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Puheenjohtajan 
mietteitä

Suomen kulttuurirahasto teetti vii-
me vuoden lopulla tutkimuksen, 

jossa tutkittiin, mitä suomalaiset pi-
tävät pyhänä. Koska pyhyys yleen-
sä yhdistetään uskontoon, yllättyivät 
tutkijat siitä, että vain joka seitsemäs 
henkilö piti kirkkoa, uskontoa tai us-
konnollista yhteisöä pyhänä (15 % 
vastaajista). Hengellisyyttä tai uskon-
nollisuutta omana henkilökohtaisena 
kokemuksena piti pyhänä vain 16 % 
vastaajista. Viiden pyhimmän seikan 
kärkeen nousivat:

1. Rakkaus ja läheiset ihmiset (68 %)
2. Rauha, koti, lepo (56 %)
3. Turvallisuus (54 %)
4. Ihmisarvo (53 %)
5. Terveys (48 %)

Näitä voi pitää maallistuneen val-
tion lukuina. Olisiko siinä hyvää se, 
ettei pyhyyden tunnetta enää sekoi-
teta ihmisten ylläpitämiin organi-
saatioihin tai ihmisiin, jotka ovat par-
haimmillaankin vain inhimillisiä, 
yhtä erehtyväisiä kuin nuijapäät, yh-
tä vajaita kuin sammakonpoikaset?

Puola on yksi Euroopan uskon-
nollisimmista maista. Puoli yhdek-
sän uutisissa oli alkuvuodesta juttu, 
jossa käsiteltiin Puolan katolisen kir-
kon pappien lasten hyväksikäytöstä 
saamia vankeustuomioita. Suruissa-
ni seurasin, kuinka pienen kaupun-
gin kirkkokansa epäili oman pappin-
sa tuomion puolueettomuutta ja piti 
sitä hyökkäyksenä heidän pyhinä pi-
tämiään arvoja vastaan.

Suomalaisissa voi nähdä muutakin 
hyvää. Kaksi kolmasosaa pitää pyhä-
nä rakkautta, jumalallista asennetta 
kanssaihmisiinsä. Vaikka se ehkä tu-
losten perusteella näyttää ensi sijas-
sa kohdistuvan läheisiin, on sillä aina 
mahdollisuus kasvaa Jeesuksen mai-
nitsemiin mittoihin koskettamaan 
kaikkia maailman ihmisiä, vihamie-
het mukaan lukien.

Minulle pyhää on Jumala ja kans-
saihmisten suhde Jumalaan. Vaik-
ka yritänkin kunnioittaa muiden ih-
misten jumalasuhdetta, voin tahatto-
malla kommentillani pahoittaa toisen 
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mielen. Ensimmäisen kerran omia 
uskonnollisia tunteitani loukkasi 
oma uskonnonopettajani ensimmäi-
sellä luokalla oppikoulussa. Olin saa-
nut kotona kristillisen kasvatuksen 
ja Raamatun kertomukset olivat mi-
nulle tuttuja. Kerran tunnilla uskon-
nonopettaja vähätteli Mooseksen te-
koja ja sanoi, ettei Mooses mitään ih-
meitä tehnyt. Pensas saattoi olla sala-
man sytyttämä ja vettä pulppusi läh-
teestä, kun Mooses kopautti sauval-
laan lähteen päällä olleen kiven pois, 
hän selitti. Olin verisesti loukkaantu-
nut. Mitä? Eivätkö Raamatun kerto-
mukset uskonnonopettajan mielestä 
olleetkaan totta?

Myöhemmin tajusin, etteivät tun-
teitani loukanneetkaan niinkään hä-
nen Mooseksen teoille antaman-
sa luonnontieteelliset selitykset vaan 
hänen Jumalaa kohtaan tuntemansa 
välinpitämätön ja vähättelevä asen-
ne. Hän oli pappissuvun vesa, joka 
oli tullut valinneeksi teologisen kou-
lutuksen pikemminkin suvun tavas-
ta johtuen kuin sisäisestä tarpeesta 
tai kutsumuksesta. Taisi olla sellainen 
leipäpappi pahimmasta päästä. Hän 
oli radikalisoitunut 60-luvun lopussa 
ja vähän myöhemmin tapauksen jäl-
keen erosi kokonaan kirkosta ja sanoi 
olevansa ateisti.

195:7.1 Parempi olisi, että tiede omis-
tautuisi taikauskon hävittämiseen 
kuin että se koettaa kumota us-
konnollisen uskon – ihmisen uskon 
hengellisiin realiteetteihin ja juma-
lallisiin arvoihin. 87:7.9 … ryhmänä 

nykyajan ihmiset pitävät kiinni tie-
teellisestä asennoitumisesta, kartta-
vat taikauskoa ja kammoavat tie-
tämättömyyttä, vaikka he yksilöinä 
kaikki kaipaavatkin mysteeriä ja 
kunnioittavat tuntematonta.

Luvussa 159 kerrotaan Jeesuksen Na-
tanaelille antamasta opetuksesta py-
hien miesten ja kirjoitusten osalta. 
Jeesus itse pyrki toimimaan diskree-
tisti ja välttämään hyökkäävää asen-
netta vallitsevan uskonnollisen järjes-
tyksen suhteen. Kirjoituksista Jeesus 
pyrki löytämään parhaat ja oli taitava 
käyttämään niitä oman evankeliu-
minsa tukena. Hän ei koskaan hyö-
kännyt uskonnollista uskoa vastaan, 
vaikkakin hän vastusti kivettyneitä 
uskonnollisia tapasääntöjä ja etenkin 
pyhyyden valheellisen viitan alle ver-
hottuja yhteiskunnallisia ja taloudel-
lisia intressejä.

Aito uskonto elää ja voi hyvin, ei 
näkemisen ja tuntemisen avulla, vaan 
pikemminkin uskon ja ymmärryksen 
varassa. Uskonto ei ole ylevien tun-
teiden ja puhtaasti mystisten emoo-
tioiden jälkeläinen. Uskonnolliset 
kokemukset juontuvat Suuntaajan ja 
Totuuden Hengen ihmismieleen te-
kemästä yhteisvaikutuksesta. Juma-
lallinen olemus on tajuttavissa vain 
sielun silmin. ”Ilman pyhyyttä ei yk-
sikään ihminen saa nähdä Herraa.” 
[101:1.3]

Risto Mäntynen
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Päätoimittajalta

Yövyin viime keväänä Piritan 
luostarissa Tallinnassa. Huonee-

ni seinällä oli taulu, johon oli tekstat-
tu Pyhän Birgitan rukous:

Herra osoita minulle tie ja tee mi-
nut halukkaaksi sitä vaeltamaan. 
Uskallettua on viipyä, ja vaarallista 
on jatkaa matkaa. Täytä siis minun 
ikävöimiseni ja osoita minulle tie.

1300-luvulla elänyt Birgitta oli aikan-
sa tärkeimpiä uskonnollisia vaikutta-
jia. Hän oli Ruotsin ensimmäinen 
Euroopan laajuisesti tunnettu nainen 
ja myös Pohjolan ainoa naispyhimys. 
Birgitta joutui taistelemaan maallisen 
elämän tuulissa kahdeksan lapsen äi-
tinä, joka jäi varhain leskeksi. Kaiken 
hässäkän keskellä hänellä oli mieles-
sään selkeä henkinen visio ja voima-
kas tahto löytää totuus. (Lähde: Wiki-
pedia.)

”Osoita tie”, pyytää Birgitta. Hän 
tietää tarvitsevansa apua. Birgitan ru-
kous kuvaa osuvasti valintatilantei-
den vaikeutta. Kun seisot tienhaa-
rassa etkä osaa tehdä päätöksiä. Olet 
kahden vaiheilla: Jos et tee mitään, 
olet vaikeuksissa. Jos toimit, olet vaa-
rassa. Mitä valitsetkin, valintasi tuo 
mukanaan lisää haasteita, ja päätök-
silläsi on aina seurauksensa. Meille 
annetaan muutamia sopivia vaihto-
ehtoja, joista saamme valita. Näin va-
paa tahtokin toteutuu.

Valamon luostarissa puolestaan 

käsiini osui arkkipiispa Johannek-
sen pieni kirja, jossa oli neuvoja 
muun muassa päätöksen tekoon: ”Jos 
edessäsi on kaksi pahaa, valitse pie-
nempi. Ja jos kaksi hyvää, valitse suu-
rempi. Rukoile ensin, että Herra an-
taa viisautta.”

Pieni ihminen ei pysty arvioimaan 
isoja kokonaisuuksia eikä näe luke-
mattomien eri tekijöiden yhteisvai-
kutuksia. Siksi syntyy helposti arvi-
ointivirheitä. Kukaan ei selviä elä-
mästä ilman kolhuja. Niin lienee tar-
koituskin, nimenomaan vaikeat ajat 
tuovat meille voimakkaita kokemuk-
sia ja muuttumisen paikkoja. Kaik-
ki kokemukset ovat arvokkaita. Osa 
niistä jää ikuisesti Kokemuksellisen 
Korkeimman haltuun. Koko laajas-
ta universumista ei mikään säilyttä-
misen arvoinen koskaan katoa. 109:3.2 

(1197.4)

Entä kun olet pyytänyt apua ja 
Ajatuksensuuntaajasi opastaa sinua, 
oletko valmis noudattamaan neu-
voja? Teetkö niin kuin opas pyy-
tää, vaikka matkan varrella on kaik-
kea mielenkiintoista, joka ei kuulu 
Opastajan suunnitelmaan? Usein ih-
minen tietää, mitä pitäisi tehdä, mut-
ta ei tee niin. Tulee mutkia ja viiväs-
tyksiä, mutta niistäkin saadaan koke-
mustietoa.

Birgitta rukoilee - ”Täytä siis mi-
nun ikävöimiseni ja osoita minul-
le tie.” Birgitan ikävöinti on ymmär-
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rettävää: Jossakin vaiheessa ihmiselle 
tulee tuo ikävä. Voisiko se johtua ha-
lusta tehdä oikein, koska tietää ja ym-
märtää, että (tietoisesti) väärin toimi-
minen tuo lisää tuskaa ja väärinkä-
sityksiä? Eikä tarvitse olla kyse isois-
ta asioista vaan elämän pienistä yksi-
tyiskohdista.

Jokaisella käy varmaan joskus mie-
lessä, että tietyissä tilanteissa olisi 
kannattanut valita toisin. Jälkikäteen 
ihminen huomaa asioita, jotka voi 
ymmärtää vasta, kun on elänyt valin-
tansa seuraukset läpi. Jos olisi tiennyt, 
mitä kaikkea valintaan tulee sisälty-
mään, toinen vaihtoehto olisikin eh-
kä ollut parempi. Lähtöruutuun ei voi 
kuitenkaan enää palata. Ehkä henki-
lö oppi ainakin tietämään, mitä ei jat-
kossa halua. Tällaisessa tilanteessa on 
syytä keskustella Opastajan kanssa 
jatkosuunnitelmasta.

Jos olet toiminut valintoja tehdes-
säsi senhetkisten tietojesi mukaan oi-
kein ja aikomuksesi ovat olleet hyviä, 
myös armo on läsnä. Lopulta kaikes-

ta muodostuu kuitenkin oikeanlai-
nen kokemusten kooste, juuri sinun 
ainutlaatuinen elämänkudelmasi, jo-
ka on arvokas.

