä flegmaattinen hidas. Nä-
mä temperamentteja yksinkertais-
tavat käsitteet ovat säilyneet elin-
voimaisina jopa meidän päiviimme 
saakka.

☐

Lähteet: 1) Urantia-kirja 2) Tempe-
ramentti-osuudessa useita eri lähtei-
tä, mm. Wikipedia.
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Urantia-ilmoitus - opas kosmologiaan ja hengellisyyteen

Osa 2.
Teksti pohjautuu luentoon, joka on pidetty 6.10.2012 Rajatiedon keskuksessa 

Helsingissä. Tekstin ensimmäinen osa on julkaistu Heijasteessa 4/2017
Pertti Leinonen

5. Paratiisi

PARATIISI on universumien uni-
versumin ikuinen keskus, samoin 
kuin se on Universaalisen Isän, 
Iankaikkisen Pojan ja Äärettömän 
Hengen sekä heidän jumalallisten 
rinnakkaisolentojensa ja kumppa-
niensa asuinpaikka. Tämä Keskus-
saari on jättiläismäisin kosmisen 
todellisuuden järjestyneistä koko-
naisuuksista koko kokonaisuniver-
sumissa. Paratiisi on aineellinen 
sfääri, samalla kun se on hengelli-
nen asuinsija. Universaalisen Isän 
älyllinen luomakunta kaikkinen-
sa asuu aineellisilla asuinsijoil-
la. Näin ollen täytyy myös abso-
luuttisen valvontakeskuksen olla 
aineellinen, konkreettinen. Ja ko-
rostettakoon jälleen sitä, että hen-
kiolevaiset ja hengelliset olennot 
ovat todellisia. [118:1] [11:0.1]

Paratiisi poikkeaa myös muodoltaan 
muista universumin taivaankappa-
leista siinä, että se ei ole pallomainen 
vaan litteä kiekkomainen ellipsi. Sen 
pituus on yhden kuudenneksen suu-
rempi kuin leveys ja paksuus kymme-
nesosa sen leveydestä. Sen pohjois-
pään suuremman ulospäin suuntau-

tuvan energian paineen kanssa on 
mahdollista absoluuttisesti määritellä 
sijainti keskusuniversumissa. Kes-
kussaaren absoluuttisia mittoja ei ole 
määritelty. (119:3) (11:2.2) Keskus-
saari jakautuu maantieteellisesti kol-
meen toiminta-alueeseen: 1. Ylä-Pa-
ratiisi. 2. Perifeerinen Paratiisi eli 
Paratiisin reuna. 3. Ala-Paratiisi. 
Siitä Paratiisin pinnasta, joka on te-
kemisissä persoonallisuuteen liittyvi-
en toimintojen kanssa, puhumme 
yläpuolena, ja vastakkaista pintaa 
kutsumme alapuoleksi. Paratiisin 
reuna käsittää toiminnot, jotka tar-
kasti ottaen eivät ole persoonallisia. 
[119:5-6] [11:2.4-5]

Ylä-Paratiisin keskusta hallitsee 
Universaalisen Isän henkilökohtai-
nen läsnäolo, jota ympäröi Iankaik-
kisen Pojan persoonallinen loisto, ja 
heidät sulkee sisäänsä Äärettömän 
Hengen sanoinkuvaamaton kirk-
kaus. Tätä aluetta kutsutaan Juma-
luuden läsnäoloksi. Tämän ympäril-
lä on Kaikkein Pyhin Sfääri ja sen ul-
kopuolella Pyhä Alue. Näiden kah-
den alueen toiminnoista ensimmäi-
nen on varattu hengellisten toimitus-
ten näyttämöksi ja toinen ulompi on 
varattu niiden myriadien olentojen 
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asuntoalueiksi, jotka ovat Keskussaa-
ren tai Havonan vakituisia asukkaita 
ja Keskusuniversumin ulkopuolelta 
tulevia pyhiinvaeltajia.

Perifeerinen Paratiisi eli reu-
na-alue on varattu avaruusliikenteel-
le eli eri persoonallisuusryhmien las-
keutumis- ja lähtökentiksi. Läpäise-
mättömän avaruuden alueet peittävät 
ylä- ja ala-Paratiisin, joten reuna-alue 
on ainoa paikka, joka on käytettävis-
sä tähän tarkoitukseen.

Ala-Paratiisi on paikka, josta ky-
seisen luvun tekijäkin, Jumalallinen 
Neuvonantaja, tietää vain mitä hä-
nelle on paljastettu. Persoonallisuu-
det eivät oleskele siellä, eikä se ole 
missään tekemisissä hengellis-älyllis-
ten olentojen asioiden kanssa. Alue 
jakaantuu kolmeen vyöhykkeeseen, 
joista ensimmäinen ja keskellä oleva 
on tuntematon ja salaisuudeksi jää-
vä Infiniittisyyden Vyöhyke ja tämän 
ympärillä Nimeämätön Alue ja Uloin 
Vyöhyke, joka on yhteydessä avaruu-
den voimavaraus- ja vahvuus-ener-
giatoimintojen kanssa.

Kaikki fyysinen vahvuus, ener-
gia ja aine ovat yhtä. Kaikki vah-
vuus-energia lähti alun perin liik-
keelle ala-Paratiisista ja sinne se 
avaruuskiertokulkunsa läpikäy-
tyään lopulta palaa. Mutta uni-
versumien universumin energiat 
ja aineelliset organisoitumat eivät 
kaikki tulleet ala-Paratiisista sel-
laisina kuin ne nykyisin ilmenevät. 
Avaruus on lukuisten aine- ja esiai-
nemuotojen syntymäkoti. Vaikka 

Paratiisin vahvuuskeskuksen ulko-
vyöhyke on avaruusenergioiden al-
kulähde, avaruus ei silti ala sieltä. 
Avaruus ei ole vahvuutta, ei ener-
giaa eikä voimaa. Eivätkä tämän 
vyöhykkeen sykkeet ole syynä ava-
ruuden respiraatioon, mutta tä-
män vyöhykkeen sisäänvirtaus- ja 
ulosvirtausvaiheet synkronoituvat 
avaruuden kahdenmiljardin vuo-
den pituisten laajenemis- ja supis-
tumissyklien kanssa. [123:2] [11:5.9]

Paratiisia luonnehtivat sellaiset laatu-
määritteet kuin täysin ainutlaatuinen 
koko maailmankaikkeudessa, ääret-
tömyyden maantieteellinen keskus, 
koko luomistuloksen keskus, kaik-
kien energioiden lähde ja kaikkien 
henkipersoonallisuuksien alkuperäi-
nen lähtökohta- ja lopullinen mää-
ränpäämaailma.

6. Kuka minä olen ja inkarnaa-
tiomuistot?
Syvältä ihmisen tietoisuudesta kum-
puaa kysymys, ”kuka minä olen, mis-
tä olen tullut ja mihin olen matkalla?” 
Kysymys on niin perustavanlaatui-
nen, että uskon kaikkien ihmisyksi-
löiden joutuvan käymään sitä joskus 
läpi, usein koko elämänsä ajan. Uran-
tia-kirja antaa kyllä melko selvän vas-
tauksen sille, että synnymme tänne 
kuolevaiseksi ihmiseksi, joka edustaa 
kaksiaivoista keskihengittäjätyyppiä 
ja joka on varustettu lähellä eläintä 
olevalla sähkökemiallisella mielira-
kenteella. Elämä planeetalla on pantu 
alulle noin 550 miljoonaa vuotta sit-
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ten ja se perustuu natriumklori-
di-tyyppiseen elämänmalliin. Tämä 
kaikki on kiinnostavaa perustietoa 
mutta ei silti tyydytä uteliaisuuttam-
me siihen, miksi juuri minä persoo-
nallisuutena olen tullut juuri tähän 
aikaan, syntynyt Suomeen ja tähän 
sosioekonomiseen viiteryhmään ja 
mikä on tehtäväni tässä viitekehyk-
sessä. Tiedän, että minussa vaikuttaa 
seitsemän mielenauttajahenkeä, jotka 
ovat paikallisuniversumin Äiti-Hen-
gen, Pyhän Hengen lahja meille, jois-
ta kaksi viimeistä eli palvonnan henki 
ja viisauden henki tekevät meistä ih-
misolennon. Myös Totuuden Henki 
on lahjoitettu meille Jeesus Nasareti-
laisen ylösnousemuksen jälkeen en-
simmäisenä helluntaina vuonna 30. 
Ja parasta kaikessa on Universaalisen 
Isän toimittama Ajatuksensuuntaaja, 
jonka saimme hieman ennen kuin 
täytimme kuusi vuotta. Eikä tässä vie-
lä kaikki, vaan tietämme vartioi koh-
talonsuojelijaenkelipari, joka ohjaa 
sielunsuunnitelman toteutumista elä-
mässämme.

