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Puheenjohtajan 
mietteitä

Sain palautetta Iisak Niniveläis-
tä koskevasta jutusta (Heijas-

te 1/2018). Eräs lukija muistutti, et-
tei patrististen kirjoittajien viittausta 
maailmaan tulisi tulkita kirjaimelli-
sesti. Lyhyesti sanottuna maailmal-
la pyritään viittaamaan ruumiilliseen 
elämäntapaan ja lihalliseen ajatte-
luun. Siitä lienee kyse: kuinka vastata 
Ajatuksensuuntaajan kuiskauksiin ja 
kohottaa ajatteluaan kohti morontia-
sfääriä, jotta voisi paremmin vastata 
Isän kutsuun. Olemme luontaisesti 
laiskoja ja huolehdimme ensisijaises-
ti omasta aineellisesta ruumiista läh-
tevistä ärsykkeistä.

[110:7.6] Merkittävin vaikeus, jon-
ka kohtaatte yhteydenpidossan-
ne Suuntaajan kanssa, onkin juuri 
tämä luontainen aineellinen ole-
muksenne. Perin harvat kuolevai-
set ovat todellisia ajattelijoita; te 
ette kehitä ja harjaannuta miel-
tänne hengellisesti niin pitkälle, et-
tä muodostuisi suotuisa yhteys ju-
malallisiin Suuntaajiin.

Sama lukija otaksui, että Iisakin 

persialainen kirkko, idän apostolinen 
kirkko, oli Abnerin filadelfialaisen 
seurakunnan perillinen. Itäsyyrialai-
nen kirkko joutui vaikeuksiin toisel-
la vuosituhannella, ja monien valloit-
tajakansojen, mongolien, kurdien ja 
arabien, hyökkäysten jälkeen kuihtui 
pikkuhiljaa pois. [195:1.11] Vaikka itäi-
nen versio Jeesuksen sanomasta py-
syi paremmin hänen alkuperäisten 
opetustensa mukaisena, se noudat-
ti kuitenkin jatkuvasti Abnerin tai-
pumatonta asennetta. Se ei koskaan 
edennyt samalla tavoin kuin helleni-
soitu versio, ja lopulta se hukkui isla-
milaiseen liikkeeseen.

Arameaa, Jeesuksen äidinkiel-
tä, puhuu vielä vajaa puoli miljoo-
naa kristittyä, ja valtaosa heistä asuu 
Syyriassa. Lähi-idän kristityt ovat 
olleet vainojen kohteena vuosisatoja. 
Vaikka Lähi-idässä asuu vielä toista-
kymmentämiljoonaa kristittyä, ovat 
monet paenneet vainoja länsimai-
hin. Uutisotsikoissa on viime aikoi-
na mainittu armenialaisten kansan-
murha, jonka aikana vuonna 1915 is-
laminuskoiset ottomaanit tappoivat 
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toistamiljoonaa ’vääräuskoista’ arme-
nialaista.

Tarvittiin hellenistinen versio Jee-
suksen opetuksista, jotta ajanlaskum-
me jälkeisinä vuosisatoina kristityillä 
lähetyssaarnaajilla oli otollinen koh-
deyleisö. Pelkkä Jeesuksen opetus ra-
kastavasta Isästä ja hyväntahtoises-
ta maailmankaikkeudesta ei olisi sel-
laisenaan saanut tarvittavaa vastakai-
kua. Jokainen meistä voi vielä nykyai-
kanakin nähdä ja kokea, kuinka kes-
keneräisyys, sekasorto ja pahuus tun-
keutuvat lähiympäristöömme. Olisi 
rohkeaa olettaa Raqqan tai Itä-Ghou-
tan raunioista kömpivän kuolevaisen 
automaattisesti luottavan Isä-Luojan 
hyväntahtoisuuteen.

Edeltävät sukupolvet tarvitsivat 
perisynnin, uhrin ja sovituksen har-
monisoidakseen hyvää tahtovan Isän 
omassa ympäristössään ja todellisuu-
dessaan rehottavaa pahuutta vasten. 
Mutta siinä se on. Jeesuksen opetuk-
sen ydin uinuu kristinuskon ytimes-
sä, ainoa käsky ja kehotus: ”Rakasta 
Herraa, sinun Jumalaasi, koko mie-
lelläsi ja sielullasi ja lähimmäistä-
si niin kuin itseäsi.” Ja sama opetuk-
sen ydin on Urantia-kirjassa. Kos-
ka elinympäristö on rauhoittunut, ja 
on monissa maissa melko väkivalla-
ton, koska yhteiskuntaa on alettu hal-
lita pikemminkin kurinalaiseen jär-
jestykseen ja säädettyyn lakiin perus-
tuvalla vallalla kuin mielivallalla, us-
kontoa ei tarvitse enää tulevina vuo-

sisatoina laimentaa uhrilla ja sovituk-
sella. Urantia-kirja laimentaa eksis-
tentiaaliset hyvään ja pahaan liitty-
vät ongelmat opetuksella Korkeim-
masta Olennosta, siitä että epätäydel-
linen kuolevainen voi kurkottaa koh-
ti täydellistä Paratiisin Jumaluutta ja 
siitä että Isä on jo kurkottanut kohti 
ihmistä lahjoittamalla meille osan it-
sestään.

2,4 miljardia kristittyä odottaa 
uutta ilmoitusta Jeesuksen opetuksis-
ta. Aika ei ole vielä kypsä, mutta seu-
raavien vuosisatojen aikana Jeesuk-
sen uskonto näivettää uskonnon Jee-
suksesta. Muutos on jo alkanut. Täl-
lainen on Helsingin Tuomasmessun 
uskontunnustus:

Minä uskon Jumalaan, Luojaan, 
joka rakastaa luomaansa maailmaa 
ja ihmistä. Ja joka haluaa luoduille 
hyvää niin elämässä kuin kuolemas-
sa. Ja Jeesukseen Kristukseen, Juma-
lan Poikaan, joka tuli sen kertomaan. 
Ja Pyhään Henkeen, joka auttaa mei-
tä raivaamaan erämaasta puutar-
han ja luomaan Jumalan valtakuntaa 
myös maan päälle. Aamen.

Ei sanaakaan perisynnistä, uhrista 
tai sovituksesta.

Risto Mäntynen
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Päätoimittajalta

Maria Magdaleena -elokuvasta 
mieleen jäävät Marian silmät. 

Ne ovat täynnä vakuuttuneisuutta, 
joka syntyy silloin, kun luottaa sata-
prosenttisesti johonkin.

Vaikka Marian sukulaiset eivät pi-
täneet kiertelevästä saarnaajasta, he 
kuitenkin kutsuivat Jeesuksen aja-
maan Mariasta pois kuviteltua paho-
laista. Ja Maria parani. Maria tiesi he-
ti, että hänen pelastajansa oli tullut. 
Hän uskoi vaistonvaraisesti Jeesuk-
sen sanomaan.

Marialla on rohkeutta riuhtaista it-
sensä irti kodistaan, jossa häntä yri-
tettiin naittaa leskimiehelle, josta Ma-
ria ei pitänyt. Kun Jeesuksen seurue 
jatkaa matkaansa, Maria liittyy Jee-
suksen opetuslapsiin jättäen taakseen 
kaiken entisen. Tämä on tavattoman 
rohkea veto tuon ajan naiselta. Myös 
opetuslapset ovat hämmentyneitä, 
kun Jeesus hyväksyy ryhmään naisen. 
Mutta Maria pärjää, ja muut tottuvat 
hänen läsnäoloonsa.

Garth Davisin ohjaama elokuva 
on pelkistetty ja koruton kuvaus Ma-
rian elämästä ja henkisestä kypsy-
misestä. Mariaa näyttelevän Rooney 
Maran herkät ilmeet ja kauniit sil-
mät välittävät hänen tunteensa. Ma-
rian oivallukset näkyvät hänen kas-
voiltaan, sanoja ei tarvita. Uskomat-
toman kauniit vuoristomaisemat ja 
toisaalta realistinen ihmiskuvaus luo-
vat sopivaa jännitettä elokuvaan.

Maria saa olla pääosassa, Jeesus on 
vain taustahahmo, mutta hänen sa-
nomansa on kaiken ydin. Marian sil-
mät pysyvät tyyninä, vaikka hän nä-
kee kaiken pahan: nälkiintyneet ih-
miset luolissa, väkivallan, raivostu-
neen väkijoukon raa´an käytöksen, 
vauhkoutuneet teuraseläimet ja Jee-
suksen nääntymisen ristin alle. Ma-
ria luottaa ja tekee kaikkensa auttaak-
seen muita ihmisiä. Hän lohduttaa, 
antaa ruokaa, auttaa synnytyksissä ja 
levittää ilosanomaa kansan parissa.