103:4.5 (1133.5) Jumala Isä ei kohtele ih-
mistä, omaa lastaan, tämän to-
siasiallisen hyveellisyyden tai an-
siokkuuden perusteella, vaan 
tunnustamalla lapsen motivaati-
on – sen, mikä on luodun tavoite ja 
aikomus. Suhde on vanhemman ja 
lapsen suhde, ja sen saa aikaan ju-
malallinen rakkaus. 

* * *
Huomioittehan, että tulevana kesänä 
on mahdollisuus tavata muita Uran-
tia-kirjan lukijoita Urantia-seuran 
kesäpäivillä Valkeakoskella ja Euroo-
pan toisessa lukijatapaamisessa Tal-
linnassa. Lukijatapaamiset tarjoavat 
mainion tilaisuuden keskusteluun, 
kokemustiedon jakamiseen ja uusien 
ihmisten kohtaamiseen.

Nähdään kesällä!
Kaija Lindström

Urantia-kirja, matkaopastusta ajattomuuteen
Esitelmä Urantia-seuran talvipäivillä 26.1.2019

Bey Heng

Voin tuskin olla matkaopas muille, 
mutta kertomalla, kuinka Uran-

tia-kirja on minua opastanut, voin eh-

kä osoittaa kohtia, jotka auttavat löy-
tämään uusia polkuja elämäniloon ja 
rauhaan.
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1. Uskonnot / uskottavat asiat / 
usko
1.1 Uskonnot ovat ihmisten rakenta-
mia järjestelmiä perimmäisistä kysy-
myksistä. Suuret uskonnot ovat syn-
tyneet henkisen ilmoituksen seurauk-
sena. Ilmoituksen kehittyminen us-
konnoksi on vuosikymmenien, jopa 
vuosisatojen prosessi. Vanhin histo-
rian tuntema uskontojen synty ta-
pahtui ylipappi Melkisedekin vierail-
lessa maapallolla 1973 eaa. Tämä on 
vaikuttanut kaikkien neljän suuren 
uskonnon sisältöön. Meille tunnetuin 
osa siitä on Mooseksen laki ja 10 käs-
kyä.

Uskontojen myöhempi kehitys 
ajanlaskuamme edeltäneellä vuositu-
hannella eriytti uskonnot toisistaan. 
Intiassa brahmaani-papisto kehit-
ti hindulaisuuden ja Gautama budd-
halaisuuden. Kiinassa Laotse kehit-
ti taolaisuuden ja Euroopassa Paava-
li, Pietari ja Filon kehittivät kristin-
uskon.

Islam syntyi vasta 600-luvulla pro-
feetta Muhammedin näkemyksistä.

Uskontojen erilaisuus koskee vain 
yksityiskohtia, sillä kaikkien niiden 
tavoitteena on antaa ihmiskunnal-
le hyvä ja onnellinen tapa elämiseen. 
Myöhemmin tapahtunut kehitys on 
himmentänyt uskontojen keskeistä 
sanomaa ja aiheuttanut niiden välille 
kriittistä kilpailua. Uskontoihin alkoi 
syntyä vallanhalun jälkiä, jotka ovat 
vähentäneet niiden henkistä puhtaut-
ta. Uskontojen tärkein sisältö Moo-
seksen käskyistä on poimittu maalli-

siin lakeihin.

1.2 Arkipäivän elämään liittyy suuri 
määrä asioita. Uskontoihin lisättiin 
yksityiskohtia – toiveita ja pelotteita – 
joihin saattoi mukautua tai jotka saat-
toi hyljätä. Vaikeasti ymmärrettävät 
asiat tehtiin helppotajuisiksi. Syntyi 
käskyjä ja oppeja, ja uskonnot erilais-
tuivat ja pakanallistuivat. Teologit ke-
hittivät oppeja syntiin lankeamisesta, 
armosta ja lunastuksista. Uskominen 
hajaantui uskottaviksi ja uskomatto-
miksi asioiksi, jutuiksi ja ennusteiksi.

1.3 Sana usko jää tarkoittamaan jo-
tain syvempää ja suurempaa, arkipäi-
vää pyhempää asiaa. Usko ei ole enää 
vain osa uskontoa vaan yksilön elin-
tapa ja suhde perimmäisiin kysymyk-
siin. Ihmisiin on syntynyt ”hengelli-
syyttä”, joka on yhteistä kaikissa us-
konnoissa. Usko koetaan, sitä ei voi 
todistaa. Luojalle on eri kulttuureissa 
annettu erilaisia nimiä. Usko kuvaa 
kokemustamme meitä korkeammas-
ta henkisestä voimasta.

2. Onko Urantia-kirja uskonto?
2.1 Urantia-kirja on ihmiskunnalle 
annettu ”viides käänteentekevä il-
moitus”. Ilmoitus on uskonnon luon-
teinen, mutta sanomaltaan kosmi-
nen. Ensimmäinen osa (31 lukua) kä-
sittelee Luoja-Jumalaa, universumia 
ja sen hengellistä hallintaa. Toinen 
osa (24 lukua) käsittelee paikallisuni-
versumia ja sen elämän periaatteita. 
Kolmas osa (62 lukua) kertoo pla-
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neettamme historiasta ja henkisestä 
kehityksestä. Neljäs osa (77 lukua ja 
775 sivua) kuvaa Jeesus Nasaretilai-
sen elämää.

Urantia-kirja käsittelee uskonto-
jen tapaan perimmäisiä kysymyksiä, 
mutta vapaasti ja olettaa, että lukija 
on jo osin sisäistänyt hengellisyyden.

Urantia-kirja on uskontoa, mutta 
se sisällyttää itseensä myös täällä vuo-
situhansien aikana kehittyneet us-
konnot. Kirja näkee joitakin uskon-
noissa olevia harhakäsityksiä ja tul-
kitsee monet opit vallanhalun seu-
rauksiksi.

Saamme aiheen rohkeaan nöyryy-
teen. Maapallolla syntyi parituhatta 
vuotta sitten persoonallisuus, Mikael, 
joka on paikallisuniversumin Luo-
ja-Poika, paikalliseen kulttuuriimme 
eniten vaikuttanut persoonallisuus – 
Jeesus Nasaretilainen.

Neljännen osan luvussa 131 kuva-
taan maapallomme muut uskonnot 
varsin myönteisessä hengessä. Maa-
pallon uskonnoista syntyy vankka 
kokonaiskuva.

3. Perimmäiset kysymykset
3.1 Perimmäiset kysymykset selvitte-
levät elämän tarkoitusta, luomista ja 
sitä mitä tapahtuu, kun joudumme 
jättämään ajan. Perimmäisiä kysy-
myksiä emme voi ratkaista tiedolla. 
Perimmäisyydet koetaan.

Elämä on hämmästyttävä ilmiö, 
jossa henki sitoutuu aineeseen ja käy 
elämään. Ken Wilber kertoo kirjas-
saan Kaiken lyhyt historia luomises-

ta tähän tapaan: Jumala, Ääretön Vii-
saus halusi ilmetä ja saosti hitusen it-
seään aineeksi, loi fyysisen maailman. 
Hän halusi myös kokea tuon elä-
män puhaltamalla aineeseen uudel-
leen henkensä, syntyi elämä.  (Ludwig 
Wittgenstein?)

Elämä on aineen kokemuksellinen 
yhteys henkeen. Meissä on tuo yh-
teys, olemme kehona osa Ääretön-
tä Viisautta ja pystymme kokemaan 
myös hengen, hengellisyyttä. Me to-
teudumme aineen maailmassa, ja elä-
mä yhdistää siihen hengen. Mieli yh-
distää sisäisen osamme ulkoiseen yh-
teyteen.

Ulkoinen ei ole vallassamme, mut-
ta sisimmässämme on kaikki perim-
mäinen. Kasvu on mahdollisuus hen-
gellisyyteen, ei välttämättömyys. Ih-
minen voi elää onnellisena tajuamat-
ta henkistä olemustaan. Kun samais-
tumme kehoomme, tyytyväisyyteen 
riittävät arjen ongelmat ja fyysinen 
olemassaolo.

3.2 Arvomaailma. Henkinen elämä 
on alati uusien rikkauksien lähde. 
Hyvyys, kauneus ja todenmukaisuus 
nousevat fyysisistä tarpeista henkisik-
si arvoiksi. Kun pystymme omaksu-
maan arkipäivään rakkauden, hen-
kisten energioiden ytimen, saa elämä 
sen todellisen sisällön. Luonnontie-
teet, jotka käsittelevät vain fyysisiä 
asioita, ovat suuri rajoite, koska ne 
kieltävät kokemuksellisen todellisuu-
den. Usko ja uskonnot ovat koke-
muksellisia ja suovat elämälle sen 
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korkeimmat arvot. Usko on rakkaut-
ta elämään ja luo sille ylevät puitteet. 
Arvot rikastuvat taiteista. Niillä il-
maistaan henkisiä arvoja fyysisin kei-
noin. Taiteilijat ovat persoonallisuuk-
sia, joissa kohtaavat fyysinen voima ja 
henkinen luomiskyky.

3.3 Pieni aika ja suuri aika. Peter 
Halldorf esittää kirjassaan Sielun 
juuri meille ihmisille kaksi erilaista 
aikaa. Pienen ajan elämme täällä ajas-
sa. Suureen aikaan siirrymme täältä, 
kun irrottaudumme aineellisesta ke-
hostamme ja siirrymme tuonpuolei-
seen – ajattomaan. Omaksumalla täl-
laisen käsityksen elämä saa hämmäs-
tyttävän laajan sisällön. Urantia-kirja 
kuvaa samaa asiaa hieman toisin sa-
noin. Emme ole maapallon vakinaisia 
asukkaita vaan ”nousevia kuolevai-
sia”.

Opettelemme täällä elämän ensi 
askeleet. Luovuttuamme kehosta jou-
dumme ”kehitysmaailmoihin”, jois-
sa meitä koulutetaan puhtaiksi hen-
kiolennoiksi. Kypsyttyämme käym-
me Paratiisissa tapaamassa Luojaam-
me ja kiittämässä Häntä saamistam-
me mahdollisuuksista. Jatkossa pal-
velemme tulevaa elämää parhaiden 
ominaisuuksiemme mukaan. Pienel-
lä ajalla on oma ratkaiseva merkityk-
sensä suuressa ajassa olemiseen. Se, 
minkä opit pienessä ajassa, on pää-
omaasi suuressa ajassa. Urantia-kir-
jan mukaan matka kehitysmaailmoi-
hin on vapaaehtoinen.

4. Urantia-kirja ja muut uskonnot 
Urantia-kirjassa kerrotaan, että maa-
pallon suuret uskonnot ovat synty-
neet Makiventa Melkisedekin ja hä-
nen papistonsa työn seurauksena. Ih-
miskunnan merkittävimmät kirkko-
isät ovat kehitelleet niitä omien näke-
mystensä mukaisesti mutta samalla 
loitontaneet niitä niiden alkuperäi-
sestä sanomasta. Muutokset ovat ih-
miskunnan henkisen kehitystason 
puutteellisuudesta johtuvia. Koko-
naisnäkemyksen puute, itsekkyys ja 
vallanhalu ovat aiheuttaneet uskon-
toihimme oppeja, joita voidaan tulki-
ta pakanallisiksi.

