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Puheenjohtajan 
mietteitä

Suomen Urantia-seura viettää tänä 
vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan. 

Seuran perustamiskokous pidettiin 
11.2.1989 perinteisessä Urantia-kir-
jan lukijoiden kohtaamispaikassa 
Pauligin huvilassa Helsingin Töölös-
sä. Juhlallinen installaatiotilaisuus 
pidettiin vajaa puoli vuotta myö-
hemmin Pieksämäellä ja tilaisuuteen 
osallistuivat sekä Urantia-säätiön että 
silloisen Urantia-veljeskunnan edus-
tajat. Suomen yhdistys oli ensimmäi-
nen Yhdysvaltojen ulkopuolella ins-
talloitu Urantia-yhdistys.

1990-luvulla merkittävimpiä ta-
pahtumia seuran historiassa olivat 
suomenkielisen Urantia-kirjan jul-
kaisu vuonna 1993 ja UAI:n kansain-
välisen konferenssin järjestäminen 
Helsingin Vuosaaressa vuonna 1998. 
Viidestäkymmenestäkuudesta jäsen-
määrä kasvoi pikkuhiljaa ja on viime 
vuosina vakiintunut kahdeksankym-
menen tietämille. Ei mitenkään suuri 
määrä, jos vertaa siihen, että suomen-
kielisiä kirjoja on kuitenkin myyty yli 
7 000 kappaletta.

Seura syntyi 1980-luvulla perus-
tetun käännöksen tukiryhmän ym-

pärille. Jotta valtaisa yli 2 000 sivun 
käännösprojekti saatiin rahoitettua, 
saivat lukijat vapaavalintaista kuu-
kausittaista lahjoitussummaa vastaan 
kirjan vastasuomennetut luvut mo-
nisteena kotiinsa. Ensimmäinen so-
pimus Urantia-kirjan suomentami-
sesta oli allekirjoitettu Urantia-sääti-
ön kanssa jo tammikuussa 1970. Suo-
mentaminen kaikkine vaiheineen 
kesti siis yli 20 vuotta, mutta yllättä-
vää kyllä suomennos oli vasta toinen 
Urantia-kirjan käännös vieraalle kie-
lelle.

1980-luvulla lukijoiden keskuu-
dessa pohdittiin paljon, pitäisikö seu-
raa perustaa ollenkaan. Jotkut lukijat 
pelkäsivät, että käy niin kuin kirkol-
le. Se oli epäonnistunut modernisaa-
tiossa eikä se ollut enää vuosisatoihin 
ollut edistyksen eturintamassa mars-
siva voima, joka olisi dynaamisesti 
keskittynyt julistamaan vain Jeesuk-
sen evankeliumia – Jumalan rakkaut-
ta ja ihmisten välistä veljeyttä. Tämän 
vuoksi jotkut pelkäsivät, että Uran-
tia-organisaatiosta tulisi uusi jähmeä 
dogmaattinen lahko, jossa uusi papis-
to yrittäisi teologiallaan sanella yksi-
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löiden uskonelämän yksityiskohtia.

Urantia-seura ei ole kuitenkaan 
koskaan organisaationa pyrkinyt esit-
täytymään uskontokuntana tai har-
kitsemaan rekisteröidyn uskonnolli-
sen yhdyskunnan aseman hakemista. 
”Onko sinussa uskoa? Pidä se silloin 
omanasi.” Urantia-seura on maalli-
nen organisaatio, jota hallitaan de-
mokraattisesti Suomen yhdistyslain 
mukaisesti. Sääntöjensä mukaan seu-
ra on palveluorganisaatio, joka pyrkii 
edistämään Urantia-kirjan asianmu-
kaista levittämistä ja opiskelua. Tätä 
tehtävää se pyrkii hoitamaan järjestä-
mällä lukijatapahtumia ja julkaisee it-
senäisten opintoryhmien kontaktitie-
toja.

Parhaiten seura tällä hetkellä täyt-
tää tehtäväänsä niin, että Urantia-kir-
ja on vapaasti luettavissa seuran koti-
sivuilla. Lisäksi kotisivuilla voi kuun-
nella kerran viikossa vaihtuvaa Uran-
tia-äänikirjan lukua. Sähköisen vies-
tinnän komitea sai viime talvena mit-
tavan hankkeen päätökseen. Sivustol-
ta voi ladata sanahakuohjelmiston, 
jolla voi offline-tilassa selata rinnan 
25 Urantia-kirjan kieliversiota sekä 
tehdä niihin tehokkaita sanahakuja.