Ilmoitus vakuuttaa meidät sii-
tä, ettei elämän alku planeetalla ole 
sattumaa, vaan universumihallituk-
sen alullepanemaa ja Elämänkantaji-
en toteuttamaa tarkoituksen sanele-
maa toimintaa. Jos tämän periaatteen 
siirtää myös yksilön omaa olemassa-
oloa koskevaksi, niin joudumme ky-
symään, miksi tulin tänne ja mikä on 
oma tehtäväni tai onko mitään eri-
tyistä tarkoitusta yksilökohtaisella 
elämällä. Jos vastaukseni on myön-

teinen, kysymys jatkuu edelleen: Ku-
ka on tehnyt elämänsuunnitelmani 
ja olenko itse ollut siinä mukana vai 
olenko peräti itse tehnyt sen?

Urantia-kirjan luvut eivät kerro 
mitään ennen fyysistä syntymää edel-
tävästä tilanteesta. Sama koskee kuo-
leman jälkeistä välitilaa ennen ylös-
nousemusta. Meille kerrotaan, et-
tä paljon kiinnostavia seikkoja sisäl-
tyy tähän vaiheeseen, mutta niiden 
esilletuonti ei kuulu tämän ilmoituk-
sen piiriin, koska meidän tasollemme 
ei ole tuotavissa todellisuutta vastaa-
vaa ja ymmärrettävää selvitystä. Kun 
Jeesus herätti Lasaruksen kuolleis-
ta, apostolit olivat luonnollisesti kiin-
nostuneita tapauksesta, mutta Jeesus 
pidättäytyi kertomasta kuolleista he-
räämisen yksityiskohdista. Nyt pari-
tuhatta vuotta myöhemmin kiinnos-
tus on vain lisääntynyt ja kertomuk-
set kuolemanrajakokemuksista ja 
ruumiista poistumisilmiöistä ovat ra-
jatietokirjallisuudessa yleisiä.

Seuraavaksi käsitykseni menneis-
tä inkarnaatioista eli niin kutsutuis-
ta ”entisistä elämistä”. Aloittaessani 
tutustumiseni rajatiedon maailmaan 
1960-luvulla käsitys elämän jatkumi-
sesta jälleensyntymisen kiertona tän-
ne maaplaneetalle takaisin oli ja on 
yhä vallitseva käsitys useimmissa us-
konsuunnissa kuten buddhismissa, 
hinduismissa, teosofiassa ja niitä lä-
hellä olevissa uskonsuunnissa. Entä 
mitä Urantia-kirja kertoo aiheesta? 
Muutamassa kohdassa viitataan sie-
lunvaellukseen, kun selvitetään Inti-
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an uskontoja.

Liioiteltu keskittyminen omaan 
minään johti vääjäämättä pelkoon 
siitä, että minuus jatkaisi olemas-
saoloaan loputtomassa ja ei-kehit-
tyvässä peräkkäisten inkarnaatioi-
den kiertokulussa ihmisen, eläimen 
tai kasvin hahmossa. Ja kaikista 
niistä saastuttavista uskomuksis-
ta, jotka olisivat voineet kytkeytyä 
kenties kehkeytymäisillään ollee-
seen monoteismiin, mikään ei ollut 
niin lamaannuttavaa kuin tämä 
usko sielunvaellukseen – oppi sie-
lujen uudelleenruumiillistumisesta 
– joka oli peräisin dravidalaisesta 
Deccanista. Tämä usko toistuvien 
sielunvaellusten näännyttävään ja 
yksitoikkoiseen kiertokulkuun riis-
ti kamppailevilta kuolevaisilta hei-
dän kauan elättelemänsä toivon 
siitä, että he kuolemassa löytäisivät 
vapahduksen ja hengellisen ylen-
nyksen, mikä oli ollut osa aiempaa 
vedalaista uskontoa.

Tämän filosofisessa mielessä voi-
mattomuuteen johtavan opetuk-
sen jälkeen keksittiin pian sellai-
nen opinkappale, että minuudesta 
voi vapautua ainiaaksi sillä, et-
tä antaa koko luomakunnan yli-
sieluun, Brahmuuteen, tapahtu-
van absoluuttisen yhdistymisen 
tuottaman universaalisen levon ja 
rauhan virrata ylleen. Ajatus, että 
ihminen jotakin haluaisi tai kuo-
levainen jotakin tavoittelisi, kit-
kettiin tarkasti pois ja itse asiassa 
hävitettiin. Yli kahdentuhannen 

vuoden ajan Intian parhaat mie-
let ovat pyrkineet pääsemään kai-
kenlaisesta haluamisesta, ja näin 
avattiin sepposen selälleen ovi, jos-
ta pääsivät sisälle monien hindu-
kansojen sielut tosiasiallisesti hen-
gellisen toivottomuuden kahleisiin 
kytkeneet myöhemmät kultit ja 
opetukset. Kaikista sivilisaatioista 
vedalais-arjalainen maksoi kaik-
kein kauhistuttavimman hinnan 
siitä, että se torjui Saalemin evan-
keliumin. [1029:1-2] [94:2.3-4]

Suuren buddhalaisuuden uskonjär-
jestelmän alullepanija Gautama 
Siddhartha, joka syntyi Intiassa Ne-
palin maakunnassa kuudennella esi-
kristillisellä vuosisadalla, antoi myös 
oman panoksensa sielunvaellusop-
piin.

Teoriat, joista kehkeytyi buddha-
laisuuden filosofia, Gautama muo-
toili harjoitettuaan sitä ennen tur-
haan joogaa kuuden vuoden ajan. 
Siddhartha kävi päättäväistä mut-
ta tuloksetonta taistelua laajene-
vaa kastijärjestelmää vastaan. 
Tässä nuoressa profeetta-prinssis-
sä oli sellaista ylevää vilpittömyyt-
tä ja ainutlaatuista epäitsekkyyttä, 
joka vetosi tuolloisiin ihmisiin sy-
västi. Hän vähensi sen vallitsevan 
tavan voimaa, jonka mukaan yksi-
lökohtaista pelastusta etsittiin fyy-
sisen kärsimyksen ja omakohtaisen 
tuskan kautta. Ja hän kehotti seu-
raajiaan viemään hänen evanke-
liuminsa kaikkeen maailmaan.
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Intian sekasorron ja äärimmäi-

syyksien leimaamien kulttitapojen 
keskelle Gautaman tervejärkisem-
mät ja maltillisemmat opetukset 
tulivat virkistävänä huojennuk-
sena. Hän luki ankaria tuomioi-
ta jumalia, pappeja ja näiden suo-
rittamia uhreja vastaan, mutta 
häneltäkin jäi oivaltamatta, että 
Ainoa Universaalinen on persoo-
nallinen. Kun Gautama ei uskonut 
ihmisen yksilökohtaisen sielun ole-
massaoloon, hän luonnollisestikin 
kävi uljaaseen taistoon ikivanhaa 
sielunvaellususkomusta vastaan. 
Hän ponnisti voimansa ylevään 
yritykseen vapauttaa ihmiset pelos-
ta, saada heidät tuntemaan olonsa 
huolettomaksi ja kotoisaksi suures-
sa universumissa, mutta hän jätti 
osoittamatta heille tien, joka johtaa 
tuohon ylösnousemuskuolevaisten 
todelliseen ja ylimaalliseen kotiin – 
Paratiisiin – ja ikuiseen olemassa-
oloon kuuluvaan, yhä laajempaan 
palvelemiseen. [1035:2-3] [94:7.2-3]

Urantia-kirjan opetukset johdattavat 
lukijansa käsitykseen, että sielunvael-
lus tai sen muunnos jälleensyntymi-
nen takaisin maan päälle ei vastaa ko-
ko todellisuutta. Kokemukseemme 
kuuluu vain tämä yksi aineellisen ta-
son elämä, jonka jälkeen siirrymme 
kuoleman jälkeen morontia-olemas-
saolon piiriin paikallisjärjestelmän 
mansiomaailmaan. Ylösnousemuk-
semme edellytyksenä on, että hyväk-
symme Universaalisen Isän meille 
lahjoittaman Opastajan sisäisen oh-

jauksen tiedostamattomasti tai tie-
dostaen. Vapaatahtoisina olentoina 
voimme myös hylätä tämän nousu-
suunnitelman. Jos se on tietoinen ja 
lopullinen kanta, Suuntaaja poistuu 
meistä eikä sielun ylösnousemusta ta-
pahdu. Kuitenkin se, mikä on ollut 
arvokasta ja säilyttämisen arvoista 
meissä, siirtyy Opastajan mukana ko-
kemuksen Jumalaan - Korkeimpaan 
Olentoon.