Neljännen osan luvussa 131 Jeesus 
ja Ganid hahmottavat ”Meidän us-
kontomme”. Kirjan ilmaisu poikke-
aa uskontojen sanomasta muutamis-
sa yksityiskohdissa. Poikkeamat ai-
heuttavat kitkaa mm. kristillisen kir-
kon näkemykseen Jeesus Nasaretilai-
sen asemasta ja itäisten uskontojen 
jälleensyntymäoppeihin. Kirkkoisä 
Augustinus loi ajatuksen Eevan syn-
tiin lankeamisesta, ja se pakotti ajat-
telemaan, että Jeesus on lunastanut 
ihmiskunnan perisynnistä. Kristinus-
kon hienous on sen ARMO. Itäisten 
uskontojen sisältö on elämässä oppi-
minen.

Kun on opittu, päästään Brahma-
niin. Ymmärtämällä tämä, voidaan 
sivuuttaa kirjan ja kristinuskon yksi 
keskeinen ero. Kehitysmaailmoiden 
opetustapoja ei kirjassa yksilöidä, jo-
ten oppia voi ajatella saavansa jo tääl-
lä ajassa.
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5. Selaillaan Urantia-kirjaa
Urantia-kirja on vaativaa mutta hyö-
dyllistä luettavaa. Hetkittäin syntyy 
uusia oivalluksia. Tajuan ymmärryk-
seni puutteellisuuden, sillä mm. esi-
puheen omaksuminen on aina jäänyt 
keskeneräiseksi. Se kuvaa koko kirjan 
sisältöä. Jos pystyisi omaksumaan 
kirjan esipuheen, saisi paljon arvo-
kasta ymmärrystä.

Ensimmäinen osa on arkielämälle 
vierasta. Jumaluuksien ominaisuuk-
sia emme pysty omaksumaan ja hen-
kinen hierarkia tuntuu kovin laajal-
ta. Kun tajuamme universumin koko 
laajuuden, käy sen hallinnon omak-
suminen mahdolliseksi.

Toinen osa tekee meistä realisteja. 
Emme ole elämän keskipisteitä vaan 
hiukkanen kosmosta, ja kun vapau-
dumme itsestämme, voimme muo-
dostua persoonallisuuksiksi. Ajatuk-
sensuuntaaja, hiukkanen Jumaluutta 
meissä, liittää meidät itseämme kor-
keampaan arvomaailmaan. Voimme 
pyrkiä rakentamaan yhteyttä oman 
tahtomme ja tuon lahjaksi saamam-
me Ajatuksensuuntaajan välille. Kyse 
ei ole sanoista vaan asenteesta. Se on 
elämän mittainen tehtävä.

 Kirjan kolmas osa, planeettam-
me historia ja kehitys, aukeaa jo hel-
pommin. Ne ovat jo meitä itseämme 
ja rinnastuvat osin luonnontieteisiin.

Neljäs osa, Jeesus Nasaretilaisen 
elämä, on pääosin helppolukuinen. 
Itse olen oppinut erityisesti Jeesuk-
sen Rooman-matkan luvuista. Luen-
not eivät ole vielä vertauksia, vaan 

selkeää opetusta. Roomassa vietetty 
aika, luennot siellä ja paluumatkal-
la Kreikassa ovat antoisia. Opetukset 
apostolien virkaanasettamisen yhtey-
dessä, helluntain jälkeen ja viimeinen 
kuvaus Jeesuksen uskosta päättävät 
kirjan ylevästi. Paneutuminen kir-
jan syvyyksiin tekee meidät nöyriksi, 
mutta lisää rohkeutta elää omaa yksi-
löllistä elämää. Urantia-kirjan löytä-
minen oli elämäni arvokkaimpia ta-
pahtumia.

6. Pysähdyttäviä ajatuksia
6.1 On kiusallista, että Urantia-kirja 
on annettu meille vaikeaselkoisena. 
Meitä lohduttaa jossain vaiheessa, 
kun tajuamme, että kirja on tarkoitet-
tu palvelemaan ihmiskuntaa 500–
1000 vuotta. Sukupolvemme ovat vie-
lä keskenkasvuisia. On iloinen asia, 
että henkinen evoluutio jatkuu ja kir-
jaa opitaan ymmärtämään.

6.2 Tahdostamme vapaa Ajatuksen-
suuntaaja on hieno järjestelmä. Hen-
gellisyyteen ei voi velvoittaa, tielle 
sinne on itse hakeuduttava. Keho tar-
vitsee aineellisessa maailmassa va-
paan tahdon, ja hengellisyys kypsyy 
ajan saatossa. Uskon tulee olla yksi-
lön sisäinen asia. Hengellisyyteen tu-
lee kasvaa, siihen ei voi velvoittaa.

6.3 Urantia-kirja nosti Jeesus Nasa-
retilaisen uuteen valoon. Hän ei ole 
mikään parkaraukka, joka eli väärään 
aikaan väärässä paikassa, vaan suuri 
persoonallisuus, joka tiesi tehtävänsä 
ja toteutti sen. Koen Jeesus Nasareti-
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laisen Urantia-kirjan keskushenki-
löksi.

6.4 Jeesuksen oivallukset:
• älä vihastu
• ole ajatuksissasi puhdas
• älä vastaa pahaan pahalla
• puhu totta (älä vanno)
• rakasta kaikkia

Elämänohjeet täydentävät yksinker-
taisuudessaan Melkisedekin ja Moo-
seksen työtä.

Yhteenvedon hetki
Ajattelen Urantia-kirjan luovan sel-
keän ja haastavan kuvan elämästä ja 
sen eri tasoista koko universumissa. 
Todetaan kolme tasoa elää.

1. Tiedostamaton elämä 
Eläin ei ole tietoinen elämästään, se 
toimii tarpeidensa ja lajinsa vaistojen 
varassa. Alkeiselämän, kasvien ja ke-
hittyneempien elämälajien välillä erot 
ovat suuria ja ihmisille arvaamatto-
mia. Kehittyessään elämä tulee erääs-
sä vaiheessa tietoiseksi itsestään ja py-
sähtyy sitä arvioimaan. Näin käy ih-
misen lapsella, puhutaan mm. ”mo-
raalisesta valinnasta” 5-6 vuoden iäs-
sä. (sielun synty?)

2. Tietoinen elämä
Aikuisena valintoja tehdään monin 
mieliteoin ja ajatuksin. Me ihmiset 
olemme tietoisia elämästämme ja sen 
vaihtelevista tasoista. Oleellista on 
kuitenkin, että vaikka tiedämme, mil-
laista täysipainoinen ja onnellinen 

elämä olisi, emme yleensä pysty sii-
hen kohottautumaan. Kehomme ja 
keskenkasvuinen mielemme sitoutuu 
satoihin toisarvoisuuksiin ja elää pel-
kässä ”tietoisuudessa”. Uskon syvyy-
det ja hienoudet jäävät sumuisiksi.

3. Täysipainoinen ja sisäistetty 
elämä
Hallittua ja harkittua elämä on, kun 
se kasvaa rakkausenergian hallintaan. 
Selkeimmän kuvan hallitusta elämäs-
tä on antanut Jeesus Nasaretilainen. 
Hän kuvaa, että tulee elää rakastavasti 
Taivaallisen Isän tahdon mukaisesti; 
olemme hänen lapsiaan ja elämme 
”Taivaan valtakunnassa”. Hallittua 
elämää kerrotaan elettävän Keskus-
universumissa, Havonassa ja ainakin 
osin superuniversumiemme vanhois-
sa, jo ”valon ja elämän aikaan” eden-
neissä osissa.

Mustavalkoisia rajoja ei ole
Jyrkkiä mustavalkoisia rajoja ei ole. 
Pitkälle ihmisen kanssa kesyyntynyt 
eläin voi olla alkeellisen tietoinen va-
lintojen vastuullisuudesta ja elää lap-
sen tavoin rakkauden vaikutuksen 
alaisena. Joukossamme elää ihmisiä, 
jotka pyrkivät elämään täysipainoista 
elämää. Tietoiselle elämälle on tyypil-
listä henkinen kompastelu ja se, että 
tietoisuutemme on vain hetkellistä ja 
usein ajatuksemme ja toimemme 
muistuttavat eläimellisestä alkupe-
rästämme. Koulutusta hallitun elä-
män alkamiseen meille lupaillaan, 
kun astumme mansiomaailmoihin. 
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Elämä ja rakkaus
Kaikista ilmiöistä on elämä osoittau-
tunut loputtoman mielenkiintoiseksi. 
Sen laatutaso vaihtelee olemattoman 
vähäisestä täysipainoisen ”jumalalli-
seen”. Elämän laatua täytyy arvioida 
lisäksi monesta näkökulmasta. Sanan 
elämä asemasta sen laatua kuvaa erin-
omaisesti sana rakkaus. Molemmat 
ovat energian muotoja, elämä on yh-
distelmä henkisestä ja aineellisesta. 
Rakkaus on puhtaasti henkinen il-
miö, jota suuresti käytetään myös ai-
neellisen elämän tukemiseen. Edellä 
kaavaillut elämän kolme tasoa sovel-

tuvat hyvin myös rakkauden tason ja-
koon. On varsin luontevaa, että us-
konnoissa noita kahta energiaa pide-
tään samasyntyisinä. Elämää voi 
myös arvioida rakkausenergian so-
velluksena aineelliseksi luotuun maa-
ilmaan. Tämä luo mahdollisuuden 
arvokkaan rakkausenergian käyttä-
miseen myös kielteisiin tarkoituksiin, 
henkisiin sairauksiin.

☐

Toimitukselta: 
Bey nukkui pois 28.2.2019.

Välähdyksiä lukijatapaamisesta
25.-27.1.2019

Hotelli Tallukka, Vääksy

Usein Urantia-seuran järjestä-
mät talvipäivät osuvat talven 

kylmimpään ajankohtaan, niin täl-
läkin kertaa. Tammikuun viimeinen 
viikonloppu oli saanut liikkeelle jäl-
leen lähes neljäkymmentä innokasta 
Urantia-kirjasta kiinnostunutta osal-
listujaa pohtimaan haastavaa aihet-
ta, joka oli otsikoitu Urantia-kirja — 
Matkaopas ikuisuuteen.

Talvitapaamisia on pidetty seu-
ran perustamisvuodesta 1989 alkaen. 
Tapaamisen tarkoituksena on kerätä 
niin vanhempien kuin uudempien-
kin lukijoiden ”matkakokemuksia” 

vuosien varrelta yhteiseksi hyväksi 
ja tarkasteltavaksi sekä arvokkaaksi 
pääomaksi matkalla kohti korkeam-
paa kosmista päämäärää. Näin on lu-
pa ajatella, koska olemme vasta en-
simmäisessä vaiheessa tiedostamas-
sa ihmiselle tarkoitettua ikuisuus-
matkaa kohti jumalallisia korkeuk-
sia. On hätkähdyttävää tajuta, kuinka 
merkittäväksi pieni planeettamme ja 
sen ihmiskunta on havaittu taivaalli-
sen hallinnon taholta, koska sille on 
suotu niin laajamittainen totuudelli-
nen paljastus kokonaisuniversumin 
todellisuudesta.
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Päivien ohjelma noudatti totuttu-

ja muotoja. Aamunavauksessa Tuula 
Laine johdatteli meidät Mustan Saa-
ran tarinan kautta oikeaan mielenti-
laan ottamaan vastaan päivien antia. 
Valitettavaa oli, ettei kunniavieraam-
me Bey Heng päässyt henkilökohtai-
sesti esittämään omaa kokonaisnäke-
mystään Urantia-kirjasta matkaop-
paana. Saimme kuitenkin kuulla hä-
nen viestinsä päivien järjestäjän On-
ni Ylitapion mieleenpainuvana esi-
tyksenä.