Kun Jeesus näyttäytyy pääsiäisaa-
muna Marialle, kaikki on hyvin. Hän 
rientää innoissaan kertomaan apos-
toleille, että on juuri puhunut Jeesuk-
sen kanssa. Hän tulee keskelle riitaa, 
jossa kiistellään siitä, kuka oli Jeesuk-
sen rakkain apostoli.  Apostolit eivät 
usko Mariaa eivätkä huomaa, kuin-
ka hänen silmänsä loistavat totuutta. 
Maria menee takaisin kalliolle, jossa 
Jeesus odottaa. Maria kertoo, etteivät 
apostolit uskoneet häntä. Jeesus tun-
tee opetuslapsensa ja hymyilee. Kyllä 
he vielä uskovat – Maria on uskonut 
koko ajan.

Mistä vakuuttuneisuus syntyy?
[s.1641:5_146:3.3] Toisena Raamassa vie-
tettynä iltana Tuomas esitti Jee-
sukselle seuraavan kysymyksen: 
"Mestari, kuinka voi uusi opetuk-
siisi uskova todellakin tietää, to-
dellakin olla varma siitä, että tä-
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mä valtakunnan evankeliumi on 
totuus?"

[s.1641:6_146:3.4] Ja Jeesus sanoi Tuo-
makselle: "Vakuuttuneisuutesi sii-
tä, että olet astunut Isän valtakun-
taperheeseen ja että jäät ikiajoiksi 
eloon tämän valtakunnan lasten 
mukana, riippuu kokonaan henki-
lökohtaisesta kokemuksesta – luot-
tamuksesta totuudelliseen sanaan. 
Hengellinen vakuuttuneisuus  on 
samaa kuin henkilökohtainen us-
konnollinen kokemuksesi jumalal-
lista totuutta olevista ikuisista rea-
liteeteista, ja muilta osin se vastaa 
sitä, mikä on älyllinen ymmärryk-
sesi totuusrealiteeteista, lisättynä 
hengellisellä uskollasi ja vähennet-
tynä vilpittömillä epäilyksilläsi.

[s.1104:3_101:0.3] On todellakin olemas-
sa kiistämätön ja aito sisäinen ää-
ni, tuo "suuri valkeus, joka valaisee 

jokaisen maailmaan tulevan ihmi-
sen". Eikä tämä hengen johdatus 
ole sama asia kuin ihmisen omas-
tatunnosta tuleva eettinen kehotta-
minen. Uskonnollisen varmuuden 
tunne on enemmän kuin emotio-
naalinen tunne. Uskonnon tuotta-
ma vakuuttuneisuus ylittää mielen 
esittämät järkisyyt, jopa filosofian 
logiikan. Uskonto on uskoa, luotta-
musta ja vakuuttuneisuutta.

* * *

Tässä Heijasteessa julkaistaan ensim-
mäinen osa Eija Seppänen-Bolotins-
kin mielenkiintoisesta esitelmästä 
Pohdintaa Kolminaisuudesta. Lisäksi 
saamme lukea mm. Hollannissa pide-
tyn kansainvälisen lukijatapaamisen 
kuulumisia useamman eri osallistu-
jan kertomana. 

Kaija Lindström

Kuvituskuvia
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Pohdintaa Kolminaisuudesta
Osa 1

Eija Seppänen-Bolotinski

Luento Malmitalolla 24.3.2018. Kirjoitus julkaistaan kolmessa osassa. 

Miksi Kolminaisuus on tärkeä 
uuden maailmanuskonnon ke-

hittymisen kannalta – eikä ainoas-
taan tärkeä vaan välttämätön?

Kolminaisuus on sellaisessa suh-
teessa koko maailmankaikkeu-
den asioihin, että se on otettava 
huomioon yrittäessämme selvit-
tää minkä tahansa yksittäisen kos-
misen tapahtuman tai persoo-
nallisuuksien keskinäissuhteen 
kokonaisuutta. Kolminaisuus toi-
mii kosmoksen kaikilla tasoilla, ja 
kuolevainen ihminen rajoittuu fi-
niittiselle tasolle; siksi ihmisen on 
tyytyminen finiittiseen käsitykseen 
Kolminaisuudesta Kolminaisuute-
na. [10:4.6]

Tarkastele Kolminaisuutta lihallisena 
kuolevaisena yksilöllisen valaistunei-
suutesi mukaisesti ja sopusoinnussa 
mielesi ja sielusi reaktioiden kanssa. 
(10:4.7)

Olen jakanut esitelmäni kolmeen 
osaan:

1. Urantia-kirjan teologia, joka kos-
kee Paratiisin Kolminaisuutta ja 
sen esittämistä Urantialla. Tämä 
osio pohjautuu William S. Sad-
lerin kirjaan The Urantia Book 

Workbooks – Theology vuodelta 
1950.

2. Kristillinen kolminaisuuskäsite ja 
sen historialliset juuret. Tämän 
osion kirjallisuuslähteinä ovat 
seuraavat teokset: Jumalan histo-
ria, jonka on kirjoittanut Karen 
Armstrong (v. 1993), Idän kirkko, 
jonka on kirjoittanut Ernst Benz 
(v. 1970) sekä Simeon Uusi Teo-
logi, jonka on kirjoittanut arkki-
piispa Vasili Krivõsein, ja jonka 
Valamon luostari julkaisi vuonna 
2002.

3. Lyhyt katsaus suuntauksiin, jotka 
eivät hyväksy kolminaisuuskäsitet-
tä, kuten islam, juutalaisuus ja Je-
hovan todistajat.

Urantia-kirjan teologiaa 
Paratiisin-Kolminaisuus

I Johdanto
1. väittämä (propositio). Ne ilmoi-
tukset, joita Urantialla on esitetty 
Kolminaisuudesta, ovat Urantia-kir-
jan mukaan:
a) Caligastian esikunnan antama
b) Aatamin ja Eevan antama
c) Makiventa Melkisedekin antama

Prinssi Caligastian esikunta esit-
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ti noin puoli miljoonaa vuotta sit-
ten ensimmäisen sellaisen uran-
tialaisen ilmoituksen, joka johtaa 
Paratiisin-Kolminaisuuden käsit-
tämiseen. Tämä varhaisin kolmi-
naisuuskäsitys katosi maailmasta 
planeetan kapinaa seuranneina se-
kavina aikoina. [104:1.1]

Toisen kerran Kolminaisuus esi-
tettiin Aatamin ja Eevan toimesta 
ensimmäisessä ja toisessa puutar-
hassa. Nämä opetukset eivät olleet 
hävinneet täysin jäljettömiin vielä 
Makiventa Melkisedekin aikoina, 
noin kolmekymmentäviisituhat-
ta vuotta myöhemmin, sillä seeti-
läisten kolminaisuuskäsitys säilyi 
sekä Mesopotamiassa että Egyp-
tissä, mutta aivan erityisesti Inti-
assa, jossa sen vaikutus vedalaisen 
kolmipäisen tulenjumalan Agnin 
muodossa tuntui vielä pitkään. 
[104.1.2] 

Kolmannen esityksen Kolminai-
suudesta teki Makiventa Melkise-
dek, ja tätä oppia symboloivat ne 
kolme samankeskistä ympyränke-
hää, joita Saalemin tietäjä käyt-
ti rintalevyssään. Mutta Maki-
venta havaitsi, että Palestiinan 
beduiineille oli sangen vaikeata ja-
kaa oppia Universaalisesta Isästä, 
Iankaikkisesta Pojasta ja Äärettö-
mästä Hengestä. [104:1.2-3]

2. väittämä. Kolminaisuus oli välttä-
mätöntä Isän suunnitelmalle minuu-
tensa jakamisesta.

Näyttäisi siltä, että Isä ryhtyi kau-

kana ikuisuudessa toteuttamaan 
perinpohjaisen minuudenjaka-
misen periaatetta. Universaalisen 
Isän epäitsekkääseen, rakastavaan 
ja rakastettavaan olemukseen kuu-
luu jotakin, joka saa hänet pidät-
tämään itselleen vain niiden val-
taoikeuksien ja sen toimivallan 
harjoittamisen, jotka hän ilmeises-
ti katsoo mahdottomiksi delegoida 
tai antaa muille. [10.1.1]

3. väittämä. Absoluuttisena Juma-
luutena Jumala toimii vain Kolminai-
suudessa ja suhteessa maailmankaik-
keuteen kokonaisuutena. 

Paratiisin-Kolminaisuus (ensim-
mäinen kolmiyhteisyys) on kai-
kista absoluuttisista yhteenliit-
tymistä ainoalaatuinen sikäli, 
että vain se on persoonallisen Ju-
maluuden yhteenliittymä. Juma-
la toimii Jumalana vain suhtees-
sa Jumalaan ja niihin, jotka voivat 
tuntea Jumalan, mutta absoluut-
tisena Jumaluutena vain Paratii-
sin-Kolminaisuudessa ja suhteessa 
maailmankaikkeuden kokonaisuu-
teen. [10.4.1.]