Jälleensyntymisuskohan tulee 
myös tiedostamalla alitajunnasta 
nousevia aikaisempia inkarnaatioi-
ta. Näiden alkuperä on johdettavissa 
Urantia-kirjan Korkein Olento -kä-
sitteestä. Ei näitä muistoja käsitellä 
eikä suinkaan kiistetä, koska ne ovat 
minuuden sisältämää perintöaineis-
toa. Menneiden inkarnaatioiden sel-
vittäminen voi olla kiinnostava har-
rastus ja lisätä itsetuntemusta, mut-
ta pääpaino tulisi olla nykyhetkessä ja 
henkisen kasvun vaalimisessa. Uran-
tia-kirjan takana olevat persoonalli-
suudet haluavat kuitenkin tähdentää 
kumppanuutta sisäisen Ajatuksen-
suuntaajan kanssa, joka nostaa mei-
dät potentiaalisiksi morontiaolen-
noiksi ja ylösnouseviksi taivasmaail-
man kokelaiksi, joilla ikuinen elämä 
todellistuu morontiasielun ja Ajatuk-
sensuuntaajan liittyessä toisiinsa lo-
pullisesti.

Ihmisellä on syvällä sisäänraken-
nettu tarve uskoa elämän jatkumi-
seen jossain muodossa fyysisen elä-
män jälkeen. Menneet inkarnaati-
ot vahvistavat tätä uskoa mutta ei-
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vät kerro koko totuutta. Hyvä sano-
ma on, ettei meidän tarvitse palata 
emmekä myöskään palaa tänne sie-
lupersoonallisuuksina. Se, mikä saat-
taa tulla tänne takaisin, on mielemme 
henkijäljenteen kaksoiskappale, jon-
ka Korkein Olento voi lahjoittaa uu-
delle persoonallisuudelle, joka aloit-
taa maallisen taipaleensa maailmassa, 
jonka jo jätimme taaksemme.

Kun puhe on kuolevaisen eloonjää-
mismahdollisuuksista, tehtäköön 
nyt ikiajoiksi selväksi, että kaikki 
sielut, edustivatpa he kuolevaisen 
luodun olemassaolon mitä vaihet-
ta tahansa, jäävät eloon edellyttä-
en, että he tuovat julki halukkuutta 
yhteistoimintaan sisäisen Suuntaa-
jansa kanssa ja osoittavat halua 
Jumalan löytämiseen ja jumalalli-
sen täydellisyyden saavuttamiseen, 
vaikka nämä kaipaukset olisivat 
vain alkukantaisen ymmärryksen 
ensimmäisiä heikkoja häivähdyk-
siä siitä ”todellisesta valosta, joka 
valaisee jokaisen maailmaan tule-
van ihmisen”.[447:4] [40:5.17]

Mutta kuolevaisen mieli, joka 
on ilman kuolematonta henkeä, ei 
voi jäädä eloon. Ihmisen mieli kuo-
lee; lahjaksi saatu henki vain on 
kuolematon. Eloonjääminen riip-
puu Suuntaajan hoivassa tapah-
tuvasta hengellistymisestä – kuo-
lemattoman sielun syntymisestä ja 
kehittymisestä; ainakaan mitään 
vihamielisyyttä ei saa olla kehitty-
nyt Suuntaajan tehtävää kohtaan, 
joka on aineellisen mielen hengelli-

sen muodonmuutoksen aikaansaa-
minen. [565:1] [49:4.9]

Edellä olevat lainaukset kertovat, 
mistä eloonjäämisessä on kysymys. 
Vain yhteistyö jumalallisen Suuntaa-
jan kanssa synnyttää kuolemattoman 
sielun, joka yhdessä persoonallisuu-
den kanssa herää eloon ylösnouse-
muksen jälkeen mansiomaailmassa, 
kun mainittu henkilökohtainen 
Suuntaaja saapuu jälleen persoonalli-
sen sielu-minuuden kumppaniksi, 
jolloin matka voi jatkua eteenpäin.

Ennen ihmisen kuolemaa Suun-
taaja tekee mielemme hengellisis-
tä arvoista ja morontia-merkityksis-
tä kaksoiskappaleen (1231:2). Täs-
tä kappaleesta Universaaliset Senso-
rit saavat yhteenvedon, joka on yh-
dessä serafisuojelijoiden ”elävien re-
kisterimerkintöjen” kanssa käytet-
tävissä kuolevaisesta tehtävän arvi-
oinnin kanssa paikallisuniversumis-
sa. Näiden kaksoiskappaleesta tehty-
jen merkintöjen arvioidaan menevän 
myös kehittyvään jumaluuteen, jota 
kutsutaan Korkeimmaksi Olennoksi 
(1236:2). Tähän olentoon kerrotaan 
siirtyvän kaikkien finiittisten olento-
jen kokemukset.

Mistä siis kertovat nämä ”enti-
set elämät” mielemme syövereistä? 
Ovatko ne todellisia kokemuksia ja 
jos ovat, niin miten ne ovat osa mei-
tä, vaikka emme tässä elämässämme 
ole olleet missään tekemisissä niiden 
kanssa? Urantia-kirja myös vakuut-
taa mestarimme Jeesuksen kertoma-
na, ettei sielulla ole ollut aikaisempia 
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olemassaoloja, eikä jumalallinen Aja-
tuksensuuntaajamme ole myöskään 
oleskellut planeetallamme aikaisem-
min. Ratkaisu voi löytyä omasta al-
kuperästämme: On näin ollen ole-
massa kaksi realiteettia, jotka jättä-
vät merkkinsä ihmisen mielen yhte-
yspiireihin ja pitävät niitä toimin-
tansa keskiössä: toinen on Elämän-
kantajien alkuperäisistä suunnitel-
mista kehittynyt kuolevaisen minuus 
ja toinen on Diviningtonin ylevistä 
sfääreistä peräisin oleva kuolematon 
entiteetti, Jumalan antama ihmises-
sä asuva lahja. Mutta kuolevainen 
minuus on myös persoonallinen mi-
nuus; sillä on persoonallisuus. [1205:2] 

[110:2.4] (Painotus tekijän)
Korkeamman olemuspuolemme 

alkuperä on siis kaksinainen: Elä-
mänkantajien suunnitelmista kehit-
tynyt minuus, johon kuolematon 
persoonallisuus on liitetty, ja jumalal-
linen esipersoonallinen Suuntaajam-
me, joka on kuolematon ja jolla on jo 
pitkä universumiura takanaan mo-
nissa kuolevaisissa olennoissa.

Kuolevainen ihminen ja kaik-
ki muut finiittiset luodut luodaan 
Korkeimmassa olevasta energian, 
mielen ja hengen elävästä potenti-
aalista. Suuntaajasta ja kuolevai-
sesta muodostuva ylösnousemuk-
sellinen turvautuu nimenomaan 
Korkeimpaan luodessaan finaliitin 
kuolematonta ja jumalallista luon-
netta. Juuri ja nimenomaan Kor-
keimman todellisuudesta Suun-
taaja ihmistahdon suostumuksella 

kutoo Jumalan ylösnousemuksel-
lisen pojan ikuiseen olemukseen 
kuuluvat kuviot.[1284:4][117:4.8] (Paino-
tus tekijän)

Se, mikä tulee Korkeimmasta Olen-
nosta, on kokemuksellista eli toisin 
sanoen jonkun finiittisen luodun elä-
mänkokemus. Siten nämä ns. ”entiset 
elämät”, joita tutkimme, voivat olla 
meitä edeltäneitten kuolevaisten ko-
kemuksia, jotka on liitetty osaksi, siis 
meidän tänne planeetalle syntynei-
den olentojen, persoonallisuuden mi-
nuutta mielen tasolla.

Tämä selittäisi sen, mitä kutsum-
me entisiksi inkarnaatioiksi, eikä oli-
si mitenkään ristiriidassa Urantia-il-
moituksen kanssa. Tällöin myös 
oman mielemme morontiaalis-hen-
gellinen kaksoiskappale voisi Kor-
keimmasta Olennosta palata takai-
sin Urantialle osana uuden syntyvän 
ihmisen minuutta! Olennaista kui-
tenkin on, ettei sielupersoonallisuus-
minuus enää palaa lähtömaailmaan-
sa vaan jatkaa morontiaolentona Aja-
tuksensuuntaajansa kanssa matkaa 
eteenpäin.