Lauantain laajimmassa ohjelma-
kokonaisuudessa paneuduttiin syväl-
liseen pohdintaan, osallistujien hen-
kilökohtaisiin kokemuksiin viiden-
nestä käänteentekevästä ilmoitukses-
ta, alkaen kuusikymmentäluvulta ny-
kypäivään asti. Kuulimme kiinnosta-
via välähdyksiä vuosien varrelta ih-
misten kertoessa omakohtaisia yllät-
täviä ”sattumia”, miten heidät saatet-
tiin näiden erikoisten ja outojen kir-
joitusten pariin. Tästä olikin hyvä 
aloittaa mieleen painuneiden ja mer-
kityksellisten tekstikohtien eli hel-
mien käsittely, mitä ne kullekin ovat 
merkinneet. Luotsaajina toimi trio 
Tapio Kankkonen, Raimo Kujala ja 
Tapani Vainio.

Sunnuntain avauksen aloitti Mar-
ja-Leena Valkeinen vapaamuotoisel-
la tarkastelulla, mitä kaikkea on tul-
lut vastaan hänenkin pitkällä Uran-
tia-taipaleellaan. Tässä vaiheessa tu-
li mieleen, miten joku teos voi puhu-
tella ja pitää ihmisiä otteessaan koko 
elämän ajan. En kuitenkaan voi kuin 

ihmetellä sitä, koska olen havainnut 
sen omakohtaisesti.

Toinen osio oli osoitettu Mat-
ti Hökän ajatuksille otsikolla Mat-
kaoppaan merkitys ja arvo ihmiselle. 
Tuntien hänen vahvan tietämyksen-
sä pohjoisen uskonnollisista virtauk-
sista oli virkistävää kuunnella, miten 
kristillinen vakaumus ja urantialai-
nen ilmoitus sopivat yhteen samassa 
persoonassa.

Päivien lopuksi oli jotain uutta, mi-
tä ei ole aikaisemmin ollutkaan estra-
dilla, nimittäin lempääläisen, man-
siomaailmaan jo siirtyneen Kalevi 
Krekilän kirjan Miksi elän? arvioin-
ti, koska se on eräänlainen tiivistelmä 
hänen näkemyksestään Urantia-kir-
jasta. Sikäli ainutlaatuinen, ettei vas-
taavaa ole aikaisemmin tehty suomen 
kielellä. Arvioitsijoita olivat Laura 
Suominen-Raatikainen ja Onni Yli-
tapio. Tällaisen omakohtaisen näke-
myksen tekeminen on rohkea teko, ja 
tietää varmasti tulevansa arvioiduksi 
alkuperäisen kohteensa mukaan! Sik-
si se saikin arvostelua yrityksestä teh-
dä mahdottomasta mahdollista ja pit-
kästä ilmoituksesta lyhyen kertomuk-
sen. Silti pidän tällaista hyvänä ja tar-
peellisena oman uskonkäsityksen ju-
listuksena, jota on aina harrastettu 
esim. Raamatusta. Ymmärrän sen 
hänen henkisenä testamenttinaan, 
jonka hän teki viimeisinä aikoinaan 
tietäessään jo lähdön olevan lähellä. 
Tämä tuskin jää viimeiseksi oheiskir-
jaksi, vaan tämä on vasta alkua, joka 
saa seuraajia tulevaisuudessa.
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Hyvä loppuhuipennus tilaisuuteen 

oli Pentti Suutarisen improvisoitu 
puheenvuoro oman terveydenhoidon 
merkityksestä ja erityisesti mainin-
ta ”vatsan ja suoliston olevan ihmisen 
toiset aivot”.

Päivät olivat kokonaisuudessaan 
onnistuneet, mahdollista lisäarvoa 
toisi kohottavan musiikin liittäminen 
oikealla tavalla ohjelmaan.

Pertti Leinonen 

Pohdintoja Vanhasta testamentista – Genesis
Osmo Saarela

Tämän artikkelin tärkeimpänä 
inspiroijana on ollut kahdeksan-

osaiseen The Urantia Book Work-
books –sarjaan kuuluva teos Bible 
Study. Teossarja on Urantia-säätiön 
1960-luvulla julkaisema ja perustuu 
ensimmäisten lukijoiden, etenkin 
William Sadlerin, uraauurtavaan 
työhön. Enkä toki voi jättää mainit-
sematta inspiraation lähteenä itse 
Raamattua ja tietenkin hyvin tunte-
maamme Urantia-kirjaa.

Olen jossakin määrin tutustu-
nut myös nykyaikaisen raamatun-
tutkimuksen tulkintoihin pääasial-
lisena lähdeteoksena Genesis: Histo-
ry, fiction or neither, jonka ovat kir-
joittaneet James Hoffmeier, Gordon 
Wenham ja Kenton Sparks. Kirjoit-
tajat ovat kansainvälisesti arvostet-
tuja Vanhan testamentin asiantunti-
joita. Teos on julkaistu vuonna 2017. 
Muutamat muut lähteeni olen mai-
ninnut tekstin ohessa.

Vanha testamentti
Vanhaa testamenttia ja yleensä Raa-

mattua kannattaa tutkia kriittisesti, 
mikä ei tarkoita samaa kuin sen kriti-
sointi. Arvostakaamme Raamattua 
ymmärtäen sen tekijöiden historialli-
sen ja kulttuurisen taustan!

Seuraavat yleiset pohdinnat löyty-
vät teoksesta Bible Study: Kristikun-
ta pitää Vanhaa testamenttia tärkeä-
nä osana pyhiä kirjoituksia – se on 
Jumalan sanaa. Raamattu itse ei väi-
tä olevansa erehtymätön. Esimerkiksi 
Paavali kehottaa kuulijoitaan arvioi-
maan kaikkea kuulemaansa.

Raamatun kehitys pysähtyi noin 
kaksi vuosituhatta sitten. Tällä on ol-
lut vaikutuksensa kirkkojen kehitystä 
ajatellen. Katolinen kirkko on pääty-
nyt oppiin, jossa vain kirkko on auk-
torisoitu Raamatun sanan tulkitsi-
ja. Kirkon jäseniä ei rohkaista Raa-
matun henkilökohtaiseen tutkimi-
seen. Kirkon tulkinnat on kuitenkin 
julistettu erehtymättömiksi, mistä 
on saattanut aiheutua pitkäaikaisia-
kin seuraamuksia. Protestanttiset kir-
kot puolestaan ovat paavin arvoval-
lan hylätessään nostaneet Raamatun 
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ylimmäksi auktoriteetiksi, jota maal-
likotkin voivat tutkia ja tulkita. Tämä 
on johtanut protestanttisen liikkeen 
hajaannukseen tulkintaerimielisyyk-
sien myllerryksessä.

Vanhan testamentin sanoman ydin 
on viisiosainen Toora, joka Raama-
tussamme on nimetty viideksi Moo-
seksen kirjaksi. Tämä esitykseni ra-
joittuu ensimmäiseen Mooseksen kir-
jaan, joka tunnetaan paremmin ni-
mellä Genesis.

Genesis - tarkoitus ja kirjoittajat
Bible Studyn mukaan Genesiksen 
päätarkoitus on
• kertoa kaiken alku
• kertoa Israelin kansan alku, erityi-

sesti Abrahamin kutsuminen ja 
hänelle annetut lupaukset

• kuvata ihmisen suhde Jumalaan.
Genesiksen kirjoittajat ovat tunte-
mattomia, mutta tekstejä tutkimalla 
on päädytty siihen, että sillä on neljä 
eri aikakausiin sijoittuvaa kirjoittajaa 
tai kirjoittajatiimiä:
• Jahvisti (850 eKr.)
• Toinen Jahvisti (750 eKr.)
• Elohisti (700 eKr.)
• Pappiskirja (500-450 eKr.)

Seemiläisten kansojen jumalakä-
sitykset
Seemiläisten kansojen jumalakäsityk-
sistä on esitys Urantia-kirjassa, jossa 
meitä kiinnostaa erityisesti Jahve ja 
Elohim. Erityisen tärkeä on Jahve, 

koska siitä vähitellen kehittyi univer-
saali monoteistisen juutalaisuuden 
jumala, ja siitä edelleen meidän kris-
tittyjen Taivaallinen Isämme.

Urantia-kirja kuvaa Jahvea ja Elo-
himia sivulla 1953: Jahve oli niiden 
eteläpalestiinalaisheimojen jumala, 
jotka yhdistivät tämän jumaluuskäsi-
tyksen Horebin vuoreen, Siinain tuli-
vuoreen. Jahve oli vain yksi niistä sa-
doista ja tuhansista luonnonjumalis-
ta, jotka saivat osakseen seemiläishei-
mojen ja -kansojen huomion ja jotka 
vaativat näiltä palvontaa.

Elohim. Kishissä ja Uurissa säilyi 
kauan sumerilais-kaldealaisia ryh-
miä, jotka opettivat sellaista kolme Ju-
malaa yhdessä Jumalassa -käsitettä, 
joka perustui Aatamin ja Melkisede-
kin päivien traditioihin. Kyseinen op-
pi kulkeutui Egyptiin, jossa tätä Kol-
minaisuutta palvottiin Elohim-nimi-
senä, tai yksikössä Eloah. Egyptin fi-
losofiset piirit ja myöhemmät heprea-
laista syntyperää olevat aleksandria-
laisopettajat opettivat tätä monikol-
listen Jumalten ykseyttä, ja monet ek-
soduksenaikaiset Mooseksen neuvon-
antajat uskoivat tähän Kolminaisuu-
teen. Mutta kolminaisen Elohimin kä-
sitteestä ei koskaan tullut varsinais-
ta heprealaisen teologian osaa, ennen 
kuin heprealaiset olivat joutuneet ba-
bylonialaisten poliittiseen vaikutus-
piiriin.

Suunnilleen vuoteen 2000 eKr. 
saakka Siinain vuori oli ajoittain toi-
miva tulivuori niin, että satunnaisia 
purkauksia esiintyi vielä niinkin myö-
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hään kuin israelilaisten näillä seuduin 
oleskelun aikana. Tuli ja savu sekä tä-
män tulivuoren purkauksiin liittyneet 
jylisevät räjähdykset tekivät kaikki sy-
vän vaikutuksen lähiseutujen beduii-
neihin, herättivät heissä kunnioitta-
vaa kauhua ja saivat heidät suures-
ti pelkäämään Jahvea. Tästä Horeb-
vuoren hengestä tuli myöhemmin 
heprealaissemiittien jumala, ja lopul-
ta he uskoivat hänen olevan kaikkien 
muiden jumalten yläpuolella.