Niin kuin aina ihmisorganisaati-
oissa, niin seurankaan historiaan ei 
kuulu pelkkiä seesteisiä ja hyviä jak-
soja. Seuran perustamisen jälkeen 
Amerikan Yhdysvalloissa tapahtunut 
hajaannus vaikutti myös suomalaisen 
lukijakunnan mielialoihin. Toisaal-
ta käännöksen julkaisemisen jälkeen 
suomennos sai ankaraakin kritiikkiä. 

Joittenkin mielestä käännöksen kieli 
oli liian vaikeaselkoista ja sivistyssa-
noja oli käytetty turhan paljon. Koke-
muksen perusteella nyt myöhemmin 
näyttää siltä, että kaikki käännökset 
ovat olleet 
kr i t i ik in 
kohteena. 
Ihmisten 
käyttämät 
kielet ei-
vät kään-
ny koskaan toiselle kiellelle yksi yh-
teen, vaan tarvitaan tulkintaa. Toi-
saalta monet englantia äidinkiele-
nään puhuvat ihmiset sanovat, että 
heillä on usein vaikeuksia lukea kirjaa 
alkukielellä, koska siinä tavan takaa 
törmää vaikeisiin käsitteisiin ja lau-
serakenteisiin. Ja kuunnelkaa, mitä 
ilmoituksen antajat sanovat kielestä: 
[0:0.2] On ylen määrin vaikeaa esittää 
avarampia käsityksiä ja kehittyneem-
pää totuutta yrittäessämme laventaa 
kosmista tietoisuutta ja lisätä hengel-
listä ymmärrystä, kun meidän on ra-
joituttava käyttämään asianomaisen 
maailman vajavaista kieltä.

Suomi lienee edelleenkin kansa-
kunta, jossa Urantia-kirjaa luetaan 
eniten väkilukuun suhteutettuna. 
Vaikka Suomessakaan jäsenistöön 
ei tule uusia nuoria lukijoita, varttu-
neempia lukijoita liittyy seuraan ta-
saiseen tahtiin. Välillä on surullista 
havaita, kuinka ohut lukijakunta on 
monissa Euroopan maissa. Miltei 100 
miljoonan asukkaan saksankielinen 
Keski-Eurooppa sai oman yhdistyk-

”Onko sinussa 
uskoa? Pidä se sil
loin omanasi.”

99:5.7 (1091.6)
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sen muutama vuosi sitten. Edistystä 
tietenkin sekin. Yhdistyksessä on tällä 
hetkellä vähän yli kymmenen jäsen-
tä, joista valtaosa on Saksaan muual-
ta muuttaneita siirtolaisia. Englannin 
kielen kotimaassa Britanniassa tilan-
ne ei ole sen kummoisempi.

Taivaankansi ei ehkä sittenkään ole 
siirtynyt vielä oikeaan asentoon. Sivi-
lisaatiomme ei ole vielä kypsä uudel-
le aikakaudelle. Evoluutio on hidasta, 
mutta varmasti tehokasta. Ihmiskun-
ta tarvitsee lisää aikaa irrottautuak-
seen perinteistä ja karistaakseen van-
hat pölyt päältään. Ihmiset kyllä ja-
noavat omakohtaista jumalasuhdetta 
ja sisäistä rauhaa siinä missä ennen-
kin. Nykyihmiset kuitenkin karttavat 
leimoja otsassaan ja kavahtavat, jos 

joku tulee retostelemaan oman teo-
logiansa ylivertaisuudella. Jos vain 
ajattelet omaa hengellistä kokemus-
tasi, huomaat pian, etteivät mitkään 
sanat riitä kuvaamaan sen syvyyttä ja 
ainutlaatuisuutta. Kaikki sanat ovat 
liian arkipäiväisiä. Miten ihminen 
voisi kuvata absoluuttista kauneutta 
ja hyvyyttä sanoilla ja käsitteillä, jot-
ka ovat finiittisiä, karheaa kaakatusta 
sammakonpoikasen suussa.