Me kaikki tiedämme, että itse Uran-
tia-kirja alkaa lauseella, jossa mm. 
pohditaan kuolevaisten mielessä val-
litsevaa suurta sekasortoa sellaisten 
termien kuin ”Jumala”, ”jumalalli-
suus” ja ”jumaluus” merkitysten suh-
teen. [0:0.1] Eli siksi tulkinta termeis-
tä on seuraava: JUMALUUS on perso-
noitavissa Jumalaksi. [0:1.2] JUMA-
LALLISUUS on Jumaluuden luon-
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teenomainen, yhdistävä ja koordinoi-
va ominaisuus. [0:1.11] Lisäksi tässä 
kohdassa William Sadler pyytää 
huomaamaan sen tosiasian, että sa-
naa ”Kolminaisuus” ei esiinny lain-
kaan Raamatussa.

II Jumaluuden Kolminaisuusyh-
distelmä
1. väittämä. Paratiisin-Kolminaisuus 
oli väistämätön. Se oli myötäsyntyi-
nen ja erottamaton osa prosessissa 
persoonallisen ja persoonattoman 
erottamiseksi toisistaan.

Alkuperäinen ja ikuinen Paratii-
sin-Kolminaisuus on eksistentiaa-
linen, ja oli väistämätön. Tämä al-
kua vailla oleva Kolminaisuus oli 
erottamaton osa sitä tosiasiaa, et-
tä Isän kahlitsematon tahto erotti 
toisistaan persoonallisen ja persoo-
nattoman, ja se faktuaalistui, kun 
hänen henkilökohtainen tahton-
sa mielen avulla koordinoi nämä 
kaksinaiset realiteetit. Havo nan 
jälkeiset Kolminaisuudet ovat ko-
kemuksellisia — ne sisältyvät erot-
tamattomana osana siihen, että 
kokonaisuniversumiin luotiin kak-
si voima-persoonallisuuden julki-
tulon aliabsoluuttista ja kehityksel-
listä tasoa. [0:12.1]

2. väittämä. Paratiisin-Kolminaisuus 
on ainoa Jumaluustodellisuus, joka 
sulkee piiriinsä infiniittisyyden (=ää-
rettömyyden) – Korkeimman Juma-
lan, Perimmäisen Jumalan ja Abso-
luuttisen Jumalan.

Paratiisin-Kolminaisuus — Uni-
versaalisen Isän, Iankaikkisen Po-
jan ja Äärettömän Hengen ikuinen 
jumaluusunioni — on eksistenti-
aalinen aktuaalisuudessa, mutta 
kaikki potentiaalit ovat kokemuk-
sellisia. Sen vuoksi juuri tämä Kol-
minaisuus muodostaa sen ainoan 
jumaluusrealiteetin, joka sulkee 
piiriinsä infiniittisyyden, ja nimen-
omaan sen vuoksi ilmenevät Kor-
keimman Jumalan, Perimmäisen 
Jumalan ja Absoluuttisen Jumalan 
aktuaalistumisen universumi-il-
miöt. [0:12.2]

3. väittämä. Paratiisin-Kolminaisuus 
helpottaa Isän vapautumista persoo-
nallisuuden absolutismista – ensisi-
jaisuudesta, täydellisyydestä, ikuisuu-
desta, universaalisuudesta ja infiniit-
tisyydestä.

IKUISTEN Jumaluuksien muo-
dostama Paratiisin-Kolminaisuus 
helpottaa Isän vapautumista per-
soonallisuuden absolutismista. 
Kolminaisuus liittää Jumalan in-
finiittisen, persoonallisen tahdon 
rajattoman julkitulon täydellises-
ti Jumaluuden absoluuttisuuteen. 
Iankaikkinen Poika ja erilaiset ju-
malallista alkuperää olevat Po-
jat yhdessä Myötätoimijan ja hä-
nen universumilastensa kanssa 
myötävaikuttavat tehokkaasti sii-
hen, että Isä vapautuu niistä rajoi-
tuksista, jotka muutoin kuuluvat 
erottamattomasti ensisijaisuuteen, 
täydellisyyteen, muuttumattomuu-
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teen, ikuisuuteen, universaalisuu-
teen, absoluuttisuuteen ja infiniit-
tisyyteen. [10:0.1]

4. väittämä. Maailmankaikkeuden 
asioissa on vain yksi välttämättömyys 
– Paratiisin-Kolminaisuus.

Katsoessamme ikuisuuden kehän 
tämänhetkisestä tilanteesta taakse-
päin loputtomaan menneisyyteen 
voimme löytää maailmankaikkeu-
den asioista vain yhden väistämät-
tömän välttämättömyyden, ja se on 
Paratiisin-Kolminaisuus. Kolmi-
naisuus on ollut väistämätön. Kat-
soessani ajalliseen menneisyyteen, 
nykyisyyteen ja tulevaisuuteen mi-
kään muu koko universumien uni-
versumissa ei ole ollut väistämä-
tön. [10:0.3] 

[Huom! kirjoittaja on Universaalinen 
Sensori eli ns. Paratiisin-Kolminai-
suuden Tuomio. Sensorit ovat uni-
versumin yhteenvedon suorittajaper-
soonallisuuksia.]

5. väittämä. Kolminaisuus koostuu: 
a) Infiniittisestä Isä-persoonallisuu-
desta, b) Kvalifioimattomasta persoo-
nallisuusabsoluutista (Kvalifioimaton 
tarkoittaa sitä, jota ei luonnehdita 
millään määritteellä – rajauksella eli 
on rajaamaton, määritteetön. Tämä 
on Urantia-kirjan uudis- ja erikoissa-
nastoa), c) Yhteispersoonallisuudes-
ta.

Ensimmäinen Lähde ja Keskus on 
infiniittinen isäpersoonallisuus, 
rajoittamaton alkulähdepersoo-

nallisuus. Iankaikkinen Poika on 
kvalifioimaton persoonallisuus-
absoluutti, se jumalallinen olento, 
joka pysyy kautta aikojen ja ikui-
suuden Jumalan persoonallisen 
olemuksen täydellisenä julkituonti-
na. Ääretön Henki on yhteispersoo-
nallisuus, iäisen Isä–Poika -unio-
nin ainutlaatuinen persoonallinen 
seuraamus. [10:2.4]

6. väittämä. Kolminaisuutta voidaan 
verrata isän, pojan ja pojanpojan yh-
tiöön. Sellainen yksikkö voisi olla 
ei-persoonallinen ja kuitenkin per-
soonallisten tahtojen alainen.

Kolminaisuus on sellainen infi-
niittisten persoonien yhteenliitty-
mä, joka toimii ei-persoonallisessa 
ominaisuudessa, muttei persoo-
nallisuuden kanssa ristiriidassa. 
Havainnollistus on karkea, mut-
ta isä, poika ja pojanpoika voisivat 
muodostaa yhtiön, joka ei ole per-
soonallinen, mutta joka siitä huo-
limatta on heidän itse kunkin hen-
kilökohtaisen tahtonsa alainen. 
[10.4.3]

7. väittämä. Kolminaisuus johtaa uu-
sien merkitysten, arvojen, voimien ja 
kykyjen kehittymiseen ja universaali-
seen julkituloon.

Paratiisin kolmen Jumaluuden 
Kolminaisuusyhdistymä johtaa 
uusien merkitysten, arvojen, voi-
mien ja kykyjen kehittymiseen, ole-
vaistumiseen ja jumalallistumiseen 
universaalista julkituloa, toimin-
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taa ja hallintoa varten. Elävien 
yhteenliittymien, ihmisperheiden, 
sosiaalisten ryhmien tai Paratii-
sin-Kolminaisuuden kyvykkyys ei 
kasva pelkän aritmeettisen yhteen-
laskun mukaisesti. Ryhmän poten-
tiaali ylittää aina suuresti ryhmän 
muodostavien yksilöiden omaa-
mien ominaisuuksien yksinkertai-
sen summan. [10:5.2.]

8. väittämä. Kolminaisuudessa, kol-
men Jumaluuden personalisaatiota 
ovat tosiasiassa yksi Jumaluus – jaka-
maton ja jakamattomissa oleva.

Paratiisin-Jumaluuden ykseys, ja-
kamattomuus, on eksistentiaalista 
ja absoluuttista. On olemassa kol-
me ikuista Jumaluuden personoi-
tumaa: Universaalinen Isä, Ian-
kaikkinen Poika ja Ääretön Henki, 
mutta Paratiisin-Kolminaisuudes-
sa he ovat aktuaalisesti yksi Juma-
luus, jakamaton ja jakamattomis-
sa oleva. [56:5.1]

9. väittämä. Oikeuden käyttö ei ole 
koskaan henkilökohtainen toimitus, 
vaan se on aina ryhmän funktio. Ju-
malallinen oikeudenkäyttö on Para-
tiisin-Kolminaisuuden toimintaa.