Ensimmäinen luomiskertomus
Raamatussa on kaksi luomiskerto-
musta, jotka osin täydentävät toisiaan 
ja osin ovat keskenään ristiriitaisia-
kin. Tämä johtuu mitä ilmeisimmin 
siitä, että ne ovat eri tekijöiden eri ai-
kakausina kirjoittamia. Genesiksen 
alkuluvut 1:1 – 2:3 ovat kuin mahtava 
ja runollinen alkusoitto Genesikselle 
ja jopa koko Tooralle. Sitä on erityi-
sesti ensimmäinen luomiskertomus, 
jonka kirjoittajat ovat paneutuneet 
tehtäväänsä huolella.

Eksegeetikot ovat löytäneet luo-
miskertomuksesta symmetrisen ra-
kenteen (Lähde: Genesis: History, fic-
tion or neither): Jumala luo maail-
man kuudessa päivässä. Kolmena en-
simmäisenä päivänä Jumala luo elä-
mälle suotuisan ympäristön niin, et-
tä ensimmäisenä päivänä hän luo 
yön ja päivän, toisena päivänä tai-
vaan ja meren sekä kolmantena päi-
vänä hän erottaa merestä maan, jossa 
alkaa kasvaa kasveja. Tämän jälkeen 
Jumala alkaa täyttää luomaansa ym-

päristöä samassa järjestyksessä. Nel-
jäntenä päivänä hän luo yötä ja päi-
vää hallitsevat valot, viidentenä me-
renelävät ja siivekkäät eläimet ja kuu-
dentena maaeläimet mukaan lukien 
ihmiset.

Alussa Jumala loi taivaan ja maan. 
Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti 
syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vet-
ten yllä. Jumala sanoi: »Tulkoon va-
lo!» Ja valo tuli. Jumala näki, että va-
lo oli hyvä. Jumala erotti valon pimey-
destä, ja hän nimitti valon päiväksi, ja 
pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta 
ja tuli aamu, näin meni ensimmäinen 
päivä.

Ihmisen luomiseen sisältyy kuvaus 
ihmisen olemuksesta (Jumalan ku-
va), ilmenemismuodosta (mies ja nai-
nen), tehtävästä ja ravinnosta. Juma-
la sanoi: »Tehkäämme ihminen, teh-
käämme hänet kuvaksemme, kaltai-
seksemme, ja hallitkoon hän meren 
kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, 
maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita 
maan päällä liikkuu.»

Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, 
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mie-
heksi ja naiseksi hän loi heidät. Juma-
la siunasi heidät ja sanoi heille: »Ol-
kaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyt-
täkää maa ja ottakaa se valtaanne. 
Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintu-
ja ja kaikkea, mikä maan päällä elää 
ja liikkuu.» Jumala sanoi vielä: »Minä 
annan teille kaikki siementä tekevät 
kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki 
puut, joissa on siementä kantavat he-
delmät. Olkoot ne teidän ravintonan-
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ne. Ja villieläimille ja taivaan linnuille 
ja kaikelle, mikä maan päällä elää ja 
liikkuu, minä annan ravinnoksi vih-
reät kasvit.» Niin tapahtui. Ja Jumala 
katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki 
oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, näin 
meni kuudes päivä. Lopuksi Jumala 
lepää ja pyhittää lepopäivän.

Näin tulivat valmiiksi taivas ja 
maa ja kaikki mitä niissä on. Jumala 
oli saanut työnsä päätökseen, ja seit-
semäntenä päivänä hän lepäsi kaikes-
ta työstään. Ja Jumala siunasi seitse-
männen päivän ja pyhitti sen, koska 
hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luo-
mistyöstään.

Raamatun tutkijat ovat löytäneet 
ensimmäisestä luomiskertomuksesta 
myös numerologisen rakenteen, jossa 
kertautuu pyhä luku seitsemän:
• Sana ”Jumala” esiintyy viisi kertaa 

seitsemän, eli 35 kertaa.
• Sana ”Maa” esiintyy kolme kertaa 

seitsemän, eli 21 kertaa.
• Lause ”Jumala näki, että niin oli 

hyvä” esiintyy seitsemän kertaa.
Vanhan testamentin pyhän luvun tai 
sen kerrannaisten on ilmeisen tietoi-
sesti haluttu toistuvan. Näin on 
muuallakin Vanhassa testamentissa, 
esimerkiksi monet rituaalit tehdään 
seitsemän kertaa, seitsemäs päivä on 
lepopäivä ja myös seitsemäs kuukausi 
on erityinen.

Luomiskertomuksen Jumala poik-
keaa radikaalisti muista aikalaiskä-
sityksistä. Jumala toimii yksin, ei ole 
muita jumalia tai jumalattaria apuna 

tai sotkemassa asioita. Hän on kaik-
kivoipa ja luo maailman sanojensa tai 
tahdonilmaustensa voimalla näen-
näisen ponnistuksetta. On huomatta-
va, että hän luo myös auringon, kuun 
ja muut taivaankappaleet, mitkä oli-
vat jumalolentoja tai niihin verratta-
via sen ajan kulttuureissa.

Bible Study kommentoi luomisker-
tomusta seuraavasti: Genesiksen ydin 
on luomiskertomus. Sillä ei ole mer-
kitystä, kuinka myyttisen tuntuista 
tai symbolista kieli on, TOTUUS löy-
tyy sieltä. Oikein ymmärrettynä ker-
tomus ei ole ristiriidassa tieteen kans-
sa. Luomiskertomusta ei voi eikä tar-
vitse luokitella tieteelliseksi tai histo-
rialliseksi tekstiksi.

Itse olen ajatellut, että ensimmäi-
nen luomiskertomus oli aikalaisille 
korkeatasoinen hengellis-kosmologi-
nen ilmoitus ja paras totuus aihees-
ta. Lisäksi se on loisteliaan runollinen 
kirjallinen helmi. Mytologis-runol-
lisessa tyylissä myös aika menettää 
merkityksensä ja sen mukana tapah-
tumien ajallinen järjestys. Siten ko-
ko luomistyön mahduttaminen vain 
seitsemään päivään ei mitenkään häi-
ritse kokonaisuutta, päinvastoin, se 
on upea symbolinen oivallus.

Toinen luomiskertomus - syn-
tiinlankeemus
Toinen luomiskertomus sisältää Aa-
tamin ja Eevan tarinan keskeisenä si-
sältönään syntiinlankeemus. Jumalan 
langettama kirous Aatamille, Eevalle 
ja käärmeelle (Gen. 3:14-19) on ru-
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nollinen kuvaus synnistä ja sen seurauksista, 
jonka vaikutus kristilliseen teologiaamme ja ar-
vomaailmaamme on ollut valtava.

Herra Jumala sanoi käärmeelle:
– Koska tämän teit, olet kirottu.
Toisin kuin muut eläimet,
karja ja pedot,
sinun on madeltava vatsallasi
ja syötävä maan tomua
niin kauan kuin elät.

Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille
ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille:
ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi,
ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.

Naiselle hän sanoi:
– Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat,
ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi.
Kuitenkin tunnet halua mieheesi,
ja hän pitää sinua vallassaan.

Ja miehelle hän sanoi:
– Koska teit niin kuin vaimosi sanoi
ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä,
niin olkoon maa sinun takiasi kirottu.
Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi
niin kauan kuin elät.
Maa kasvaa sinulle
orjantappuraa ja ohdaketta,
mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi.
Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi,
kunnes tulet maaksi jälleen,
sillä siitä sinut on otettu.
Maan tomua sinä olet,
maan tomuun sinä palaat.

Tässä halutaan antaa myös varoittava esimerkki 
siitä, mitä seuraa, kun erkaannumme Jumalan 
tahdon mukaan elämisestä: vieraantuminen, 
kärsimys ja lopulta kuolema. Tekstissä on ym-

märretty myös vahva viitta-
us Jeesuksen tulemiseen ja 
käärmeen eli paholaisen 
voittamiseen. On myös 
merkillepantavaa, että Van-
hassa testamentissa ei puu-
tuta Genesiksen jälkeen 
syntiinlankeemukseen eikä 
siellä ole perisynnin käsitet-
tä.

Pandora ja Lilith
Syntiinlankeemuskerto-
musta lukiessa mieleeni on 
tullut kaksi muutakin myyt-
tistä kertomusta muinaisis-
ta naishahmoista (Lähde: 
Wikipedia).

Pandora oli kreikkalai-
sessa mytologiassa maa-
ilman ensimmäinen nai-
nen. Ylijumala Zeus halu-
si rangaista ihmiskuntaa ja 
Prometheusta tulen varas-
tamisesta ja antoi alaisten-
sa luoda Pandoran saves-
ta, lahjoitettavaksi maan 
päälle. Prometheus varoit-
ti veljeään Epimetheusta 
ottamasta lahjoja jumalil-
ta. Epimetheus ei kuunnel-
lut ja Pandoran saavuttua 
rakastui tähän. Epimetheus 
käski Pandoraa olemaan 
avaamatta tämän muka-
na ollutta lipasta, mutta 
Pandoran uteliaisuus voit-
ti ja hän avasi lippaan va-
pauttaen sen sisältä kaikki 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kreikkalainen_mytologia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kreikkalainen_mytologia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Prometheus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Epimetheus
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maailman vitsaukset. Siihen asti ih-
miskunta oli elänyt paratiisimaises-
ti ilman murheita. Pandora sulki lip-
paan, jolloin sisälle jäi ainoastaan toi-
vo. Maailmassa oli nyt pelkkää synk-
kyyttä. Pandora avasi lippaan uudel-
leen ja vapautti toivon.

Toisen merkittävän naishahmon 
Lilithin kerrotaan olleen maailman 
ensimmäinen nainen ja Jumala loi 
hänet samaan aikaan kuin Aatamin. 
Juutalaisen perimätiedon mukaan 
Jumala hylkäsi Lilithin sen jälkeen, 
kun hänen havaittiin olevan voimak-
kaampi ja älykkäämpi kuin Aata-
mi eikä hän totellut Aatamin käsky-
jä. Hahmoa ei mainita Vanhassa tes-
tamentissa kuin yhden ainoan kerran 
”syvyyksien petona”. Juutalaisessa 
perinteessä Lilith on kuitenkin mer-
kittävä hahmo. Eräs tulkinta hänes-
tä on demoninen henkiolento, joka 
edelleen vaikuttaa maailmassa. 

Perimätiedon mukaan Lilith katosi 
paratiisista lausuttuaan kielletyn Her-
ran nimen. Eedenin puutarhassa ker-
rottiin asuneen demoneja, joilla oli 
tärkeitä erityistehtäviä. Lilithin ker-
rotaan saaneen jälkeläisiä demoni Sa-
maelin kanssa.

Näitä kertomuksia lukiessa tu-
lee mieleen ensisijaisesti se, miten 
ne ovat vaikuttaneet naisen asemaan 
länsimaisessa kulttuurissa. Naisen 
kautta pahuus on tullut maailmaan! 
Edelleen ponnistelemme päästäk-
semme siitä eroon. Lilithin tarinassa 
tulee mieleeni myös Urantia-kirjan 
kertomus Aataminpojasta ja Rat-

tasta. Kymmenet vuosituhannet ovat 
ymmärrettävistä syistä pahoin vääris-
täneet tuntemaamme Aatamin ja Ee-
van ja heidän jälkeläistensä elämänta-
rinaa. Oikeastaan on ihme, että suul-
lisen perimätiedon kautta mitään on 
jäänyt jäljelle!