Älkää lannistuko; ihmisen evoluutio 
on yhä käynnissä, eikä Jeesuksessa 
ja Jeesuksen kautta maailmalle 
annettu ilmoitus Jumalasta tule 
epäonnistumaan. [196:3.33]

Risto Mäntynen

Päätoimittajalta

Kevät- ja valmistumisjuhlissa lau-
sutaan nuorille kauniita ja kan-

nustavia sanoja tulevaisuudesta. Juh-
lapuheissa käytetään usein vertausta 
elämän keväästä, joka avautuu lähes 
rajattomana edessäpäin. Toisaalta 
jotkut hyvin iäkkäätkin ihmiset ker-
tovat odottavansa elämänsä kevättä, 
ja he tarkoittavat sillä taivaaseen pää-
syä. Mikä on tuo toiveita herättävä 
elämän kevät?

Odotamme pitkän talven jälkeen 
kevättä kuin kuuta nousevaa. Kevät 
on uudistumisen ja luovuuden aikaa. 
Keväällä syntyneenä aistin herkäs-

ti innostuksen ja ilon lähteitä kaik-
kialla: muuttolinnut, perhoset, kukat, 
raikkaat värit ja ihmeelliset tuoksut. 
On vaikea pysyä aloillaan, kun kevät 
kohisee ympärillä. Kevät siis kysyy 
myös kärsivällisyyttä, ja arkielämä ra-
joittaa tekemisen vapautta.

Elämän kevät antaa mahdollisuu-
den kasvulle ja kehittymiselle. Het-
ken aikaa tuntuu, että kaikki on 
avoinna edessäsi ja voit noukkia elä-
män tarjottimelta sitä sun tätä. Mutta 
tämä edellyttääkin jo valitsemista ja 
päätösten tekemistä.

Juhlapuheiden aikana pyyhitään 
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myös kyyneleitä. Kuulijoiden mie-
lissä ovat nuorten saavutukset mutta 
myös aavistus siitä, että kaikki ei tu-
le sujumaan niin kuin he unelmoivat. 
Oma paikka yhteiskunnassa on etsit-
tävä itse omia kykyjä käyttäen ja vah-
vistaen. Kasvu on kivuliasta ja tapah-
tuu vaikeuksien kautta yksilöllisesti.

Tähän kohtaan sopisikin parem-
min huudahdus: Voihan elämän ke-
vät! Sitä käytetään usein silloin, kun 
jotakin on mennyt pieleen – on toi-
mittu ilman tietoa, taitoa ja kokemus-
ta. Puhutaan myös omien siipien ko-
keilemisesta tai nuoruudesta ja hul-
luudesta.

Meistä tulee viisaita, kun teemme 
omia ratkaisuja ja kannamme nii-
den seuraukset. Urantia-kirjan luki-
joina tiedämme, että Ajatuksensuun-
taaja antaa opastusta niin paljon kuin 
olemme valmiit kuulemaan ja otta-
maan neuvot vastaan.

[160:4.8]Menestys saattaa synnyttää 
rohkeutta ja edistää luottamusta, 
mutta viisaus on peräisin vasta ko-
kemuksista, jotka saa sovittautues-
saan omien epäonnistumisiensa tu-
loksiin. Optimistiset harhakuvat 
todellisuuden edelle asettavista ih-
misistä ei voi koskaan tulla viisaita.

Vain ne, jotka katsovat tosiasioi-
ta silmästä silmään ja sovittavat ne 
ihanteisiin, voivat saavuttaa vii-
sautta. Viisaus sulkee piiriinsä sekä 
faktan että ihanteen, ja siksi se pe-
lastaa omat kannattajansa filosofi-
an kummaltakin hedelmättömältä 
äärisuunnalta. Näitä äärisuuntia 

edustavat ihminen, jonka idealismi 
sulkee tosiasiat ulkopuolelle, sekä 
materialisti, jolta puuttuu hengelli-
nen näköala. 

Viisauden karttuminen jatkuu läpi 
elämän, ja kaikenikäiset ihmiset kai-
paavat uudistumista, tuoretta elämän 
kevättä. Urantia-kirjan lohdullinen 
viesti on, että elämä jatkuu tästä maa-
ilmasta lähdettyämme, jos vain pää-
tämme niin. Edessä on vielä lukemat-
tomia elämän keväitä eri tasoilla. Nä-
kymä on huikea ja innostava.