Esimerkiksi: Maan päällä olles-
saan Mestari huomautti seuraajil-
leen, ettei oikeudenkäyttö ole kos-
kaan henkilökohtainen toimitus, 
vaan se on aina ryhmäfunktio. 
Myöskään Jumalat eivät persooni-
na jaa oikeutta, vaan he suoritta-
vat tämän tehtävän kollektiivisena 

yksikkönä, Paratiisin-Kolminai-
suutena. [104:2.5]

III Kolminaisuuden funktiot eli 
toiminnot
1. väittämä. Persoonallisilla Juma-
luuksilla on attribuutteja, mutta Kol-
minaisuudella on toimintoja – oikeu-
den jakaminen, kaikkeusasenteet, 
rinnakkaistoiminta ja kosminen yli-
valvonta.

Persoonallisilla Jumaluuksilla on 
attribuutteja, mutta on tuskin to-
siasioiden mukaista sanoa Kol-
minaisuudesta, että sillä olisi att-
ribuutteja. Tämän jumalallisten 
olentojen yhteenliittymän voidaan 
sopivammin katsoa omaavan toi-
mintoja, joihin kuuluvat oikeuden 
jakaminen, kaikkeusasenteet, rin-
nakkaistoiminta ja kosminen yli-
valvonta. Nämä toiminnat ovat 
aktiivisesti korkeimpia, perimmäi-
siä ja (Jumaluuden rajoissa) abso-
luuttisia, sikäli kun kyse on kaikista 
persoonallisuuden arvon omaavis-
ta elävistä reaalisubjekteista. [10:5.1]

2. väittämä. Oikeus ei ole Jumaluu-
den persoonallinen suhtautumistapa 
– se kuuluu luonnostaan Paratii-
sin-Kolminaisuuden suvereenisuu-
teen. (Suvereenisuus = ylhäällä, ylä-
puolella oleva, itsenäinen, täysivaltai-
nen, riippumaton)

Oikeus kuuluu luonnostaan Para-
tiisin-Kolminaisuuden universaa-
liseen suvereenisuuteen, mutta hy-
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vyys, armeliaisuus ja totuus ovat 
niiden jumalallisten persoonal-
lisuuksien universumitoimintaa, 
joiden jumaluusunioni muodos-
taa Kolminaisuuden. Oikeus ei ole 
Isän, Pojan tai Hengen asenne. Oi-
keus on näiden rakkautta, armoa 
ja hoivaa edustavien persoonalli-
suuksien kolminaisuusasenne. Ku-
kaan Paratiisin Jumaluuksista ei 
vaali oikeuden jakamista. Oikeus 
ei koskaan ole henkilökohtaista 
asennoitumista; se on aina moni-
kollinen toimi. [10:6.2]

3. väittämä. Paratiisin Kolminaisuus 
huolehtii vain kokonaisuudesta – pla-
neetoista tai universumeista. Kolmi-
naisuus on Jumaluuden kaikkinai-
suus.

Finiittisellä tasolla olevan kuo-
levaisen mielestä Paratiisin-Kol-
minaisuus näyttää Korkeimman 
Olennon tavoin huolehtivan vain 
kokonaisuudesta – koko planeetas-
ta, koko universumista, koko supe-
runiversumista, koko suuruniver-
sumista. Tämä kokonaisvaltainen 
suhtautuminen on olemassa siksi, 
että Kolminaisuus on Jumaluuden 
kaikkinaisuus, sekä monista muis-
ta syistä. [10:7.2]

4. väittämä. Kolminaisuuden toi-
minnat voivat olla jumalallisesti mer-
kityksellisiä, mutta saattaa olla, että 
tältä ei vaikuta evolutionaaristen 
maailmojen kuolevaisista.

Jumalan poikana voit erottaa hen-

kilökohtaisen rakkauden asen-
teen kaikissa Jumala Isän teois-
sa. Aina et kuitenkaan kykene 
ymmärtämään, kuinka Paratii-
sin-Kolminaisuuden monetkaan 
universumitoiminnot koituvat 
avaruuden evolutionaaristen maa-
ilmojen yksittäisen kuolevaisen hy-
väksi. Ikuisuuden edetessä Kolmi-
naisuuden teot paljastuvat kaikin 
puolin tarkoituksellisiksi ja harki-
tuiksi, mutta ajallisuuden luoduis-
ta olennoista ne eivät aina näytä 
sellaisilta. [10:7.6]

5. väittämä. Oikeus on vanhurskaut-
ta edustava kollektiivinen ajatus. Ar-
mo on rakkautta osoittava suhtautu-
mistapa.

Oikeus on kollektiivinen ajatus sii-
tä, mikä on oikeamielistä; armo on 
sen persoonallinen julkitulo. Armo 
on rakkautta osoittava suhtautu-
mistapa; täsmällisyys on luonteen-
omaista lain toteutumiselle; juma-
lallinen tuomio on kohtuullisuuden 
sielu, joka pitäytyy aina Kolminai-
suuden oikeudenmukaisuuteen ja 
joka toteuttaa aina Jumalan juma-
lallista rakkautta. [10:6.8]

IV Kolminaisuuden Stationaari-
set Pojat
 (Stationaarinen = samassa asemapai-
kassa pysyvä, olla liikkumatta, paikal-
laan pysyvä)

1. väittämä. Korkeimmissa Kolmi-
naisuuspersoonallisuuksissa on ole-
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massa seitsemän luokkaa.

KAIKKI Korkeimmat Kolminai-
suuspersoonallisuudet on luotu 
tarkoin määriteltyä palvelua var-
ten. Jumalallinen Kolminaisuus 
on suunnitellut heidät niin, että he 
täyttävät tiettyjä erityistehtäviä, 
ja heille on annettu pätevyys toi-
mia tavalla, joka kertoo käytettä-
vien menetelmien täydellisyydes-
tä ja antaumuksen lopullisuudesta. 
Korkeimmat Kolminaisuuspersoo-
nallisuudet kuuluvat seitsemään 
luokkaan: 1. Korkeimmuuden Kol-
minaistetut Salaisuudet. 2. Päivien 
Ikuiset. 3. Päivien Muinaiset. 4. 
Päivien Täydelliset. 5. Päivien Äs-
kettäiset. 6. Päivien Yhdistyneet. ja 
7. Päivien Uskolliset. [18:0:1]

2. väittämä. Tuomio, oikeuden so-
veltaminen, on Kolminaisuuden Sta-
tionaaristen Poikien työtä.

Tuomio, oikeuden lopullinen so-
veltaminen Äärettömän Hengen 
persoonallisuuksien esittämän to-
distusaineiston mukaisesti, on Kol-
minaisuuden Stationaaristen Poi-
kien työtä, olentojen, joilla on osa 
yhdistyneen Isän, Pojan ja Hengen 
kolminaisuusolemuksesta. [10:6.4]

3. väittämä. Ensimmäinen Lähde ja 
Keskus on laki; Kolmas Lähde ja Kes-
kus tulkitsee lain. Oikeutta toteutta-
vat Kolminaisuuden Pojat.

Kaikki laki saa alkunsa Ensimmäi-
sestä Lähteestä ja Keskuksesta, hän 
on laki. Hengellinen oikeushallinto 

on luonnostaan Toisen Lähteen ja 
Keskuksen asia. Lain julkituomi-
nen, jumalallisten säädösten voi-
maansaattaminen ja tulkinta ovat 
Kolmannen Lähteen ja Keskuksen 
tehtäviä. Lain soveltaminen, oikeu-
denkäyttö, kuuluu Paratiisin-Kol-
minaisuuden toimialaan, ja sen 
toteuttavat tietyt Kolminaisuuden 
Pojat. [10:6.1]

4. väittämä. Kolminaisuus tarjoaa 
täydellisen ilmoituksen Jumaluudes-
ta; Stationaariset Pojat tarjoavat täy-
dellisen ilmoituksen jumalallisesta 
oikeudesta.

Paratiisin-Kolminaisuus toimii 
oivallisena keinona Jumaluuden 
ikuisen olemuksen täyteen julki-
tuomiseen ja täydelliseen paljas-
tumiseen. Kolminaisuuden Stati-
onaariset Pojat tarjoavat samalla 
tavoin täysimääräisen ja täydelli-
sen julkituonnin jumalallisesta oi-
keudenmukaisuudesta. Kolminai-
suus on jumaluusyhtenäisyyttä, 
ja tämä yhtenäisyys lepää ikuises-
ti kolmen alkuperäisen, tasaver-
taisen, rinnakkaisen ja rinnan ole-
massa olevan persoonallisuuden 
– Jumala Isän, Jumala Pojan ja Ju-
mala Hengen – jumalallisen yksey-
den absoluuttisella perustalla. [10:0.2]

A. Korkeimmuuden Kolminais-
tetut Salaisuudet
1. väittämä. Jokaista Isän seitsemästä 
Paratiisimaailmasta johtaa kymme-
nen Korkeimmuuden Kolminaistet-
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tua Salaisuutta.