Ylösnousemus on askel eteenpäin 
seuraavalle ylemmälle tietoisuuden 
tasolle, koska aineellisen tason koulu 
on jo käyty läpi ja matka jatkuu mo-
rontia- eli taivasmaailmoissa. Kuo-
levaisten olentojen kehityssuunni-
telma käsittää pitkän nousu-uran ai-
neellisuudesta morontiaolennoksi ja 
siitä edelleen henkiolennoksi. Nousu 
tapahtuu universumissa planeetalta 
toiselle, jotka ovat eriasteisia koulu-
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tusmaailmoja. Seuraava maailma on 
aina edellisestä poikkeava ja tarjoaa 
opetusta ja käytännön harjoitusta yhä 
syvällisempään olemassaolon tiedos-
tamiseen. Matka jatkuu sisään päin 
lukemattomien planeettavierailujen 
kautta aina universumin keskelle Pa-
ratiisisaarelle, joka on Kolminaisuu-
den Persoonallisuuksien, Universaa-
lisen Isän, Iankaikkisen Pojan ja Ää-
rettömän Hengen asuinsija.

7. Lopuksi
Entä miksi viides ilmoitus on annet-
tu, ja mikä merkitys sillä tulee mah-
dollisesti olemaan yksilölle, yhteis-
kunnalle ja lopuksi koko ihmiskun-
nalle? Seuraavassa muutamia kysy-
myksen herättämiä mahdollisia syitä:

1. Urantia on desimaali- eli kokei-
luplaneetta ja huomattavasti jäl-
jessä normaalista planetaarisesta 
kehityksestä. Päivien Muinais-
ten antama valtuutus ilmoituk-
senantajien työlle lienee ansaittu 
hyvitys siitä, että olemme ihmis-
kuntana joutuneet kärsimään 
planetaarisen kapinan ja Aatamin 
ja Eevan epäonnistumisen aihe-
uttamista seurauksista.

2. Menetelmä, että näin jälkeen-
jääneelle planeetalle annetaan 
tällä tavoin hyvin pitkälle me-
nevää paljastusta Jumalasta, nou-
su-uran lopullisista päämääristä 
ja keskusuniversumista on poik-
keuksellista. Paljastukset tapahtu-
vat normaalin kehityskulun pla-

neetoille taivaallisten olentojen 
(Hallinnollinen Poika, Lahjoit-
tautuva Poika, Kolminaisuuden 
Opettaja-Poika) henkilökohtais-
ten planeettavierailujen muodos-
sa. Paljastus saattaa olla yhtey-
dessä siihen, että seuraava ehkä 
Hallinnollinen Poika tai Kolmi-
naisuuden Opettaja-Poika voi-
si perustaa opetuksensa Uran-
tia-kirjan antamaan käsitykseen 
Jumalasta ja universumista, joka 
olisi ihmisille jollain tavalla tuttu.

3. Tämänkaltaista asioihin puuttu-
mista oli pyydetty jo keskiajal-
ta lähtien planeetan vakituisten 
asukkaiden eli keskiväliolentojen 
taholta.

4. Ihmiskunnan henkinen ja hen-
gellinen kehitys sekä universu-
mitietoisuuden kasvu luultavasti 
pysähtyisi paljon aikaisemmin il-
man nyt saatua ilmoitusta.

5. Aatamin ja Eevan työ jäi kesken 
ja arvokkaat violetin rodun elä-
mänplasmaan kuuluvat potenti-
aalit eivät päässeet vaikuttamaan 
toivotussa määrin ihmiskun-
taan. Ilmoituksella mahdollises-
ti korvataan osittain tätä puutet-
ta. Vaikka se ei ole biologinen 
anti, se tuo esiin ne tapahtumat 
ja niiden taustat, jotka saivat al-
kunsa ensimmäisessä ja toises-
sa puutarhassa. Ilmoitus poistaa 
ihmiskunnan kollektiivisen syn-
tiinlankeemuksen ja samalla peri-
synnin taakan. Tällöin Jeesuksen 
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tehtävä muuttui sovittajasta maa-
ilman pelastajaksi ja hän osoitti 
uuden lähestymistien Universaa-
lisen Isän luokse.

Urantia-kirja on ollut saatavilla vuo-
desta 1993 lähtien ja alkuperäinen 
englanninkielinen The Urantia Book 
vuodesta 1955 lähtien. Sitä on myyty 
yhteensä noin miljoona kappaletta 
käsittäen kaikki eri kielet. Kirja itse 
sisältää maininnan, että se on tarkoi-
tettu noin tuhanneksi vuodeksi eteen-
päin (330:2)(30:0.1). Ilmoituksen 
elinkaari on siten aivan alkuvaiheis-
saan. Tarkoitus on saada kirja kään-
netyksi niin monelle kielelle, että 
noin 80 % ihmiskunnasta voisi lukea 
sitä omalla äidinkielellään vuoteen 
2030 mennessä. Erikieliset äänikirjat 
tulevat täydentämään valikoimaa 
aluksi suurilla kielillä. Myös suoma-
lainen äänikirja on ollut valmiina jo 
vuodesta 2014 lähtien.

Mielestäni suurin haaste sisältyy il-
moituksen sisällön opiskeluun. Se on 
tarkoitettu kaikille kansoille, kielille 
ja roduille. Sen on määrä inspiroida 
jokaista uskontoa, kohottaa kaikkea 
filosofiaa ja antaa tieteelle uusia pol-
kuja tutkittavaksi. Suuri kysymys on, 
kuinka saada keskivertokansalainen 
kiinnostumaan tästä ainutlaatuisesta 
teoksesta. Urantia-ilmoituksen tehtä-
vä on nostaa koko ihmiskunnan ym-
märrys uskonnoista ja hengellisyy-
destä sekä kosmologiasta aivan uu-
delle tasolle. Meidän olisi hyödyllis-
tä alkaa ymmärtää oma asemamme, 
tiedostaa olemassaolon tarkoitus ja 

määränpäämme universumissa. Suu-
ri haaste on saada suuremmat jou-
kot näkemään, millainen aarre meil-
lä on jo keskuudessamme ja vakuut-
tumaan sen totuudellisuudesta. Yksi-
lökohtainen opiskelu on tärkeää. Li-
säksi niiden, jotka ovat jo sisäistäneet 
kirjan kokonaisuutena ja ymmärtä-
vät sen pääkohdat, olisi kyettävä siir-
tämään perusideat yksinkertaisem-
malle kielelle, jotta keskitason ihmi-
nen saisi käsityksen kirjan sisällöstä ja 
kiinnostuisi jatkamaan sen opiskelua. 
Pienet opintoryhmät kaikkialla maa-
ilmassa muodostavat perustuksen il-
moituksen monipuoliselle ymmärtä-
miselle ja tottumuksen ryhmässä ta-
pahtuvaan opiskeluun. Urantia-kir-
jaa ei ole tuotu markkinoille suuren 
julkisuuden saattelemana, mutta sen 
löytävät ne totuudenetsijät, joiden on 
tarkoituskin löytää se. Vanha vertaus 
hengellisen tien kulkijasta ”kun op-
pilas ilmestyy, opettajakin on silloin 
valmiina” pätee mielestäni tämän 
asian suhteen.

Mielestäni tämä Urantia-ilmoituk-
sen ilmaantuminen keskuuteemme 
on merkki Uuden Ajan alkamisesta 
maapallolla. Se on tarjottu meille, et-
tä tulemme tietoisiksi asemastamme 
ja voimme päästä irti karanteenista ja 
jälleen yhdistyä galaktisiin yhteyspii-
reihin. Tämä on heräämistä pitkästä 
materialismin ja eristäytymisen unes-
ta. Matka kohti Valon ja Elämän aika-
kautta on alkanut. Kulttuurievoluuti-
on eteneminen ja toinen toistaan seu-
raavat Jumalallisten Poikien tehtävä-
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käynnit planeetalla tulevaisuudessa 
vievät ihmiskunnan Valon ja Elämän 
ajan kynnykselle, jolloin meillä on 
yksi kieli, yksi filosofia ja viimein yksi 
uskonto. Myös eri rodut ovat käytän-
nössä sekoittuneet jo toisiinsa ennen 
Valon ja Elämän ajan loppuvaiheita. 
Tällöin elämänlaadusta on kehittynyt 
lähes paratiisillista. Sodista on pääs-
ty, sairaudet on käytännöllisesti kat-
soen voitettu ja sosiaalinen ja uskon-
nollinen elämä ei synnytä samanlai-
sia ristiriitoja kuin tänä päivänä. Yh-
teydet muihin maailmoihin toimivat 
ja tiedämme olevamme osa galaktista 
suurta perhettä. Tiedämme olevam-
me Universaalisen Isän maallisia lap-
sia, joiden tietoisuus sisällämme asu-
vasta jumalallisesta kipinästä on tosi-
asia ja jonka kanssa kykenemme tie-
toisempaan yhteydenpitoon kuin ny-
kyisin. Ihmisen elinikä voi olla usei-
ta satoja vuosia eikä kuolema pelota 
ihmisiä, koska tiedämme sen olevan 
vain välivaihe, kun siirrymme man-
siomaailmoihin korkeamman tietoi-
suuden sfääreihin. Monet pidemmäl-
le kehittyneet yksilöt eivät koe fyysis-
tä kuolemaa ollenkaan, vaan he fuu-
sioituvat henkilökohtaiseen jumalal-
liseen Opastajaansa jo täällä. Lähtö 
on silloin juhlahetki omaisten ja ys-
tävien kesken, jotka ovat todistamas-
sa pitkälle edistyneen sielupersoonan 
maallisen elämän kohokohtaa.