Kainin pako Nodin maahan
Kainin pakomatka hänen tapettuaan 
veljensä Abelin kerrotaan Genesiks-
en luvussa 4:

Kain sanoi Herralle: »Syntini ran-
gaistus on minulle liian raskas kan-
taa. Kun sinä nyt karkotat minut täl-
tä seudulta, minä joudun pois kasvo-
jesi edestä. Minun on harhailtava ko-
dittomana ja pakolaisena maailmal-
la, ja silloin kuka hyvänsä, joka mi-
nut kohtaa, voi tappaa minut.» Mut-
ta Herra sanoi hänelle: »Ei, vaan kos-
tettakoon seitsenkertaisesti sille, joka 
tappaa Kainin.» Ja Herra pani Kai-
niin merkin, ettei kukaan, joka hänet 
kohtaa, tappaisi häntä. Niin Kain läh-
ti pois Herran kasvojen edestä ja aset-
tui asumaan Nodin maahan Eedenin 
itäpuolelle.

Perinteinen Raamatun tulkinta pi-
tää Nodin maata yleisluontoisena pa-
kopaikkana, koska sen kirjoitusasu 
viittaa heprean kielessä pakolaiseen. 
Urantia-kirja vahvistaa Nodin maan 
olleen olemassa ja nodiittien keskuu-
dessahan Kain perusti perheen ja sai 
jälkeläisiä.

* *
Kirjoituksen toinen osa julkaistaan 
Heijasteessa 2/2019.



20 HEIJASTE   1/2019

Etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan
Esitelmä kesäpäivillä Lautsiassa 10.6.2018

Kesäpäivien teema oli: Meidät on kutsuttu ikuiseen elämään
Pertti Leinonen

Tämä on lyhyt kertomus tapahtu-
mista, joiden seurauksena minut 

johdatettiin – niin ainakin itse haluan 
uskoa – tähän joukkoon, jonka teh-
tävänä on juurruttaa viides ilmoitus 
osaksi Suomen kansan kosmologista 
ja hengellistä itseymmärrystä.

Näkymättömät kumppanimme 
tekevät työtä vuorotta viestiäkseen 
mielitietoisuuteemme vihjeitä siitä, 
mihin suuntaan meidän tulisi kulkea. 
Jos ajattelen asiaa omalta kohdaltani, 
niin jonkinlainen ahaa-elämys sattui 
joskus 60-luvun jälkipuoliskolla, kun 
oma kiinnostukseni kohdistui siihen, 
ettemme ole yksin tällä pienellä pla-
neetalla maailmankaikkeudessa.

Olen aina ollut joko tiedottomas-
ti tai muuten tietoinen Jumalan ole-
massaolosta enkä muista, että tähän 
asiaan olisi liittynyt mitään kriisiä! 
Muistan kuitenkin kokeneeni jon-
kinlaisen tietoisuuden laajentumisen, 
kun luin Ernst Woodin Jooga-kir-
jan. Samalla tajusin ihmisen psyyken 
ja tunteiden vaikutuksen minuuteen 
olevan muokattavissa tahdonalaisil-
la harjoituksilla. Aloin tutkia sellais-
ta kirjallisuutta, joka antaisi tähän li-
sävalaistusta.

Myös maailmalla tapahtui paljon 
kuusikymmentäluvun lopulla. Oli 
vaikea uskoa todeksi kaikkea sitä, mi-

tä maailmalta kantautui tietoisuutee-
ni. Martin Luther Kingin ja Robert 
Kennedyn ampumiset peräjälkeen 
sekä Vietnamin sodan laajeneminen 
ja Euroopan tapahtumat Tšekkoslo-
vakiassa eli Prahan kevät ja Ranskas-
sa Pariisin käsittämättömät mellakat 
vaikuttivat suuresti käsityksiini siitä, 
mihin olimme menossa. Samoin Suo-
messa yhteiskunta oli käymistilassa. 
Nuoriso oli jakautunut poliittiseen ja 
rauhanliikkeeseen eli taistolaiseen ja 
hippiliikkeeseen, jonka ilmentymiä 
olivat länsimaihin tulleet monet in-
tialaiset gurut ja mietiskelytekniikat. 
Itseäni ei poliittinen toiminta kiin-
nostanut, koska olin jo työelämässä, 
mutta sen sijaan olemassaolon ja tie-
toisuuden arvoitukset kiinnostivat si-
täkin enemmän.

Löysin joskus vuosikymmenen lo-
pulla Akateemisesta kirjakaupas-
ta Margit Lilius-Mustapan teok-
sen Ihminen ja avaruuden avautumi-
nen, joka käsitteli kirjoittajan psyyk-
kisiä kokemuksia avaruudesta tullei-
den vierailijoiden kanssa. Samassa 
kirjassa hän mainitsi Urantia-ilmoi-
tuksen olevan uudelle ajalle tarkoitet-
tu valtava kosmologinen teos. Myö-
hemmin kyllä selvisi, mistä oli kysy-
mys. Tämä maininta jäi alitajuiseen 
mieleeni ja muutaman vuoden kulut-
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tua sain kuin sattuman kautta yhtey-
den ryhmään, jolle Margit oli jo ai-
kaisemmin esitellyt Urantia-kirjan 
alkuperäispainoksen. Kyseinen ryh-
mä oli Interplanetistit ry, jonka ak-
tiivit mm. Joel Rehnström, Aili Nur-
miaho ja Viljo Jääskeläinen kiinnos-
tuivat tästä teoksesta, ja loppu onkin 
jo historiaa.

Olin jo paljon aikaisemmin tutus-
tunut ufokirjallisuuteen. Totesin sen 
kiinnostavaksi, mutta en niin henki-
seksi, että se olisi inspiroinut minua 
sen suuremmin. Kohdistin etsintä-
ni teosofiaan, josta Margit L-M ker-
toi kirjassaan. Liityin teosofiaharras-
tuksen ohella myös rajajoogaa har-
rastavaan ryhmään, joka suuntautui 
mielen ja ajatusten hallintaan kes-
kittyviin harjoituksiin ja tietoisen ju-
malayhteyden saavuttamiseen! Tämä 
ajatusten hallinta piti saavuttaa tois-
telemalla tiettyjä mantroja eli käsky-
muotoon kirjoitettuja lauseita, jotka 
sisälsivät halutun tavoitteen saavut-
tamiseksi tarkoitettuja ajatuskoostu-
mia. Epäilemättä harjoitukset toimi-
vat mielen liikkeiden ohjaajina ja an-
toivat tunteen sisäisestä kontrollis-
ta. Henkisen joogan ideana on myös 
ymmärtää, että meissä on korkeampi 
olemuspuoli eli Jumalainen Itse, jon-
ka kanssa kommunikointi on mah-
dollista.

Kaikki tämä sisäinen itsensä kehit-
täminen tuntui jotenkin luonnollisel-
ta ja tutulta. Aivan kuin olisin ollut 
sen kanssa tekemisissä joskus kauan 
aikaa sitten. Tähän tulikin vahvistus 

erään henkilön toimesta myöhem-
min. Alitajunnasta nousee mielikuvia 
ja välähdyksiä, jotka eivät näytä liit-
tyvän nykyiseen elämäämme. Nämä 
ovat asioita, jotka saavat tietoisen mi-
nän pohtimaan, mistä oikein on ky-
symys. Ohitamme tavallisesti tällaiset 
huomiot, koska varsinkin nuorena 
elämässä on niin paljon ulkoisia joka-
päiväiseen elämään liittyviä ärsykkei-
tä ja haasteita.

Eräänä talvisena viikonloppuna 
vuonna 1970 silmiini sattui pikkuil-
moitus Helsingin Sanomissa, jossa 
muutamalla rivillä haettiin henkilöi-
tä tutustumaan ainutlaatuiseen kos-
mologian teokseen. Sisäinen tuntee-
ni vahvistui, että sinne pitäisi mennä 
katsomaan, minkälaisesta kirjasta on 
kysymys. Oli myös hieman erikoista, 
että lehti-ilmoituksella haetaan ihmi-
siä tutustumaan ja kääntämään jotain 
teosta.

Pauligin vanha huvila Helsin-
gin Taka-Töölössä Mechelininkatu 
36:ssa oli paikka, jonne oli kokoontu-
nut joukko reilusti minua vanhempia 
ja viisaan tuntuisia ihmisiä tullessani 
paikalle. Toki joitain nuorempiakin 
oli löytänyt paikalle, ja jotkut heis-
tä edelleen vaikuttavat Urantia-liik-
keessä. Silloin oli meneillään ensim-
mäinen käännöskierros, ja yläkerran 
tiloissa oli isoja paperipinkkoja jo val-
miiksi käännettyä tekstiä. Tarvittiin 
kuitenkin lisää vapaaehtoisia, ja niin 
tarjouduin mukaan muiden lisäk-
si vääntämään vahamonistuskoneen 
kampea, jolla siihen aikaan tehtiin 
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kaikki kopiot. Muistan myös, että Joel 
Rehnström esitteli tilaisuudessa liitu-
taululla Urantia-kirjan, Raamatun ja 
Salaisen opin sisällön yhteneväisyyk-
siä ja eroavaisuuksia kiinnostuneel-
le yleisölle. Väkeä oli paikalla melko 
runsaasti, arviolta 25-30 henkilöä, ja 
he täyttivät kohtalaisen kokoisen ko-
koustilan. Tunnelma oli korkealla ja 
yleisökeskustelu kävi vilkkaana.

Muistaakseni kokoontumisia oli 
kerran kuukaudessa sunnuntai-ilta-
päivisin, ja keskustelimme aina jon-
kin teemaotsikon puitteissa Joelin 
vaimon Eevan hoitaessa kahvitarjoi-
lua. Näin jälkikäteen ajatellen se oli 
todellista pioneeriaikaa. Joukossa oli 
mielestäni useita pitkälle edistynei-
tä henkisen tien kulkijoita. Muistan 
erityisesti selvänäkijä ”Suntta” Sund-
strömin, joka näki ihmisten auroja ja 
kertoi niiden merkityksestä.

Kaikki tämä kiinnosti valtavasti. 
Keräsin kaikki saatavissa olevat mo-
nisteet ja luin niitä ahneesti aina va-
paa-ajalla ja tarjosin niitä vaimolleni-
kin luettavaksi, mutta hän piti niitä 
epäuskottavina satuina. Häntä kiin-
nostivat enemmän politiikka ja muut 
käytännöllisemmät asiat. Hankin vä-
hän myöhemmin myös englannin-
kielisen kirjan tueksi muistaakseni 
Viljo Jääskeläiseltä, joka asui aika lä-
hellä Tukholmankadulla.

Vuodet vierivät, ja kesti useampia 
vuosia ennen kuin koko tekstimas-
sa tuli käytyä läpi edes suurin piir-
tein. Joogaharrastuskin siinä ohes-
sa alkoi tuntua jo sen verran tutul-

ta, että se jäi taka-alalle. Asiaan vai-
kutti myös se, että joogaopettaja, jo-
ka oli teosofi ja myös selvänäköinen 
henkilö, piti Urantia-kirjaa harhaan-
johtavana. Tein tästä omat johtopää-
tökseni ja jätin tämän liikkeen taak-
seni. Teosofia, vaikka sillä on pitkät ja 
kunnioitettavat perinteet, ei mielestä-
ni edusta korkeampaa todellisuutta, 
josta Urantia-ilmoitus kertoo.