Paratiisisatelliittien sisimpään ke-
hään kuuluu seitsemän maailmaa, 
ja jokaista tällaista ylevää maail-
maa johtaa kymmenestä Korkeim-
muuden Kolminaistetusta Salai-
suudesta koostuva ryhmä. He eivät 
ole luojia, vaan he ovat korkeimpia 
ja perimmäisiä hallintopersoonal-
lisuuksia. Mainittujen seitsemän 
veljessfäärin asiainhoito on kaik-
kineen uskottu tälle seitsemänkym-
menen korkeimman johtajan ryh-
mälle. [18:1.1]

B. Päivien Ikuiset
1. väittämä. Jokaista Havonan mil-
jardista maailmasta johtaa Päivien 
Ikuinen.

Jokaista Havonan miljardia maail-
maa ohjaa Korkein Kolminaisuus-
persoonallisuus. Nämä hallitsijat 
tunnetaan Päivien Ikuisina, ja hei-
dän lukumääränsä on tasan mil-
jardi, yksi kutakin Havonan sfääriä 
kohden. He ovat Paratiisin-Kolmi-
naisuuden jälkeläisiä, mutta aivan 
niin kuin Korkeimmuuden Salai-
suuksienkin tapauksessa, ei myös-
kään heidän alkuperästään ole 
mitään muistiinmerkintöjä. Ajas-
ta aikaan nämä kaikin puolin vii-
saitten isien kaksi ryhmää ovat 
hallinneet Paratiisi–Havona -jär-
jestelmään kuuluvia ihania maail-
mojaan, ja he työskentelevät ilman 
vuorottelua tai uudelleensijoitte-
lua. [18:2.1]

C. Päivien Muinaiset (Meillä Or-
vonton)
1. väittämä. Identtiset, mutta Päivien 
Muinaisten erilaiset persoonallisuu-
det tarjoavat yhtenäisen seitsemän 
superuniversumin ohjannan.

Kaikki Päivien Muinaiset ovat pe-
riaatteessa samankaltaisia; he il-
mentävät Kolminaisuuden yhteisiä 
piirteitä ja yhdistynyttä olemus-
ta. Heillä on yksilöllisyytensä, ja 
persoonallisuudeltaan he ovat eri-
laisia, mutta he eivät eroa toisis-
taan sillä tavoin kuin Seitsemän 
Valtiashenkeä eroavat. Heidän 
myötään saavat muissa suhteissa 
toisistaan eroavat seitsemän supe-
runiversumia yhdenmukaisen joh-
don, jokainen superuniversumi 
kun on muista poikkeava, erillinen 
ja ainutlaatuinen luomus. Seitse-
män Valtiashenkeä ovat olemuk-
seltaan ja ominaisuuksiltaan eri-
laisia, mutta Päivien Muinaiset, 
superuniversumien persoonalliset 
hallitsijat, ovat kaikki yhdenmu-
kaisia ja Paratiisin-Kolminaisuu-
den täydellistäkin täydellisempiä 
jälkeläisiä. [18:3.2]

2. väittämä. Kolminaisuusperäiset 
Päivien Muinaiset langettavat kor-
keinta kohtuullisuutta olevan oikeu-
denmukaisen tuomionsa seitsemälle 
superuniversumille.

Päivien Muinaiset ja heidän kol-
minaisuusperäiset kumppanin-
sa langettavat korkeinta kohtuul-
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lisuutta olevan oikeudenmukaisen 
tuomionsa seitsemälle superuni-
versumille. Keskusuniversumissa 
tällaiset toiminnot ovat olemassa 
vain teoriassa, sillä siellä oikeu-
denmukaisuus sisältyy itsestään 
selvänä täydellisyyteen, ja havona-
lainen täydellisyys sulkee täysin 
pois epäharmonian mahdollisuu-
den. [10:6.6]

3. väittämä. Päivien Muinaiset ovat 
kaikista ajallis-avaruudellisten luo-
mistulosten välittömistä hallitsijoista 
kaikkein mahtavimmat.

Jos ajatellaan sitä, mikä on Päivien 
Muinaisten valta, miten pitkäl-
le heidän toimivaltansa ulottuu ja 
miten laajaa heidän oikeudenkäyt-
tövaltansa on, niin he ovat kaikis-
ta ajallis-avaruudellisten luomis-
tulosten välittömistä hallitsijoista 
täydellisimmät ja mahtavimmat. 
Koko valtavassa universumien uni-
versumissa vain heillä on valtaoi-
keudet langettaa lopullinen ja toi-
meenpantava tuomio, joka koskee 
tahdollisten olentojen elämän sam-
muttamista ikiajoiksi. Ja kaikkien 
kolmen Päivien Muinaisen tulee ol-
la mukana superuniversumin kor-
keimman oikeusistuimen lopullisia 
päätöksiä tehtäessä. [18:3.7]

4. väittämä. Korkeimman kesken-
eräisen kehityksen aikakautena kom-
pensoivat Päivien Muinaiset tilannet-
ta.

Korkein Olento on kokemukselli-

sen palvelun myötä ansaitsemas-
sa seitsemään superuniversumiin 
kohdistuvaa täysivaltaisuuttaan, 
samaan tapaan kuin Luoja-Poika 
kokemuksellisesti ansaitsee omaan 
paikallisuniversumiinsa kohdistu-
van suvereenisuuden. Mutta nykyi-
senä, Korkeimman keskeneräisen 
kehityksen aikakautena, Päivien 
Muinaiset huolehtivat ajallisuuden 
ja avaruuden kehittyvien universu-
mien koordinoidusta ja täydellises-
tä hallinnollisesta ylivalvonnasta. 
Ja kaikkia Päivien Muinaisten an-
tamia säädöksiä ja päätöksiä luon-
nehtii omaperäinen viisaus ja oma-
kohtainen aloitteellisuus. [18:3.9]

D. Päivien Täydelliset
1. väittämä. Kolminaisuusalkuiset 
Päivien Täydelliset johtavat superu-
niversumeiden suursektoreita (meillä 
Splandon).

Päivien Täydellisiä on tasan kak-
sisataakymmenen, ja he johtavat 
kunkin superuniversumin kymme-
nen suursektorin hallituksia. Hei-
dät kolminaistettiin sitä erityis-
tehtävää varten, että he avustavat 
superuniversumijohtajia, ja he hal-
litsevat Päivien Muinaisten välit-
töminä ja henkilökohtaisina sijais-
hallitsijoina. [18:4.1]

Jokaiseen sektoripääkaupunkiin 
osoitetaan kolme Päivien Täydel-
listä, mutta toisin kuin Päivien 
Muinaisten kaikkien kolmen ei ole 
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välttämätöntä olla kaiken aikaa 
paikalla. Aika ajoin joku tämän 
kolmikon jäsenistä saattaa poistua 
neuvottelemaan henkilökohtaisesti 
Päivien Muinaisten kanssa asiois-
ta, jotka koskevat hänen valtakun-
tansa hyvinvointia. [18:4.2]

E. Päivien Äskettäiset (meillä 
Ensa)
1. väittämä. Päivien Äskettäiset 
johtavat superuniversumien piensek-
toreiden asioita.

Päivien Äskettäiset ovat superuni-
versumien korkeimmista johtajis-
ta nuorimmat; he johtavat kolmen 
jäsenen ryhmissä piensektoreiden 
asioita. Olemukseltaan he ovat 
rinnastettavissa Päivien Täydelli-
siin, mutta hallintovallan osalta he 
ovat näiden alaisia. Näitä persoo-
naltaan loistavia ja jumalallisella 
tavalla tehokkaita kolminaisuus-
persoonallisuuksia on tasan kaksi-
kymmentäyksituhatta. Heidät luo-
tiin samanaikaisesti, ja yhdessä he 
myös Päivien Ikuisten johdolla kä-
vivät läpi Havona-koulutuksensa. 
[18:5.1]

F. Päivien Yhdistyneet (Neba-
don)
1. väittämä. Jokaisen paikallisuniver-
sumin pääkaupungissa Päivien Yh-
distynyt toimii Kolminaisuuden Neu-
vonantajana.