Yksilönä meitä kohottaa eniten tie-
toisuus henkilökohtaisesta suhteesta 
Universaaliseen Isään, joka on läsnä 
meissä Ajatuksensuuntaajansa kaut-

ta. Totuuden Henki, jonka Kristus 
Mikael vuodatti maailmaan ensim-
mäisenä helluntaina, paljastaa kai-
kille sukupolville totuuden Jeesuksen 
pelastustyöstä ja Pyhä Henki, joka 
toimii seitsemän mielenauttajahen-
gen ja kohtalonsuojelijaserafien kaut-
ta, neuvoo ja vartioi kulkuamme.

Usein kysytään Urantia-kirjaa 
opiskelevilta, miten se on muutta-
nut heidän elämäänsä. Tarkemmin 
ajateltuna kysymys on siinä mieles-
sä outo, että en ainakaan minä tiedä 
miten elämäni olisi muotoutunut joi-
denkin muiden vaikutteiden alaise-
na. Liittymistäni tähän Urantian sa-
nomaa opiskelevien joukkoon ei oh-
jannut mikään kriisitilanne vaan erit-
täin voimakas kiinnostus ja mielen-
kiinto perimmäisiä kysymyksiä koh-
taan. Halusin kerta kaikkiaan selvit-
tää itselleni, mistä tässä kaikessa on 
kysymys. Ja voin vakuuttaa, että se on 
vaikuttanut ratkaisevasti käsitykseeni 
maailmasta ja suhteeseeni Jumalaan. 
Lisäksi sen vaikutus on säteillyt lähes 
kaikkeen, mitä inhimillinen ajattelu-
ni pitää sisällään.

Kiinnostukseni Urantia-kirjaan ei 
ole vähentänyt haluani tutkia myös 
muualta tulevia vaikutteita. Se on kui-
tenkin hallinnut järjellistä tai loogis-
ta maailmankäsitystäni. Muut maail-
maa ja uskontoja käsittelevät löydöt 
ovat olleet siihen nähden täydentäviä. 
Maailmassa on valtavan paljon kirjo-
ja, jotka käsittelevät ns. perimmäisiä 
kysymyksiä, mutta loppujen lopuk-
si ajattelen, että ihmisen oma sisäi-
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nen elämänkokemus on se alue, josta 
etsimme lopulliset vastaukset. Uran-
tia-kirjan luvut ovat kuitenkin mer-
kittävin ulkoinen lähde, josta olen 
ammentanut ja jonka sanoman to-
tuudellisuudesta olen vakuuttunut. 
Usein haastatteluissa kysytään, mikä 
on elämän tarkoitus. Itse vastaan tä-
hän, että sen selville ottaminen tämän 
lyhyen maallisen elämän aikana!

Viimeiseksi annan sanansijan 
amerikkalaiselle Bill Sadlerille, jo-
ka eräässä luennossaan kiteytti Uran-
tia-kirjan merkityksen seuraavasti: 
”Kirja itsessään ei ole päämäärä; se 
on mitä tärkein päämäärän saavutta-
miskeino. Veljeskunta on tarkoitettu 

edistämään kirjaa ja kirja on tarkoi-
tettu tuomaan Jumala ja ihminen lä-
hemmäksi toisiaan. Jumala on ainoa 
tosi päämäärä. Hengellisen lojaali-
suutemme ja antaumuksemme ensisi-
jainen kohde on Universaalinen Isä ja 
vain hän. Kaikki muu on toissijaista 
ja alisteista tämän ’kallisarvoisen hel-
men’ — Jumalan pojan aseman todel-
listamisen — omaksi hankkimiselle.”

Lainaukset: 1. Urantia-kirja 2. Ihmi-
nen ja avaruuden avautuminen/Mar-
git Lilius-Mustapa 3. Puhe New Yor-
kissa 27.7.2003/Carolyn Kendall 4. 
Heijaste 1/85

☐

Perun inkakulttuuri ja sen huikeat saavutukset
Tiivistelmä Malmitalolla 25.11.2017 pidetystä esitelmästä

Rauni Tirri

Mistä Peru alkaa?
Valitessani aihetta Malmitalolla pi-
dettävään luentotilaisuuteen valinta 
kohdallani oli helppo.

En tarttunut satunnaisesti Pe-
ru-teemaan, sillä Urantia-kirjassa on 
yhdessä lauseessa sivulla 884:3 mai-
nittu Peru maan nykyisellä nimel-
lä. Huomioin sen aiemmin lukiessa-
ni kirjan historiaosuutta. Totesin, et-
tä Peru-maininnalla täytyi olla enem-
mänkin merkitystä käsiteltäessä Pe-
run inkojen alkuperää. Eteeni avautui 
uusi ja mielenkiintoinen näkökulma 
liittyen inkojen juuriin tai rotuperi-

mään Urantia-kirjan tuoman tiedon 
perusteella.

Parikymmentä vierailuani Perun 
eri arkeologisissa kohteissa synnyt-
ti vuosien varrella kysymyksiä kysy-
mysten perään, eikä näille hämmäs-
tystä tuottaneille ihmismielen saavu-
tuksille näyttänyt löytyvän järkevää 
selitystä miltään suunnalta, kunnes 
lopulta rinnalle ilmestyi tukipilarik-
si Urantia-kirja. Kahlasin mielelläni 
mm. lukuja, joissa käsiteltiin rotujen 
ja kansojen syntyhistoriaa. Lopulta 
vuosien varrella palaset alkoivat lok-
sahdella pikkuhiljaa niille kuuluville 
paikoille.
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Mennään juurille: Vaihe 1
Johdanto ruskeiden ihmisten alkupe-
rään, punaisen ja keltaisen sekoitus, 
sivut 727 ja 728.

Oheisena on suoria lainauksia 
Urantia-kirjasta.

(727:2) Kun punaisen rodun suh-
teellisen puhdassukuiset jäänteet 
jättivät Aasian, niitä oli yksitois-
ta heimoa, joihin kuului vähän yli 
seitsemäntuhatta miestä, naista 
ja lasta. Näiden heimojen muka-
na kulki kolme pientä sekoittunut-
ta alkuperää ollutta ryhmää, jois-
ta suurin edusti oranssin ja sinisen 
rodun sekoitusta. Nämä kolme ryh-
mää eivät koskaan täysin ystävys-
tyneet punaisen ihmisen kanssa, ja 
jo varhain ne matkasivat etelään – 
Meksikoon ja Väli-Amerikkaan –, 
jossa niihin myöhemmin liittyi pie-
ni keskenään sekoittuneiden kel-
taisten ja punaisten ryhmä.

Kaikki nämä kansat solmivat 
parisuhteita yli roturajojen ja pe-
rustivat uuden, monikoosteisen 
rodun, joka ei ollut läheskään yh-
tä sotaisa kuin puhdasrotuiset pu-
naiset ihmiset. Viidentuhannen 
vuoden kuluessa tämä yhteensu-
lautunut rotu jakautui kolmeksi 
ryhmäksi, jotka perustivat vastaa-
vasti Meksikon, Väli-Amerikan ja 
Etelä-Amerikan sivilisaatiot. Ete-
lä-amerikkalainen haara sai aavis-
tuksen verran Aatamin verenperin-
töä.

(728:4) Koko lailla oivalliset poten-

tiaalit omaava sulaumarotu pitää 
hallussaan Etelä-Amerikan ylä-
maita.

Andiitit s. 871:7-8.
Andiitit olivat puhdasverisestä vi-
oletista rodusta ja nodiiteista sekä 
evoluutionääristen kansanheimo-
jen sekoittumisesta ilman välivai-
heita syntynyt rotu. Andiiteista 
tulisi yleisesti ottaen ajatella, et-
tä heissä on paljon suurempi osuus 
Aatamin verta kuin on nykyajan 
roduissa.