Sikäli kuin osaan itse arvioida ju-
malasuhdettani, niin muistan olleeni 
luottavainen siihen, että Jumala ON! 
En ole koskaan epäillyt Jumalan ole-
massaoloa, mutta on ollut aikoja, jol-
loin ajatukset ovat kulkeneet sellaisia 
ratoja, että hengellinen pohdiskelu 
on jäänyt vähäiseksi. Monet kiireiset 
vuodet työelämässä ja perheasioiden 
myllerryksessä aiheuttivat tässä suh-
teessa hiljaisen kauden 1970-luvun 
lopulta aina 1990-luvun puoleenvä-
liin, jolloin sisäinen kutsu alkoi jäl-
leen voimistua ja vetää puoleensa.

Urantia-ilmoituksen merkitys 
henkisen ja hengellisen maailman-
kuvani luojana on ollut käänteente-
kevä itselleni. Ei vain hengellisen to-
dellisuuden viestinä, koska siitä olin 
jo ennen tutustumistani ilmoitukseen 
täysin vakuuttunut, vaan paremmin-
kin sen valtavan näköalan avaami-
nen, mikä meillä on edessä kuoleman 
jälkeen alkavassa pyhiinvaellusmat-
kassa morontia- ja hengellisten sfää-
rien läpi Havonaan ja Paratiisiin. Mi-
kään muu viesti tai lukemani kirja ei 
ole voinut tavoittaa niitä ulottuvuuk-
sia, joihin viides käänteentekevä il-
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moitus on pystynyt. Ja olen tullut si-
säisesti yhä vakuuttuneemmaksi tä-
män ilmoituksen totuudellisuudesta, 
koska korkeampi olemukseni on sen 
vahvistanut.

Urantia-ilmoituksen ehkä merkit-
tävin yksittäinen paljastus on Univer-
saalisen Isän henkilökohtainen läs-
näolo ihmismielessä. Toinen on to-
tuudellinen kertomus Kristus Mikae-
lin inkarnaatiosta Jeesuksena planee-
tallemme suorittamastaan viimeises-
tä lahjoituselämästään sekä kapinan 
vaikutusten pysäyttäminen ja Uni-
versaalisen Isän todellisen olemuksen 
ja luonteen paljastaminen maailmal-
le. Kolmantena pitäisin sitä paljas-
tusta, että ihmisellä on edessään ikui-
suusnäköala universumissa hyväksy-
mällä kumppanuuden oman Jumal-
kipinänsä kanssa. Se ei ole perinteel-
listä jälleensyntymisuskoa vaan tie-
toisuus sielun ja persoonallisuuden 
eloonjäämisestä ylösnousemuksessa. 
Olemme itse asiassa hämmästyttävän 
onnekkaita saadessamme kaiken tä-
män lahjana korvauksena kokeilupla-
neetan menneisyydessä tapahtuneil-
le takaiskuille. Ihmiskunnalla on siis 
valtavat mahdollisuudet kehitykselle 
tulevaisuudessa. Meille on paljastet-
tu, keitä me olemme ja mihin olem-
me matkalla. Tiedämme olevamme 
yksi monista asutuista maailmoista, 
joilla asuu kaltaisiamme kuolevaisia 
ihmisiä ja joilla on samanlaiset pyr-
kimykset nousta kehityksessään koh-
ti valoa ja korkeampaa tietoisuutta. 
Tämän tiedostamisen pitäisi lopettaa 

kosmisen orpouden tunne kollektii-
visesti koko ihmiskunnasta ja luoda 
edellytykset matkalle kohti valon ja 
elämän planetaarista aikakautta.

Ihmiskunta elää nyt kiihkeää et-
sikkoaikaa. Avaruustähtitiede löy-
tää yhtenään uusia planeettoja, joil-
la useilla voisi vallita elämän edelly-
tykset. Kosmologiassa yritetään rat-
kaista mustien aukkojen arvoitusta 
ja löytää teoria, joka selittäisi maail-
mankaikkeuden syntymekanismin ja 
miksi se yleensä alkoi olla olemassa. 
Tämä kaikki kertoo ihmiskunnan ha-
lusta saada selvyys omasta olemas-
saolostamme ja suhteestamme uni-
versumiin. Eikä etsintä lopu ennen 
kuin saamme vastauksia näihin polt-
taviin kysymyksiin. Meitä on kuiten-
kin moneen lähtöön. Joidenkin mie-
lestä maanpäälliset ongelmat tulee 
ratkaista ennen avaruustutkimus-
ta, mutta monia tutkimusaloja voi-
daan ja pitääkin viedä samanaikaises-
ti eteenpäin. Ei ole mahdollista suun-
tautua vain joihinkin painopistealu-
eisiin ja jättää muut sivuun, kun pu-
hutaan koko ihmiskuntaa käsittävistä 
hankkeista. 

On myös selviä todisteita siitä, et-
tä planeettamme Maa-Tellus-Gaia-
Urantia on kiinnostuksen kohde 
myös ulkoplanetaarisille vierailijoil-
le. Kautta historian vanhat kulttuu-
rit ovat jättäneet merkintöjä avaruus-
muukalaisista, jotka olisivat vaikutta-
neet niiden elämään. Näitä merkkejä 
löytyy Etelä-Amerikasta Perusta mm. 
Nazcan linjat, valtavat kivimonolii-
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tit eri puolilla planeettaa ja viimeise-
nä myös Perusta löydetty joukko ou-
toja pienikokoisia muumioita, joiden 
ruumiinrakenne poikkeaa tyystin 
meidän tuntemastamme. Lähi-Idän 
alueen kulttuurit ovat kuvanneet ki-
vitauluissaan lentolaitteiden kuvia, 
jotka ovat hämmästyttävän yhden-
mukaisia oman aikamme havaintoi-
hin nähden. Kaikki tämä kertoo yh-
teydestämme ulkopuolisiin, joista on 
vasta viime aikoina alettu keskustel-
la vakavammin. Urantia-kirja kertoo 
planeetan karanteenista kapinan jäl-
keen, mutta se näyttää liittyneen vain 
planeetan normaalin tiedonvälitys-
toiminnan puuttumiseen eikä koske-
nut fyysistä yhteydenpitoa.

Urantia-kirjan lukijoina - mikä-
li olemme vakuuttuneita sen totuu-
dellisuudesta - voimme ajatella il-
moituksen sisältävän vastauksia usei-
siin nykyistä sivilisaatiota askarrutta-
viin kysymyksiin, esimerkiksi Juma-
lan olemassaoloa, kosmista yksinäi-
syyttä ja elämän tarkoitusta koskeviin 
pohdintoihin. Tästä seuraa luonnol-
lisesti tarve tuoda tämä tietous taval-
la tai toisella muuhun yhteiskunnal-
liseen keskusteluun. Ongelmana on 
vain valtava uskottavuuskuilu kosmi-
sen ilmoituksen ja nykyihmisen ajat-
telumaailman välillä. Suurin osa ih-
misistä elää valtauskontojen ja ma-
terialistisen tiedekäsityksen luomas-
sa paljon suppeammassa maailman-
kuvassa. Nämä molemmat ovat vain 
kovin kaukana Urantia-kirjan kos-
mologiasta ja paljastuksista Jumalan 

hengellisestä hierarkiasta ja ylösnou-
semussuunnitelmasta. Silti olen opti-
mistinen tulevaisuuden suhteen, sil-
lä uudet tieteelliset löydöt ja hengelli-
nen evoluutio tuovat aikanaan ihmis-
kunnan askel askeleelta lähemmäs si-
tä todellisuutta, josta Urantia-ilmoi-
tus kertoo.

Katsoessani äskettäin Hollannissa 
pidetyn kymmenennen UAI:n järjes-
tämän kansainvälisen Urantia-kon-
ferenssin videokoostetta, huoma-
sin osallistujia olleen noin 180 kah-
destakymmenestäneljästä eri maasta. 
Kaikki maanosat olivat edustettuna 
Aasiaa ja Australiaa lukuun ottamat-
ta, mutta lukijoita on kyllä näistäkin. 
Konferenssista välittyi luja luottamus 
siihen, että ilmoituksen hengellinen 
sanoma saavuttaa lopulta taistelujen 
karaiseman planeettamme kaikki ih-
misryhmät.

Edistyminen voi olla hidasta, mut-
ta se on varmaa, eikä Jeesuksen kaut-
ta maailmalle annettu ilmoitus Ju-
malasta tule epäonnistumaan. Sera-
fien päällikkö toteaakin luvun 114 lo-
pussa, että meistä pidetään huolta ja 
meidät tunnetaan Uversasta Salving-
toniin ja edelleen Jerusemiin saakka, 
jopa Havonassa ja Paratiisissa kaik-
ki tietävät meidän olevan täällä. On 
ikuisesti totta, että Isä itse rakastaa 
meitä!

☐
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  Välilanssi

On kaupunki helmassa tunturien, 
varrella tammetun virran. 
Sinne kiertäjän maiden kaukaisten  
toivat pohjoisen tuulet kerran. 
Sinne kulkurin taivalko päättyvä lie, 
siellä rauhanko saa rauhaton. 
Joko loppuu hänenkin pitkä tie, 
päätepysäkki sielläkö on. 
Täällä levätä saat, sinä kulkija maan, 
saavuit matkoiltas rauhaisaan lehtoon.  
Täältä lähteä ei tarvis vaeltamaan, 
 täällä viettää voit elosi ehtoon. 
Vaan ei kulkurin kaipuuta sammuttaa voi 
Lapin lumo voittamaton.

Hällä vieläkin kysymys sielussa soi, 
mitä tuon mutkan takana on. 
Jalat väsyneet ei enää maantielle vie, 
eikä poluille korpien. 
Tänne päättyy kulkijan mainen tie 
nurmen alle kalmiston. 
Kun avoinna viimeinen portti on, 
kun hän ylittää viimeistä rajaa, 
niin edessä on tie loppumaton, 
se kutsuu kulkijaa. 
Ja rinnassa sykkii sydän uus, 
jalat ovat voimissaan. 
Aikaa hänellä on ikuisuus 
sitä tietä vaeltaa.

Tero Kärkkäinen (3.4.1936–4.1.2019) oli pitkäaikainen Urantia-kirjan luki-
ja. Hänen runostaan välittyy syvällinen elämän pohdiskelu ja rakkaus Lapin 
luontoon. Runo on kirjoitettu 21.2.2016.
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Feniks – tulilintu

kehoni   tämä temppeli
mieleni   sielun asuinsija
ajatusteni ahjo  ymmärrykseni ajassa 

”Hävittäkää tämä temppeli, ja kolmessa päivässä minä nostan sen ylös.”

Vertauksen voima luo yksilöllistä ymmärrystä.
Vertauksen voima sisältää vajavaisia tulkintoja.

Tuula Laine

Taidemellakka/viharikos

”Nälkä, mikä ihana tekosyy.”

Yliravituille ihmisille saa mainostaa roskaruokaa.
Aliravitut ihmiset syövät yliravittujen jäteruokaa.