"Päivien" luokkaan kuuluvat Kol-

minaisuuspersoonallisuudet eivät 
hallinnollista toimivaltaa edus-
taessaan toimi superuniversumi-
hallituksia alemmilla tasoilla. Ke-
hittyvissä paikallisuniversumeissa 
he toimivat vain neuvonantajina 
ja neuvojina. Päivien Yhdistyneet 
ovat ryhmä yhteyspersoonallisuuk-
sia, jotka Paratiisin-Kolminaisuus 
on akkreditoinut [=valtuuttanut lä-
hettiläiksi] paikallisuniversumien 
kaksoishallitsijoiden luo. Jokaiseen 
järjestyneeseen ja asutettuun pai-
kallisuniversumiin osoitetaan yk-
si tällainen Paratiisin neuvonan-
taja, joka toimii Kolminaisuuden 
– ja joissakin suhteissa Universaa-
lisen Isän – edustajana paikallis-
luomukselle. [18:6.1] 

Näitä olentoja on olemassa seit-
semänsataatuhatta, vaikkei heille 
kaikille vielä ole annettu valtakir-
jaa. Päivien Yhdistyneitten reservi 
toimii Paratiisissa Universumijär-
jestelyjen Korkeimpana Neuvosto-
na. [18:6.2]

G. Päivien Uskolliset (meillä 
Norlatiadek, pääkaupunki Eden-
tia)
1. väittämä. Päivien Uskolliset 
palvelevat konstellaatioiden pääkau-
pungeissa Kaikkein Korkeimpien Isi-
en neuvonantajina.

Nämä korkeat Kolminaisuudesta 
polveutuvat persoonallisuudet ovat 
jokaisen paikallisuniversumin sa-
dan konstellaation hallitsijoiden 
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Paratiisista tulleita neuvonanta-
jia. Päivien Uskollisia on seitse-
mänkymmentämiljoonaa, ja Päi-
vien Yhdistyneitten tapaan eivät 
hekään ole kaikki palveluksessa. 
Heidän Paratiisissa oleva reservin-
sä muodostaa Universumienväli-
sen Etiikan ja Itsehallinnon Neu-
vottelukunnan. Päivien Uskolliset 
vuorottelevat palvelutehtävissä re-
servijoukkojen korkeimman neu-
voston tekemien päätösten mukai-
sesti. [18:7.1]

V. Kolminaisuuden suhde todel-
lisuuteen
1. väittämä. Niin kauan kuin Kor-
kein Olento ei vielä ole Kolminaisuu-
den personalisaatio, hän on lähin lä-
hestymistapa Kolminaisuuteen, min-
kä finiittiset luodut voivat käsittää.

Asenne finiittistä kohtaan. Kol-
minaisuus rajoittaa itseään laa-
jimmalla mahdollisella taval-
la suhtautuessaan finiittisyyteen. 
Kolminaisuus ei ole persoona, ei-
kä Korkein Olentokaan ole yksin-
omainen Kolminaisuuden perso-
noituma, mutta Korkein on lähin 
sellainen Kolminaisuuden voi-
ma-persoonallisuuskeskittymä, 
jonka äärelliset luodut voivat kä-
sittää. Tästä johtuu, että puhut-
taessa Kolminaisuudesta suhteessa 
finiittisyyteen puhutaan toisinaan 
Korkeimmuuden Kolminaisuudes-
ta. [10:5.4]

2. väittämä. Ei Korkein eikä Perim-

mäinen ole kokonaisuudessaan esillä 
Kolminaisuudessa, mutta ne laadulli-
sella tavalla tuovat esille Kolminai-
suuden suhtautumista. (Absoniitti-
suus = finiittisyyden ja kokemukselli-
sen absoluuttisuuden välillä oleva 
olemassaolon alue, Perimmäisen Ju-
malan valtakunta).

Asenne absoniittista kohtaan. Pa-
ratiisin-Kolminaisuus ottaa huo-
mioon finiittisen yläpuolella mut-
ta absoluuttisuuden alapuolella 
olevat olemassaolon tasot, ja tä-
tä suhdetta nimitetään joskus Pe-
rimmäisyyden Kolminaisuudeksi. 
Ei Perimmäinen eikä Korkeinkaan 
ole täysin Paratiisin-Kolminaisuu-
den edustaja, mutta kumpainen-
kin näyttää kvalifioidussa mielessä 
ja omalle tasolleen edustavan Kol-
minaisuutta kokemusperäisen voi-
man ja vallan kehittymisen esiper-
soonallisina aikakausina. [10:5.5]

3. väittämä. Kolminaisuuden suhde 
Absoluutteja kohtaan kulminoituu 
totaalisen Jumaluuden toimintaan.

Paratiisin-Kolminaisuuden abso-
luuttinen asenne on suhteessa ab-
soluuttisiin eksistensseihin, ja se 
huipentuu kokonaisvaltaisen Ju-
maluuden toiminnassa. [10:5.6]

VI Rinnasteiset Kolminaisuus-
peräiset olennot

A. Viisauden Täydellistäjät
1. väittämä. Viisauden Täydellistäjät 
ovat Kolminaisuuden Poikia, jotka 
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personoivat jumalallista viisautta su-
peruniversumeissa.

Viisauden Täydellistäjät ovat Pa-
ratiisin-Kolminaisuuden erityis-
luomus, ja heidän on määrä per-
sonoida jumalallisuuden viisaus 
superuniversumeissa. Näitä olen-
toja on olemassa täsmälleen seitse-
mänmiljardia, ja yksi miljardi on 
osoitettu kuhunkin superuniversu-
miin seitsemästä. [19.2.1]

B. Jumalalliset Neuvonantajat
1. väittämä. Jumalalliset Neuvonan-
tajat ovat Jumaluuden neuvo superu-
niversumeille.

Nämä Kolminaisuudesta polveu-
tuvat olennot ovat Jumaluuden 
antama neuvo seitsemän superu-
niversumin maailmoille. He eivät 
heijasta Kolminaisuuden juma-
lallista neuvoa; he ovat tuo neuvo. 
Palveluksessa on kaksikymmentä-
yksimiljardia Neuvonantajaa, ja 
heitä on kuhunkin superuniver-
sumiin osoitettu kolmemiljardia. 
[19.3.1]

C. Universaaliset Sensorit
1. väittämä. Sensorit ovat Jumaluu-
den tuomio – Paratiisin-Kolminai-
suuden päätöksiä. Sensorit ovat yh-
teenvedon suorittajapersoonallisuuk-
sia. He tekevät yhteenvedon erilaisis-
ta todellisuuksista ja ilmoittavat ju-
malallisia johtopäätöksiä.

Universaalisia Sensoreja on ole-

massa tasan kahdeksanmiljardia. 
Nämä ainutlaatuiset olennot ovat 
Jumaluuden lausuma tuomio. He 
eivät vain heijasta täydellisyyttä 
olevia päätöksiä, vaan he ovat Pa-
ratiisin-Kolminaisuuden tuomio. 
Edes Päivien Muinaiset eivät tuo-
mitse muutoin kuin yhdessä Uni-
versaalisten Sensoreiden kanssa. 
[19.4.1]

D. Inspiroidut Kolminaisuus-
henget
1. väittämä. Inspiroidut Kolminai-
suushenget, jotka palvelevat Kolmi-
naisuutta, ovat salainen olemassa-
ololuokka.

Se, minkä kykenen kertomaan 
Inspiroiduista Kolminaisuushen-
gistä, tulee olemaan hyvin vä-
häistä, sillä he ovat yksi harvois-
ta kokonaan salaisista olemassa 
olevista olentoluokista, epäilemät-
tä sen vuoksi salaisista, että hei-
dän on mahdotonta tuoda itseään 
täysin julki edes niille meistä, joi-
den alkuperä on hyvin lähellä hei-
dän luomisensa alkulähdettä. He 
tulevat olevaisuuden piiriin Para-
tiisin-Kolminaisuuden toimenpi-
tein, ja heidän palveluksiaan voi 
käyttää kuka tahansa Jumaluus tai 
kaksi yhdessä tai kaikki kolme. Em-
me tiedä, onko näiden Henkien lu-
kumäärä jo täysi, vai onko se jatku-
vasti lisääntymässä, mutta olemme 
taipuvaisia uskomaan, että heidän 
määränsä ei ole kiinteä. [19:5.1]
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2. väittämä. Tärkeä! Inspiroidut Kol-
minaisuushenget ja Ajatuksensuun-
taajat tuottavat identtisiä laadullisia 
reaktioita.