Varhaisimmat andiittikansat 
saivat alkunsa Mesopotamiaan ra-
joittuvilla alueilla yli kaksikym-
mentäviisituhatta vuotta sitten, ja 
ne koostuivat adamiittien ja no-
diittien sekoituksesta. Toista puu-
tarhaa ympäröivät samankeskiset, 
yhä vähemmän violettia rotuaines-
ta sisältävät kehät, ja andiittirotu 
syntyi tämän rotujen sekoituskatti-
lan äärimmäisellä reunalla.

Andiittien vaellukset alkaen sivulta 
872, Violetti rotu Aatamin jälkeen.

(873:03) Satakolmekymmentäkaksi 
niistä tämän rodun jäsenistä, jotka 
lähtivät Japanista purjehtimaan 
pienaluksista koostuneella laivas-
tollaan, päätyi lopulta Etelä-Ame-
rikkaan, ja Andien alkuasukkaiden 
kanssa aviositeitä solmimalla he 
perustivat myöhempien inkahal-
litsijoiden kantasuvun. He ylittivät 
Tyynenmeren kiirettä pitämättä 
ja viipyivät aikansa niillä monilla 
saarilla, jotka he matkan varrella 
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löysivät. Polynesian saariston saa-
ret olivat tuolloin sekä lukuisam-
pia, että suurempia kuin nykyään, 
ja nämä andiittipurjehtijat yhdes-
sä joidenkuiden heidän mukaan-
sa lyöttäytyneiden kanssa toivat 
biologisia muutoksia heidän koh-
dalleen matkan varrella osunei-
siin alkuasukasryhmiin. Andiittien 
maahantunkeutumisen tuloksena 
näille nykyään veden alla oleville 
maille kehkeytyi useita kukoistavia 
sivilisaation keskuksia. Pääsiäis-
saari oli kauan aikaa erään tällai-
sen kadonneen ryhmän uskonnolli-
nen ja hallinnollinen keskus. Mutta 
muinaisista Tyyntämerta purjehti-
neista andiiteista vain mainitut sa-
takolmekymmentäkaksi pääsivät 
koskaan Amerikoiden mantereelle.

(873:4) Andiittien siirtolaisval-
loitukset jatkuivat aina heidän lo-
pullisiin hajaantumisiinsa saakka, 
jotka tapahtuivat vuodesta 8000 
vuoteen 6000 eKr. Sitä mukaa kun 
heitä virtasi pois Mesopotamias-
ta, he jatkuvasti tyhjensivät koti-
seutujensa biologisia reservejä ja 
samalla vahvistivat merkittäväs-
ti ympäristön kansoja. Ja jokaisel-
le sellaiselle kansakunnalle, jonka 
luokse heidän matkansa vei, he toi-
vat antinaan huumonrintajua, tai-
detta, seikkailumieltä, musiikkia ja 
teollisuutta.

Esitelmän laatijan mietteitä
Historiaa myöhemmiltä ajoilta: 

Aina vuosiin 1528-1532 jKr. Perun 

intiaanikulttuurit olivat saaneet olla 
ja kehittyä vuosituhansien ajan kai-
kessa rauhassa, kunnes espanjalaisten 
monet valloitusretket uudelle mante-
reelle päätyivät lopulta aina Peruun 
saakka.

Meksiko ja Pohjois-Amerikka oli 
löydetty jo aikaisemmin ja huhut ker-
toivat, että jossain kaukana etelässä, 
Etelä-Amerikan mantereella vaikut-
taa vertaansa vailla oleva sivilisaatio. 
Espanjalaiset hakivat kultaa ja muita 
kalleuksia. Niiden perässä lähdettiin 
uudelle valloitusretkelle. Tämä uusi 
yritys sai alkunsa vasta noin 20 vuo-
den kuluttua ensimmäisestä invaa-
siosta uudelle mantereelle.

Perun (silloisen Tahuantinsu-
yun) maankamaralle astuttiin nykyi-
sen Tumbesin kaupungin kohdalla, ja 
tämä maihinnousu, jota johti Fran-
cisco Pizarro, oli toinen ja lopulli-
nen. Inkavaltakunnan kohtalo oli si-
netöity.

Espanjalaiset etsivät kultaa, ja si-
tä he löysivät Perusta enemmän kuin 
osasivat edes uneksia. Valloittajien 
ensimmäinen reaktio tästä erikoises-
ta, täysin eristyksissä eläneestä kan-
sasta oli vähättelevä. He eivät arvos-
taneet ihmisiä, joilla ei ollut kirjoitus-
taitoa, joten intiaanit leimattiin pri-
mitiivisiksi ja täten helposti alistetta-
vaksi kansakunnaksi. Helposti se kä-
vikin.

Valloittajat astuivat areenalle kors-
keasti hevosilla ja haarniskoillaan, 
jollaisia ei aiemmin oltu nähty inko-
jen maassa. Inkavaltakunta oli jo ja-
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kautunut kahtia viimeisen inkaku-
ninkaan Huyana Capacin kuoltua. 
Kuitenkin ennen kuolemaansa hän 
ehti nimittää molemmat poikan-
sa kuninkaiksi jakamalla valtakun-
nan kahteen eri hallituspiiriin, jois-
ta Huascar sai eteläiset alueet ja Ata-
huallpa pohjoiset.

Nykyaika ja tutkimusten viidakko
Tiedemiehet ovat pohtineet inkojen 
historiaa aina siitä lähtien, kun es-
panjalaiset valloittivat vuonna 1532 
jKr. Peruksi ristityn inkojen maan.

Myöhemmillä ajoilla laivojen mu-
kana tulleet jesuiitat ja kronikoitsi-
jat liikkuivat laajalti alkuperäisväes-
tön parissa keräten vuosikymmeni-
en ajan tietoa, joka perustui alkupe-
räisväestön suulliseen, suvulta suvul-
le kulkeneeseen perimätietoon. Kan-
salla, jota johti Inka-kuningas papis-
toineen, ei ollut kirjoitustaitoa, mutta 
heidän elämäänsä seurattiin ja kirjat-
tiin pikkutarkasti ylös Quipu-nimis-
ten solmunuorien avulla.

Inkavaltakunta oli jo tiensä pääs-
sä, se romahti suureen sekaannuk-
seen ja alistajat, uudet isännät kirjoit-
tivat heistä ensimmäiset historiankir-
jat, valloittajien sepitelmät, jotka le-
vittäytyivät maailmalle vuosisatojen 
kuluessa. Niitä on ”referoitu” meidän 
päiviimme niin, että loppujen lopuk-
si kukaan ei oikein tiedä, missä totuu-
den siemen piilee. Välillä inkat kuva-
taan julmina kansansa sortajina, jos-
sa hallitsijat kautta sukupolvien mää-
räsivät tarkkaan kunkin ihmisen pai-

kan heidän elämässään. Toisissa ta-
rinoissa annettaan pehmeämpi ku-
vaus senaikaisista ”jättiläisistä”. Eräs 
asia on varmaa: he osasivat monen 
monta asiaa, joista nykypäivän osaa-
jille ei ole vieläkään auennut moni-
kaan mysteeri, kuten esimerkiksi Na-
zcan linjat.

Uutta tietoa Inkavaltakunnasta 
nousee pikkuhiljaa pintaan
Vasta meidän päivinämme 1800-lu-
vun lopulla ja 1900-luvun alussa tie-
toomme alkoi hautalöytöjen ansiosta 
nousta korkealle kehittynyt kulttuu-
ri, jota pidettiin löytöjen perusteella 
maailman ehkä edistyneimpänä.

Perun ainutlaatuinen historia nos-
tettiin uudelleen julkisuuteen vaka-
vamman tarkastelun kohteeksi usei-
den tutkijoiden piirissä. He pyrkivät 
mm. uudelleen määrittämään löytö-
jen perusteella ikivanhan sivilisaation 
aamunkoiton ja sen todellisen iän. 
Arviot pyörivät aiemmin varovaisissa 
lukemissa 2000 eKr.-1500 jKr., jossa 
inkavaltakunnan kukoistuskaudek-
si kirjattiin vähäpätöiset luvut 1100-
1500 jKr.

Historiankirjoja jouduttiin jälleen 
päivittämään. Tieteen nopea kehitys 
sai tutkijat raapimaan päitään, tapah-
tui pakostakin uudelleenkytkentöjä. 
Uskallettiin harpata ajassa vielä taak-
sepäin lähemmäksi horisonttia, mut-
ta ei tarpeeksi kauas.