Taiteilija ristiinnaulitsi McDonald –klovnihahmon
antaen teokselle nimen McJesus.

Yleisö osoitti mieltään teosta esittävälle museolle 
heittämällä polttopulloja ja kivittämällä poliiseja.

Teos oli näyttelyssä ilman taiteilijan lupaa.
Kuka lietsoi ketä?

Murha, mikä kamala ikoni.

Viharikos tapahtui kauan sitten kun
viaton mies ristiinnaulittiin väärin perustein.
Kuka lietsoi ketä?

Eikö usko riitä? – ilman vihauskontoja.

     Tuula Laine
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Urantia-kirjan lukijoiden kesätapaaminen
Valkeakoskella 7.-9.6.2019

Teema:  ”Perustakaa tuhansia ja tuhansia opintoryhmiä”
Paikka:  Päivölän opisto, Päivöläntie 52, 37770 Tarttila (Valkeakos-

ki), puh. (03)2332200
Perjantai 7.6.: Klo 18-20 vuosikokous ja sen jälkeen iltapala
Lauantai 8.6.: Ohjelma alkaa klo 9.
Sunnuntai 9.6.: Ohjelma päättyy klo 14.

Lisätietoja ohjelmasta tulossa kevättalven aikana nettisivuillamme  
http://www.urantia.fi

Majoitus:
• 50 €/vrk/hlö, yhden hengen huoneessa
• 30 €/vrk/hlö, kahden hengen huoneessa

Ateriat:
Kahden päivän ateriapaketti 50 €, joka sisältää
• pe iltapala (6,50 €)
• kaksi aamiaista (2 x 5,00 €)
• kaksi lounasta (2 x 9,50 €)
• kahdet iltapäiväkahvit (2 x 3,50 €)
• la iltapala (6,50 €)

Voi myös varata yksittäisiä aterioita.

Ilmoittautumismaksu: Osallistujilta kerätään ilmoittautumismaksu 20 € tila-
vuokrien kattamiseksi.

Ilmoittautuminen viimeistään 10.5.2019: Sini Lilja (0445466657) 
liljasini@gmail.com

Tilaisuus on avoin kaikille Urantia-kirjasta kiinnostuneille lukijoille.

Järjestäjä: Suomen Urantia-seura ry.

http://www.urantia.fi
mailto:liljasini%40gmail.com?subject=Kes%C3%A4p%C3%A4iv%C3%A4t%202019
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Tallinna kutsuu Euroopan toiseen Urantia-
konferenssiin

11.-14.7.2019, Tallink City Hotel

Teema: Siementen kylväminen – Kuinka voimme kasvaa sisäisesti Hengessä 
ja ulkoisesti lisätä Urantia-kirjan lukijoiden määrää?

Tule Euroopan lukijatapaamiseen kesäiseen Tallinnaan. Viron Urantia-seura 
(Eesti Urantia Assotsiatsioon – EUA) kutsuu kaikkia Urantia-kirjan lukijoita 
mukaan. Tapahtumia on torstai-illasta 11.7. sunnuntai-iltapäivään 14.7. Ta-
pahtuman pääkieli on englanti, mutta luentoja on tarjolla myös espanjaksi, 
ranskaksi, venäjäksi ja mahdollisesti muillakin kielillä.

Esittelemme eri maiden kokemuksia Euroopasta ja muista maanosista. Tut-
kimme, mitä eri maissa on tehty uusien lukijoiden löytämiseksi ja opintoryh-
mien perustamiseksi. Näiden esitysten pohjalta jokainen ryhmä tekee suunni-
telman uusien lukijoiden mukaan saamiseksi omassa maassaan.

Esitelmät ja työpajat eri kielillä
Puhujat pitävät lyhyen esityksen (15-30 minuuttia), jonka jälkeen on ryhmä-
töitä. Ryhmät on määritelty jo etukäteen. Osallistujat jaetaan ryhmiin kielen 
tai maan mukaan. Ryhmät pysyvät samoina kaikkina konferenssipäivinä. 
Ryhmiin kuuluu noin 10 henkilöä. Ryhmätöiden tavoitteena on syvällisempi 
ymmärtäminen siitä, kuinka voimme kasvaa sisäisesti Hengessä ja ulkoisesti 
kasvattaa kirjan lukijamääriä.

Luennoitsijat tarjoavat ajatuksia ja kysymyksiä ryhmätyöskentelyä varten. 
Tarkoitus on, että annetut aiheet johdattavat meitä syvempään ymmärrykseen 
ja kokemuksiin, jotka auttavat meitä yhdistämään Urantia-kirjan teoreettiset 
käsitteet jokapäiväiseen elämäämme. Kaikilla ryhmillä on samat tehtävät.

Sosiaalinen ohjelma
Esitelmien ja ryhmätöiden lisäksi ohjelmaan on jätetty runsaasti aikaa seurus-
telulle ja verkostoitumiselle. Voit tavata vanhoja ystäviä ja solmia uusia ystä-
vyyssuhteita. Voit myös kierrellä Tallinnan vanhassakaupungissa, pulahtaa 
uima-altaaseen tai rentoutua haluamallasi tavalla luentojen välissä.
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Perjantaina on tarjolla kulttuuripitoista ohjelmaa. Voit valita kolmesta vaihto-
ehdosta sinulle sopivimman:

1. Vierailu Viron taidemuseoon (KUMU)
2. Vierailu Viron merimuseoon
3. Kierros Tallinnan vanhassakaupungissa.

Kaikilla ryhmillä on mukana opas.

Tallinna on yksi parhaiten säilyneistä keskiaikaisista kaupungeista Euroopas-
sa. Vanhakaupunki nimettiin UNESCOn maailmanperintökohteeksi vuonna 
1997.

Lauantai-iltana ammattiviihdyttäjät esiintyvät.

Ohjelmaa täydennetään kevään mittaan. Seuraa verkkosivuja: urantia.ee ja 
urantia.fi

Tiesitkö tämän Viron Urantia-seurasta?
Kysytään puheenjohtaja Karmo Kaldalta
Viron Urantia-seura viettää tänä vuonna 
20-vuotispäiviään. Seura on perustettu 
8.10.1999. Kuitenkin jo vuonna 1985 innokas 
joukko Urantia-kirjasta kiinnostuneita ihmisiä 
aloitti kirjan käännöstyön viron kielelle.

Seuran puheenjohtaja Karmo Kalda kertoo, 
että kirjan tietyistä osista tehtiin myyntiin ly-
hennelmiä, jotta saatiin varoja ammattilaisen 
tekemään käännöstyöhön. Kokonaisuudessaan 
Urantia-kirja saatiin valmiiksi 1.10.2010. Viros-
sa on tähän mennessä myyty 698 vironkielistä kirjaa. Kalda arvelee, ettei kir-
jaa juurikaan lueta internetissä.

Merkittävänä onnistumisena kirjan tunnetuksi tekemisessä Kalda mainit-
see Urantia-kirjan saamisen Tarton yliopistoon oppiaineistoksi filosofian tie-
dekuntaan sen jälkeen, kun eräs Urantia-kirjan aktiivilukija piti esittelyn kai-
kille Viron filosofian opettajille jokaisessa yliopistossa.

Yhdistyksessämme on 13 aktiivista jäsentä ja sähköpostilistallamme on 30 hen-
kilöä. Olemme olleet samalla tasolla viimeiset kymmenen vuotta. Kun joku on 

Karmo Kalda
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lähtenyt pois, on tilalle tullut aina toinen aktiivinen lukija. Aktiivisten ihmisten 
määrä on ollut lähes vakio koko ajan, hän mainitsee.

Usein kuulee sanottavan, että Viro kuuluu maailman maallistuneimpiin mai-
hin. Mahtaakohan tämä pitää paikkansa? Kalda mainitsee, että toiseen maail-
mansotaan asti 94 % virolaisista kuului kirkkoon. Mutta tällä hetkellä tuo to-
teamus on hänen mielestään oikein. Viro on yksi maailman maallistuneim-
mista maista. Tämä ei kuitenkaan ole hänen mielestään täysin totta; Virossa 
on paljon ihmisiä, jotka uskovat johonkin korkeampaan, mutta he eivät ole 
kirkon jäseniä. Ja tilastoissahan näkyvät vain ne, jotka kuuluvat kirkkoon.

Euroopan toinen lukijakonferenssi järjestetään Tallinnassa heinäkuussa. 
Miksi jokaisen suomalaisen Urantia-kirjan lukijan kannattaisi osallistua kon-
ferenssiin?

Hyvänen aika, konferenssihan on melkein kotikaupungissanne! Olen pannut 
merkille, että suomalaisia osallistujia ei ole kovin runsaslukuisesti kansainväli-
sissä konferensseissa. Joten, tulkaa nyt suurin joukoin tapaamaan sisarianne ja 
veljiänne muista maista, Karmo Kalda kannustaa.

Kaija Lindström

Kuvituskuvia. Taideteos Barcelonassa
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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 
 Karoliina Auvinen Helsinki. Puh. 050 3305418

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

 Urantia-kirjan offline -sanahakukone
Urantia-kirjan sanahaku- ja lukuohjelmasta kerrottiin jo edel-
lisessä Heijasteessa. Silloin ohjelman testiversion sai pyydettä-
essä. Nyt ohjelma on saatettu vapaasti ladattavaksi seuramme 
verkkosivulla: http://www.urantia.fi/urantia-kirja.php?pg=ubs 

Saatavilla on ohjelmaversio 1.7 (tekeillä jo 1.8), jossa on 18 + 4 kieliversiota, 
viimeisimpinä lisäyksinä heprean kieli ja latinalaisamerikkalainen espanjan 
kieli. Ohjelmaan on tehty myös muita korjauksia ja parannuksia. Lisäksi sivul-
ta löytyvät ohjeet siitä, miten sanahaun saa asennettua MacOSx:ään (Apple) ja 
Linuxiin.

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=
http://www.urantia.fi/urantia-kirja.php?pg=ubs
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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.

• La 23.3.2019:  Pohdintaa Vanhasta Testamentista, osa 2.   
 Osmo Saarela

• La 27.4.2019:  Jeesuksen lupaukset 
 Pentti Lehtelä

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

Malmitalo (karttalinkki)

Kuvia seuran kesäpäiviltä 2018. Kuva: Matti Tossavainen

https://goo.gl/maps/dZxf6DtRDNx
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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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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

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 klo 13. Lisä-
tietoja: Lasse Ketonen, 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, 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

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=
mailto:sihteeri%40urantia.fi?subject=
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Urantia-säätiön Suomen-toimisto tiedottaa:
 

* Urantia-kirja, kovakantinen    23 €
* Urantia-kirja, pehmeäkantinen  18 €

Vieraskielisistä kirjoista löytyy lisätietoja verkkosivulta.

Määräalennus suomenkielisistä kirjoista:
• Urantia-kirja, kovakantinen 5 kpl 100 € (à 20 €)
• Urantia-kirja, pehmeäkantinen  5 kpl  80 € (à 15 €)

Tiedustelut ja tilaukset verkkosivulta tai puhelimitse:
Verkkosivu: http://saatio.urantia.fi
Sähköposti: urantia-saatio@urantia.fi
p. 050 540 4582 

Urantia-säätiö Suomen toimisto
Tapio Pulli

http://saatio.urantia.fi
mailto:urantia-saatio@urantia.fi