Lisäisin vielä yhden kiinnostavan 
tosiasian: Kun Yksinäinen Sanan-
saattaja on planeetalla, jonka asuk-
kailla on sisimmässä asuva Ajatuk-
sensuuntaaja, niin kuin Urantialla 
on, hän tiedostaa hengen läsnä-
oloa ilmaisevassa aistissaan laa-
tua ilmoittavan ärsykkeen. Mitään 
määrällistä ärsykettä ei näissä ta-
pauksissa esiinny, vaan vain laa-
dusta kertova ärsyke. Kun hän on 
planeetalla, jonne Suuntaajat eivät 
saavu, yhteys tämän planeetan al-
kuperäisasukkaisiin ei saa aikaan 
mitään tällaista reaktiota. Tämä 
kaikki viittaa siihen, että Ajatuk-
sensuuntaajat ovat jollakin tavoin 
sukua Paratiisin-Kolminaisuu-
den Inspiroiduille Hengille tai jol-
lakin tavalla heihin kytkeytyviä. 
Joissakin toimintansa vaiheissa he 
saattavat kenties olla jotenkin yh-
teydessä toisiinsa; mutta sitä em-

me todellakaan tiedä. Kummatkin 
ovat lähtöisin läheltä kaiken ole-
vaisen lähdettä ja keskusta, muttei-
vät kuulu samaan olentoluokkaan. 
Ajatuksensuuntaajat polveutu-
vat yksinomaan Isästä; Inspiroidut 
Henget ovat Paratiisin-Kolminai-
suuden jälkeläisiä. [19:5.6]

3. väittämä. Melkisedekit ajattelevat, 
että Inspiroidut Kolminaisuushenget 
saattaisivat sijaistaa Yksinäisiä Sa-
nansaattajia, jotka osoitetaan tietyn-
tyyppisten kolminaistettujen poikien 
työtovereiksi.

Nebadonin Melkisedekit opetta-
vat, että Inspiroitujen Kolminai-
suushenkien on joskus ikuisessa 
tulevaisuudessa määrä toimia Yk-
sinäisten Sanansaattajien paikal-
la, näiden rivit kun harvenevat hi-
taasti mutta varmasti, sitä mukaa 
kun heitä osoitetaan tietyntyyppis-
ten kolminaistettujen poikien työ-
tovereiksi. [19:5.4]

☐

Kokemuksia lukijatapaamisesta 

UAI:n 10. kansainvälinen lukija-
konferenssi pidettiin Alanko-

maissa 12.-15.4.2018. Suomalaisia 
lukijoita oli mukana 11. Ohessa Ei-
ja-Seppänen-Bolotinski, Risto Män-
tynen, Tapio Pulli sekä Kalevi ja 

Marja-Leena Eklöf kertovat siitä, mi-
kä tapaamisessa erityisesti innosti ja 
kiinnosti heitä. Konferenssin teema 
oli: Jeesus opettajana - oletteko val-
miita elämään hänen opetuksiaan 21. 
vuosisadalla?
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Eija: Musiikki kiehtoi erityisesti
Konferenssipaikaksi oli valittu ihana 
Noordwijkenhout ja siellä konferens-
sikeskus Leeuwenhorst, joka oli kuk-
kapeltojen ja tuulimyllyjen ympäröi-
mä. Tulppaanit olivat myöhässä kaksi 
viikkoa, koska Euroopan sää oli ollut 
kylmä, mutta ihanat narsissipellot 
kukkivat jo! Olimme siis ikään kuin 
saamassa esimakua Edentiasta. Jos 
nautit Urantian kukista, pensaista ja 
puista, siinä tapauksessa katselet 
nautinnoksesi Edentian verratto-
mien puutarhojen botaanista kau-
neutta ja kukkaloistoa. [43:6.8]

Aamuisin ennen luentoja oli mah-
dollista osallistua USA:sta kotoi-
sin olevan Susan Meyersin vetä-
mään meditaatiohiljentymiseen.  It-
selleni oli lisäksi tärkeää konferens-
siin valittu musiikki. Jokainen aamu 
alkoi luentosaliin kutsuvalla Armin 
van Buurenin musiikilla: This light 
between us (löytyy myös YouTubes-
ta). Taustalla näytettiin hollantilaista 
taidetta ja kosmologisia näkymiä.

Seremoniamestareina toimivat 
musiikin ammattilaiset, pianisti An-
toinette Rootsdawtah ja rap-artisti 
Pato Banton, jotka ovat säveltäneet 
paljon musiikkia Urantia-kirjan teks-
teihin. Heidän lisäkseen esiintyivät 
viulisti Christine Seaborn ja pianis-
ti Bob Solone USA:sta.

Kuulimme mm. Leonard Cohe-
nin iki-ihanan Hallelujah-kappaleen. 
Konsertin piti myös harpisti ja laulaja 
Iris Kroes, joka oli Voice of Holland 
-kilpailun voittaja vuodelta 2012. 

Hänen kanssaan esiintyi upea laula-
ja ja pianisti Sofia Dragt. Hollannin 
Urantia-yhdistyksen puheenjohta-
ja Jaap Terra oli henkilökohtaisesti 
kutsunut heidät esiintymään. Muis-
tattehan, että myös Mestari Jeesus oli 
soittanut.

Käsillä olevan vuoden aikana Jee-
sus sopi sellaisista järjestelyistä, et-
tä hän sai maitotuotteita vastaan 
harpunsoittotunteja. Hän piti ta-
vattoman paljon kaikesta musiik-
kiin liittyvästä - - . Yksitoista täytet-
tyään hän oli taitava harpisti, joka 
nautti suuresti saadessaan viihdyt-
tää perhettään ja ystäviään epäta-
vallisilla tulkinnoillaan ja osaavil-
la improvisoinneillaan. [123:6.5]

Lyhyiden luentojen jälkeen jalkau-
duttiin David Linthicumin ryhmä-
dynamiikkamallin mukaisiin pien-
ryhmiin; esimerkiksi suomalaiset ja 
suomen kieltä puhuvat osallistuivat 
ns. Dravidalais-ryhmään (Uran-
tia-kirja, sivu 881 "Dravidain Intia"). 
Kaikille ryhmille oli annettu jonkin 
muinaisen kansan nimi Urantia-kir-
jasta.

Luennoilla Gaétan Charland Ka-
nadasta puhui aiheesta Olkaa maail-
man valona. Mm. lainauksena Uran-
tia-kirjasta hänellä oli: ”Te olette 
maailman valo - -.” [140: 4.4] David Lin-
thicum USA:sta puhui aiheesta Sil-
mäpipetillä, lusikalla vai lapiolla ja 
lainasi mm. Urantia-kirjaa: Loppujen 
lopuksihan Isä-idea on yhä korkein 
ihmiskäsitys Jumalasta. [196:3.33] And-
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re Radatus Kanadasta puhui aiheesta 
Miten olla yhtä mestarillinen opetta-
ja kuin Mestari oli. Hän aloitti esitel-
mänsä siteeraten Carl G. Jungin teos-
ta The Undiscovered Self (Tuntematon 
itseys), jossa Jung muistutti, että maa-
ilma tarvitsee harvempia saarnaajia ja 
suuremman määrän parempia opet-
tajia. Lisäksi hän esitelmässään sitee-
rasi Urantia-kirjaa: Se, missä laajuu-
dessa teidän on mentävä viesteinen-
ne kansan pariin, on tavallaan osoi-
tus siitä, missä määrin olette epä-
onnistuneet pyrkimyksessänne elää 
eheää vanhurskasta elämää, totuu-
teen koordinoitunutta elämää. [155:1.5]

Pato Banton USA:sta piti esitel-
män aiheesta: Oppitunteja Mesta-
riltani, jossa mm. korostettiin us-
kon kautta syntyvää oikeamielisyyttä, 
vanhurskautta. (140:10.1) Paton laulu 
New Day Dawning löytyy myös You-
Tubesta.

Jeffrey Wattles USA:sta esiintyi 
aiheenaan Evankeliumin eläminen ja 
voimalla julistaminen 21. vuosisadal-
la. Hän pohti mm., mitä tarkoittaa 
Jumalan rakastaminen kaikella sydä-
mellä, sielulla, mielellä ja voimalla. 
Esitelmässä korostettiin myös Totuu-
den Hengen voiman sisältymistä itse 
evankeliumisanomaan. (178:1.3).

Richard Jernigan USA:sta puhui 
aiheesta Jeesus ja politiikka: kuinka 
sovittaa eläminen Valtakunnassa ja 
maailmassa. Esitelmässään hän si-
teerasi mm. sitä, että Jeesus kiinnit-
ti huomiota aikanaan yhteiskunnalli-
siin epäkohtiin kuten siihen, että rik-

kaudet jakautuivat hyvin epätasaises-
ti (140:8.15).