Faktaa
Lukuisten hautalöytöjen perusteel-
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la on päivänvaloon noussut super-
osaava kansa. Arkkitehtuuri, taide, 
musiikki, käsityötaito, lääketiede, 
tähtitiede, merenkäynti, metallinkä-
sittelytaito ja monet muut häikäisevät 
näytöt huippuosaamisesta ovat todis-
te pitkälle edistyneestä sivilisaatiosta. 
Kymmenien tonnien painoisten ki-
vimonoliittien leikkaustekniikkaa 
ei ole edelleenkään ratkaistu, eikä 
myöskään näiden järkäleiden siirtoa 
kivenhakkuupaikalta itse rakennus-
kohteeseen. Nazcan linjat ovat ikui-
nen mysteeri ja taitavat sellaiseksi 
jäädä. Pelissä matematiikkaa ja tähti-
tiedettä. Perun kultamuseo ällistyttää 
esinepaljoudellaan. Näytteillä on vain 
murto-osa eri puolilta maata kerätty-
jä hauta-aarteita, jotka olivat osa kan-
san arkipäivää.

Mielestäni jäljet johtavat Meso-
potamiaan ja mahdollisesti aina Da-
lamatiaan asti, jossa mm. pyörä oli 

jo ollut käytössä. Urantia-kirjan 
välittämän tiedon mukaan puhutaan 
tuhansista vuosista taaksepäin eKr., 
mutta tarkkoja lukuja ei anneta. Ar-
vioni kirjan ilmoittamien tietojen pe-
rusteella on, että Peruun olisi asettau-
duttu 12000-8000 vuotta eKr., aika-
na, jolloin nämä isot Tyynenmeren 
siirtymiset tapahtuivat kiirettä pitä-
mättä. Ei pidä unohtaa Pääsiäissaar-
ta, joka oli kauan aikaa erään tällaisen 
kadonneen ryhmän uskonnollinen ja 
hallinnollinen keskus.

Nykyinen Peru on noin neljä kertaa 
Suomen kokoinen. Todellisuudes sa 
Inkavaltakunta oli levittäytynyt pal-
jon laajemmalle käsittäen osan Boli-
viaa, Chileä, Kolumbiaa, Ecuadoria 
ja Argentiinaa sekä osaa Amazonasin 
reuna-alueita. Valtakunnan nimi oli 
tuolloin Tahuantinsuyu, Neljän pii-
rin valtakunta-inkavaltio.

☐

Peru, Sacsayhuamnin kivityötä (Kuva: Rauni Tirri)
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Peru. Temppelin  
kiviseinämää 
(Kuva: Rauni Tirri)

Peru. Quipu kipunuora 
(Kuva: Rauni Tirri)
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Kokemuksia Lautsian talvipäiviltä 2018

Päivien teema oli Hengellinen val-
mennus. Järjestelyyn liittyvät 

tehtävät olivat tavanomaista haas-
teellisempia. Lautsian henkilökun-
ta vaihtui viikko ennen talvipäivien 
alkamista, ja se vaikutti muutamiin 
asioihin, joista jouduttiin sopimaan 
vasta siinä vaiheessa, kun olimme jo 
paikalla. Kohtalaisen hyvin niistä sel-
vittiin, ja alun perin luvatut palvelut 
saatiin järjestettyä sovituilla hinnoil-
la.

Lauantain ohjelmaan liittyvät 
luennot, ryhmätyöt ja iltapalaverin 
tuottivat Tapani Vainio, Raimo Ku-
jala ja Tapio Kankkonen. Moraalin 
evoluution ja Apostolien valmennuk-
sen kautta siirryttiin etsimään Uran-
tia-kirjan helmiä, jotka tukevat hen-
gellistä valmennusta omakohtaisena 
opiskeluna. Tapio Kankkonen löy-
sikin niitä runsaasti. Yleiskeskustelu 
tuloksista ja merkityksistä jatkui vie-
lä varsinaisen ohjelman jälkeenkin. 
Sunnuntaina Sirkka-Liisa Brandelin 

kertoi kokemuksia teemasta Etsivä 
löytää. Hänen esityksensä viritti vilk-
kaan keskustelun osallistumisesta us-
konnollisten yhteisöjen ehtoollistilai-
suuksiin tai sellaisen järjestämiseen 
Urantia-seuran tilaisuuksissa. Mie-
lipiteitä ja kokemuksia tuotiin julki 
puolesta ja vastaan. Oma tulkintani 
enemmistön näkökulmasta oli osal-
listumisen salliva. Perusteena voi pi-
tää sitä, että niihin osallistuva voi ai-
na antaa osallistumiselleen omakoh-
taisen merkityksen. Hengellinen val-
mennus on mielestäni tärkeää, ja sii-
tä tulisi kuolevaisena huolehtia sen 
takia, että vain hengellä on ikuisuus-
arvoa. Urantia-kirjan luvun 42 vii-
meisen kappaleen sanoma kannattaa 
käydä kertaamassa: sieltä löytyy hen-
gen hedelmiä, joiden tukemana löy-
tää menettelytapoja hengellisen ole-
muksen kasvattamiseen.

Onni Ylitapio

Kuvituskuvia
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Ajatusten alttari

Tämä puhdas valkea paperi – ajatusten alttari.

Ajatukset ovat hiljaisia ja nopeita kiitolaisia.
Yritän saavuttaa ajatuskarkurin,
joka pakenee sanallista ilmiasua.

Aika on muuttuja sielussa;
syntymän, elämän ja kuoleman katkeamaton muuttuja.
Me voimme palata menneisyyteen ja maistella tulevia.

Keskiyön aikaan tuijotan puhelimen näyttöä; kello on 0.00.
Hetki ajattomuutta?
Minuutti, se on aikaa yksi minuutti.
Olemme kiinni ajassa, tämän planeetan ajassa;
joskushan me lähdemme tästä muuttuvasta ajasta.
Ajattomuuteen asti?

Syntymän, elämän ja kuoleman katkeamaton ketju.
Nämä ajatukset paloivat mielessäni,
kun odotin tietoa lapsenlapseni syntymästä
hänen synnyinyönään.

Syntymä ja kuolema; siinä välissä ajallinen elämä.
Kuolemassa me synnymme ajattomuuteen.

Tämä puhdas valkea paperi – ajatusten alttari.

Tuula Laine
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Urantia-kirjan lukijoiden kesätapaaminen

Hauholla 8.-10.6.2018

Teema: Meidät on kutsuttu ikuiseen elämään
Paikka:  Lautsian lomakeskus, Lautsiankuja 20, 4700 Hauho,  

puh 050 366 1671, http://www.lautsia.fi 
Järjestäjä:  Suomen Urantia-seura ry
Kenelle:  Tilaisuus on avoin kaikille Urantia-kirjasta kiinnostuneille lukijoille. 

Ei pääsymaksua. Mahdolliset majoitus- ja ruokailuhinnat alla.

Perjantai 8.6.
Seuran vuosikokous klo 18-20. (Kokouskutsu on seuran jäsenille. Kokous voi 
myöntää läsnäolo‐oikeuden myös niille, jotka eivät ole seuran jäseniä, mutta 
ainoastaan seuran jäsenillä on esitys‐ ja äänioikeus. Säännöt, kohta 5.0).

Lauantai 9.6. ja sunnuntai 10.6.
Ohjelma alkaa lauantaina klo 9 ja päättyy sunnuntaina klo 14. Lisätietoa oh-
jelmasta on tulossa kevättalven aikana nettisivuillemme: http://www.urantia.fi

Majoitushinnat sisältävät ruokailut. Osa huoneista sijaitsee kartanossa ja osa 
hotellissa (sijainnit samassa pihapiirissä). Ohjelmat kartanorakennuksessa.

Perjantai-sunnuntai
• 179 € /Kartanossa, jaettu kahden hengen huone
• 168 € /Jaettu kahden hengen huone
• 213 € /Yhden hengen huone (huoneita vain 6 kpl)
• 293 € /Kartanossa, kahden hengen huone yhdelle
• 273 € /Kahden hengen hotellihuone yhdelle

Lauantai-sunnuntai
• 112 € /Kartanossa, jaettu kahden hengen huone
• 107 € /Jaettu kahden hengen huone
• 129 € /Yhden hengen huone (huoneita vain 6 kpl)
• 169 € /Kartanossa, kahden hengen huone yhdelle
• 159 € /Kahden hengen hotellihuone yhdelle

Päiväkävijän hinta (sisältää päivän ateriat)
• Perjantaina 10 €, lauantaina 33 €, sunnuntaina 21 €

Ilmoittautuminen 15.5. mennessä
• Sini Lilja: sini.lilja@bastu.net tai puh. 044 546 6657

http://www.lautsia.fi
http://www.urantia.fi
mailto:sini.lilja%40bastu.net?subject=
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Opintoryhmät tiedottavat

Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviä-
mistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssi-
teenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja opin-
toryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-kirjan ope-
tusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri tällaiseen opis-
kelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan väärentämättö-
mien opetusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea opiskelupyrkimyksiä ja 
kaikkia niitä opiskelijoita, jotka puolestaan haluavat toimia seuramme kanssa 
yhteistyössä, erottelematta seuran jäseniä muista Urantia-kirjan lukijoista. 
Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa 
vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kui-
tenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden 
toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen talou-
dellinen avustus, kuten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Pyynnöt tulee osoit-
taa koulutuskomitean puheenjohtajalle: koulutuskomitea-pj@urantia.fi.

Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. 
Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomite-
aan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. Seu-
ra julkaisee näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita 
opintoryhmätoimintaan, mutta samalla muistuttaa, että viime kädessä opin-
toryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja menetel-
mistään.

Verkko-opintoryhmä
Suomenkielinen verkko-opintoryhmä kokoontuu kerran viikossa sunnuntai-
sin klo 19 ryhmäpuhelutoimintoa käyttäen. Osallistuminen edellyttää Sky-
pe-tiliä ja viestintäohjelmistoa tietokoneella, älypuhelimessa tai tabletissa. Li-
sätietoja saa Risto Mäntyseltä, risto.mantynen@gmail.com

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

Espoo
Espoon keskustan opintopiiri ko-
koontuu lauantaisin klo 10-12 Villa 
Apteekin yläsalissa. Osoite: Pappi-
lantie 5, 02770 ESPOO. Lisätietoja: 
• Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790 

pentti.lehtela@pp1.inet.fi 
• Pertti Leinonen, puh. 050 041 6336 

tmi.leinonen@kolumbus.fi

mailto:koulutuskomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:risto.mantynen%40gmail.com?subject=
mailto:juola.helena%40gmail.com?subject=
mailto:pentti.lehtela%40pp1.inet.fi?subject=
mailto:tmi.leinonen%40kolumbus.fi?subject=
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Hyvinkää
Lisätietoja: 
Kari Haavisto, puh. 040 507 3048.
karijolami@gmail.com

Jyväskylä
Lisätietoja: Raimo Ala-Hynnilä, 
puh. 040 717 2933.
raimoalah@gmail.com

Kemijärvi
Kemijärven lukupiiri kokoontuu Kie-
hispirtissä osoitteessa Seminaarinka-
tu 2-4 joka toinen viikko 8.1.2018 al-
kaen klo 13. Lisätietoja: Lasse Keto-
nen, Asematie 17, 98120 Kemijärvi, 
puh. 040 5040577

Lahti
Lisätietoja: Kalervo Juntunen,
puh. 044 078 4155.

Lammi
Lammin ja ympäristön toiminnas-
ta kiinnostuneille antaa tietoja  
Tuula Parviainen, Lamminraitti 12 as. 
7, 16900 LAMMI, puh. 050 013 1430.
parviainen.tuula@hotmail.com

Lempäälä
Ryhmä kokoontuu parittomien viik-
kojen keskiviikkoina klo 18.30 – 
20.30. Yhteyshenkilö: Raimo Kujala, 
Mantereentie 405, 37420 Vesilahti,
puh. 040 586 4154.
raimojuhani.kujala@gmail.com 

Oulu
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasar-
mintie 20 A 84, 90130 OULU, puh. 
040 502 6604.
reijo.hamari@luukku.com

Rauma
Tietoja antaa Anja Vuori, 
puh. 040 748 4289.
anja.m.vuori@gmail.com

Rovaniemi
Lisätietoja antaa Rauni Välikangas, 
puh. 040 771 3732.

Tampere
Tampereen opintoryhmä kokoontuu 
parillisten viikkojen maanantaina, 
klo 15.30 – 17.30. Koilliskeskus. Lii-
kekatu 3. Sora. 33580 Tampere. Lisä-
tiedot: Kari Kippo, puh. 050 327 1045.
kr.kippo@pp.inet.fi 

Turku
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja  
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 KIR-
JALA, puh. 050 540 4582.
tapio.pulli@kolumbus.fi

Stockholm, Sverige
Urantia studiegrupp träffas på jämna 
veckors lördagar kl 14.00 i Stockholm 
city. För närmare info ring Riitta 
+46 707 213 496.

mailto:karijolami%40gmail.com?subject=
mailto:raimoalah%40gmail.com?subject=
mailto:parviainen.tuula%40hotmail.com?subject=
mailto:raimojuhani.kujala%40gmail.com?subject=
mailto:reijo.hamari%40luukku.com?subject=
mailto:anja.m.vuori%40gmail.com?subject=
mailto:kr.kippo%40pp.inet.fi?subject=
mailto:tapio.pulli%40kolumbus.fi?subject=
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Avoimet Urantia-aiheiset luentotilaisuudet
Tilaisuudet pidetään Malmitalolla, osoitteessa Ala-Malmintori 1, Helsinki.
Paikka on Malmin rautatieasemalta noin 200 m. Tilaisuuksissa on joko esi-
telmä tai Urantia-äänikirjan kuuntelua ja keskustelua sen pohjalta.
Tilaisuudet ovat lauantaisin klo 13:15 – 16:00. Tilaisuuden väliajalla voi 
käydä Malmitalon kahvilassa.

Kevätkausi 2018
• La 24.3.2018: Pohdintaa kolminaisuudesta /Eija Seppänen-Bolotinski
• La 28.4.2018: Aihe avoin /Matti Tossavainen

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

Malmitalo (karttalinkki)

Seuran hallitus ja yhteystiedot
Puheenjohtaja: puheenjohtaja@urantia.fi 
 Risto Mäntynen Helsinki. Puh. 050 390 3040 
Varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja@urantia.fi 
 Eija Seppänen Vantaa.
Sihteeri sihteeri@urantia.fi 
 Raimo Ala-Hynnilä Jyväskylä. Puh. 040 717 2933
Rahastonhoitaja rahastonhoitaja@urantia.fi 
 Tapio Pulli Parainen. Puh. 050 540 4582
Jäsenkomitean pj. jasenkomitea-pj@urantia.fi 
 Hanna Holopainen Turku. Puh. 040 763 0917
Julkaisukomitean pj. julkaisukomitea-pj@urantia.fi 
 Kaija Lindström Espoo. Puh. 045 245 9009
Koulutuskomit. pj. koulutuskomitea-pj@urantia.fi 
 Onni Ylitapio Helsinki. Puh. 045 326 7970
Konferenssikom. pj. konferenssikomitea-pj@urantia.fi 
 Sini Lilja Vantaa. Puh. 044 546 6657
Sähk. viest. kom. pj. internetpalvelut-pj@urantia.fi 
 Tapio Talvitie Espoo. Puh. 050 332 2739

https://goo.gl/maps/dZxf6DtRDNx
mailto:puheenjohtaja%40urantia.fi?subject=
mailto:varapuheenjohtaja%40urantia.fi?subject=
mailto:sihteeri%40urantia.fi?subject=
mailto:rahastonhoitaja%40urantia.fi?subject=
mailto:jasenkomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:julkaisukomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:koulutuskomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:konferenssikomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:internetpalvelut-pj%40urantia.fi?subject=
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Urantia-äänikirja 
Äänikirja on saatavana MP3-muodossa CD- ja USB-tallenteena. Kirja sisältää 
157 h ääntä ja datan määrä on 5.3 Gb. Lukijana on yksi miesääni ja kaksi nais-
ääntä. Äänikirjaa voi kuunnella tietokoneella, älypuhelimella tai kannettavilla 
musiikinkuunteluun tarkoitetuilla laitteilla, joilla voi toistaa MP3-muotoista 
sisältöä. Tallenne sisältää myös Urantia-kirjan tekstin kokonaisuudessaan 
(html). Myyntipakkauksessa on lisäksi käyttöohjevihko, jossa on aikaindek-
soitu sisällysluettelo kirjan luvuista: lukujen kokonaisaika sekä alilukujen al-
kamisajankohta luvun alusta, min:sek. Täten halutun aliluvun alkamiskohta 
löytyy helposti.

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

Myynti: Suomen Urantia-seura ry.
* Internetissä: http://www.urantia.fi → Urantia-kirja 
* Käteismyyntiä tilaisuuksissa, joihin seura osallistuu (esim. messut) 

tai joita seura itse järjestää (kuten esitelmät ja lukijapäivät).

Tiedustelut: audiokirjat@urantia.fi tai p. 050 041 6336 (Pertti Leinonen)

http://www.urantia.fi/urantia-kirja.php?pg=audiobook
mailto:audiokirjat%40urantia.fi?subject=
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