Chris Wood, UAI:n puheenjoh-
taja USA:sta, piti kaksi esitystä. En-
simmäinen oli aiheesta, jossa poh-
dittiin apostoliutta, opetuslapseutta 
ja niiden asettamia vaatimuksia mm. 
ruuhkavuosiaan eläville. Toisessa esi-
telmässään hän käsitteli tulevaisuu-
den haasteita Urantia-liikkeelle. Esi-
telmien ja ryhmien lisäksi lauantaina 
oli erilaisiin aiheisiin keskittyviä ryh-
miä, jotka kukin osallistuja oli valin-
nut mielensä mukaan. Itse kävin Ko-
lumbiasta kotoisin olevan, nykyään 
USA:ssa asuvan Jimmer Prieltonin 
ryhmässä, jonka aihe oli Isä meidän 
-rukous, harjoittelimme sen rukoi-
luun liittyvää ja palvonnaksi sulavaa 
yhdistämistä omassa elämässämme. 
Lisäksi osallistuin Antoinette Root-
sdawtah´in (USA) vetämään ses-
sioon, joka koski aihetta Jeesus nais-
ten ja miesten tasa-arvon opettajana.

Seuraava UAI:n kansainvälinen 
konferenssi järjestetään kolmen vuo-
den kuluttua Etelä-Amerikassa Pe-
russa 22.-25.4.2021 Urubambassa ja 
Cuscossa inkojen muinaisissa kult-
tuurimaisemissa. Konferenssin kie-
let ovat englanti, espanja ja portugali. 
Aiheena on: Kohti kosmista kansalai-
suutta – Teidän aikanne on koittanut. 

Risto: Lukijatapaamisissa oppii 
aina uutta
Amsterdamin lukijatapaaminen sujui 
hienosti; sekä järjestelyt että kokous-
paikka loivat hyvät puitteet kansain-
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väliselle tapahtumalle. Oli suuri ilo 
tavata vanhoja tuttavia ja suuri kun-
nia tutustua uusiin ystäviin. Kokous 
oli rytmitetty suomalaiseen tapaan 
niin, että aina puolen tunnin alustuk-
sen jälkeen tehtiin ryhmätöitä – lois-
tavaa! Pato Banton ja Antoinette 
Rootsdawtah juonsivat tilaisuuden ja 
nostattivat tunnelman ilmaan. Niin 
kuin aina, oppii lukijatapaamisissa 
jotakin uutta. Kun pohdiskelimme 
ryhmässä, kuinka Urantia-sanoma 
houkuttelisi uusia ihmisiä, joku sa-
noi, että lukijoiden pitäisi antaa hen-
gen valon loistaa ja vertasi sitä kilpi-
konnan poikasiin. Kun ne kuoriutu-
vat hiekkarannalla, ne osaavat auto-
maattisesti hakeutua kohti valoa ja 
merta. Joku ryhmästä muistutti, että 
keinotekoinen valo voi johdattaa ne 
kuitenkin harhaan. Niin se taitaa olla. 
Ihmistenkin elinympäristössä on niin 
paljon häiritseviä valon lähteitä, että 
vain harva pystyy erottamaan taivaal-
la tuikkivat tähdet niiden takaa.

Kalevi ja Marja-Leena: Pienryh-
mät ja hyvät järjestelyt saavat 
kiitoksemme
Taas on tulppaaneita tulvillaan iloi-
nen Amsterdam…. Tullessamme 
Amsterdamin lentoasemalle 11.04. 
oli meitä vastassa lentokenttäkulje-
tuksiin erikoistunut taksiauto konfe-
renssikuljetuksista vastaavan tilaa-
mana. Samaan kyytiin tuli myös Ja-
mes Woodward USA:sta. Pääsimme 
edullisesti ja luotettavasti konferens-
sipaikkaan, Hotel NH Noordwijk 

Leeuwenhorst, noin 25 km etäisyy-
delle Amsterdamista. 

Vuodet eivät ole toistensa kaltaisia. 
Tulppaaneita ei näkynyt matkan var-
rella ollenkaan ja vettäkin alkoi hiljal-
leen tihuttaa yhä runsaammin. Myö-
hemmin selvisi, että kevät oli Hollan-
nissakin noin pari viikkoa myöhässä.

Varsinainen konferenssipäi-
vä oli 12.04. Pääsimme jo illalla 
kirjoittautumaan hotelliin ja pienen 
iltakävelyn jälkeen asettumaan 
taloksi. Iltaohjelmassa oli myös kon-
ferenssivieraiden tapaaminen, jonka 
jälkeen oli päivällinen ja konferens-
sin avaus.

Perjantaina alkoi konferenssitoi-
minta täydellä tehollaan, johon kuu-
luivat luennot ja pienryhmätoiminta. 
Keskustelut tapahtuivat kullekin ryh-
mälle valitun puheenjohtajan alus-
tuksen jälkeen. Pidimme tätä järjes-
telyä hyvänä; näin jokainen pääsi ha-
lunsa mukaisesti ilmaisemaan kan-
tansa tai kokemuksensa. Pienryhmät 
työskentelivät samankaltaisen tehtä-
vän parissa. Tämä menetelmä perus-
tuu George Michelson-Dupont´in 
näkemykseen, ja hän on kehittänyt 
siitä opiskelumenetelmän.

Ruokasalissa erilaiset pienryhmät 
jatkoivat toimintaansa. Keskustelu 
ruokailun yhteydessä oli mielenkiin-
toista henkilöiden ja kansallisuuden 
vaihtuessa eri ruokailujen aikoina. Ja 
ruoka oli hyvää ja monipuolista, vain 
mielikuvitus asetti rajoja valinnoille. 
Pidimme hyvänä myös sitä, että ha-
lukkaille, ennen varsinaisen ohjelman 
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alkua aamulla, oli järjestetty mahdol-
lisuus hiljentymistilaisuuteen.

Urantia-säätiön Suomen sivutoi-
misto oli aktiivisesti mukana myös 
konferenssin kirjamyynnin järjestä-
misessä ja edisti osaltaan ilmoituksen 
leviämistä, eikä manager Tapio Pul-
lin tarvinnut raahata takaisin myyn-
tiin tuomiaan kirjoja.

Varsinaisen konferenssiohjelman 
loputtua Antonio Schefer oli järjes-
tänyt halukkaille mahdollisuuden 
jatkokonferenssiin sunnuntai-ilta-
päivästä. Me kävimme ko. iltapäivä-
ajelulla tutustumassa Amsterdamin 
kaupunkiin, kansallismuseoon, tori-
elämään jne. ja sitten takaisin hotel-
liin pakkaamaan laukkuja kotiinläh-
töä varten. Maanantaina lähtiessäm-
me lentokentälle oli ilo katsella valta-

via peltoalueita täynnä kauniita pu-
naisia tulppaaneja. Kesä oli tulossa 
Hollantiinkin.

Tapio Pulli: Kansainvälisyys li-
sääntyy
Tilaisuus oli todella hyvin järjestetty. 
Oli mukava tavata ihmisiä eri puolilta 
maailmaa. Olin paikalla myymässä 
vieraskielisiä Urantia-kirjoja ja pal-
jon ihmiset tulivat keskustelemaan ja 
kauppakin kävi. Ilmapiiri oli tosi ren-
to mutta kuitenkin harras ja innosta-
va. Tulevia kansainvälisiä konferens-
seja on jatkossa tulossa vuosittain ja 
aktiivisuus maailmalla lisääntyy.

☐

Amsterdamin lukijatapaamisen suomalaisia
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Naldan kanssa kaivolla

Elämän satuttamana kokemuksen kartuttamana

kulttuuriemme opettamana käyttäydyimme opitulla tavalla – 

kunnes kohtasimme Jaakobin kaivolla veljemme Joshuan 

ja hänen muutoksen mahdollistavan sanomansa.

Olen rinnallasi, Nalda.

Ajatusten aikakone toimii.

Minä se olen, hän tunnusti alkuperänsä,

ja me tunnistimme tasavertaisen jumallisen sisarveljeyden 

2000 vuotta sitten ja nyt samaan aikaan.

Hän näki sinun sielusi ikävän, Nalda – ja minun – 

ja tarjosi sinulle ikuisen elämän lähteen – ja minulle –

2000 vuotta sitten ja nyt samaan aikaan.

Tuo elävä vesi palaa!

Edelleen elämä satuttaa, kokemus karttuu, kulttuuri sitoo

mutta joka päivä ajan yli kantaa

tahdon! elävä palavavesi.

Tuula Laine
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 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

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.

Syyskausi 2018
• La 15.9.2018: Aihe avoin
• La 20.10.2018: Aihe avoin
• La 17.11.2018: Aihe avoin

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

Malmitalo (karttalinkki)
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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:  
Kaija Lindström, puh. 045 245 9009,  
kaija.lindstrom@kolumbus.fi

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
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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 tiistaina, klo 16 – 
18. Koilliskeskus. Liikekatu 3, Sepeli, 
33580 Tampere. Lisätiedot: Kari Kip-
po, 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.

Keskustele Facebookissa
Urantia-seuralla on myös suljettu 
Facebook-ryhmä, jossa voit seurata 
keskustelua ja vaihtaa mielipiteitä 
muiden Urantia-kirjan lukijoiden 
kanssa. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 
seuran sihteeriin: sihteeri@urantia.fi
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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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