* * *

Tässä Heijasteessa Risto Mäntynen ja 
Raimo Ala-Hynnilä kertovat Suo-
men Urantia-seuran perustamisvai-
heista ja toiminnan periaatteista. Kol-
mekymppinen seura on nuoren ai-
kuisen iässä ja katsoo tulevaisuuteen 
luottavaisena. 

Seuran toimintaa on pyöritetty in-
nostuneiden ja sitoutuneiden vapaa-
ehtoistoimijoiden energialla. On jär-
jestetty koulutusta ja luentotilaisuuk-
sia. Ainutlaatuiset verkkosivut anta-
vat jokaiselle mahdollisuuden tutus-
tua Urantia-kirjaan monilla eri kie-
lillä. Sosiaalista mediaa otetaan entis-
tä enemmän käyttöön, jotta ihmisellä 
on mahdollisuus valita itselleen sopi-
vin tapa osallistua. Osa lukijoista ha-
luaa lukea Heijasteen paperiversiona, 
osa lukee sen mieluummin verkkosi-
vuilta.

Itsenäiset lukijapiirit eri puolilla 
maata mahdollistavat yhteisen poh-
dinnan kirjan äärellä.



 HEIJASTE   2/2019 7
Tässä Heijasteen numerossa Kari 

Haavisto esittää mielenkiintoisen vi-
sion tulevaisuuden viestintävälinees-
tä, ajatustenlukulaitteesta, joka pal-
jastaa yhdellä silmäyksellä kanssaih-
misten ajatukset. Osmo Saarela jat-
kaa pohdintaansa Vanhasta testa-
mentista ja Pertti Leinonen kertoo 
muistojaan edesmenneestä Bey Hen-

gistä. Älkäämme unohtako myös-
kään tulevia kesäpäiviä Päivölän 
opistolla ja eurooppalaisten lukijoi-
den tapaamista Tallinnassa. Näiden 
tapahtumien antia välitämme luki-
joille seuraavassa lehdessä.

Hyvää kesää kaikille!
Kaija Lindström

30-vuotta Suomen Urantia-seura ry:n perustamisesta

Ylläoleva kuva julkaistiin vuoden 
1989 Heijasteessa. Kuvassa on 

yli 30 Suomen Urantia-seuran jäsen-
tä, jotka osallistuivat 3.6.1989 Piek-
sämäellä pidettyyn juhlatilaisuuteen. 
Olimme ensimmäinen Yhdysvalto-

jen ulkopuolelle perustettu Uran-
tia-yhdistys. Tilaisuus oli juhlava, sil-
lä suuri joukko senaikaisen Urantia 
Brotherhoodin ja Urantia Founda-
tionin johtohenkilöitä sekä Uran-
tia-kirjan lukijoita uudelta mante-
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reelta osallistui tapahtumaan yhdessä 
suomalaisten lukijoiden kanssa. Juh-
latilaisuudessa oli kaikkiaan noin 100 
osallistujaa.

Katsaus Urantia-liikkeen histo-
riaan Suomessa
Englanninkielisen The 
Urantia Bookin toi mu-
kanaan Suomeen ameri-
kansuomalainen Margit 
Mustapa vuonna 1965. 
Hän esitteli kirjaa Hel-
singissä, UFO-tapauksia 
tutkivan, Interplanetis-
tit-nimisen yhdistyksen 
tilaisuuksissa, ja sitä 
kautta kiinnostus kirjaa 
kohtaan levisi ko. yhdis-
tyksessä toimineiden 
henkilöiden ansiosta. 
Pari vuotta kirjaa luet-
tiin ja opiskeltiin eng-
lanniksi, mutta melko 
pian siitä haluttiin myös suomenkie-
linen käännös. Tämän ensimmäisen 
käännöstyöyrityksen organisaattorei-
na toimivat Aili Nurmiaho ja Joel 
Rehnström. Työtä tehtiin antaumuk-
sella. Mukana oli silloin useita vielä-
kin Urantia-liikkeessä vaikuttavia 
henkilöitä, muutamia heistä maini-
takseni kuten Kalevi Eklöf, Helinä 
Harju, Tuula Parviainen ja Martti 
Vanninen. Seitsemän vuoden jälkeen 
saatiin käännösmonisteversio val-
miiksi Urantia-säätiön arvioitavaksi. 
Tämä ensimmäinen käännös ei ollut 
kuitenkaan säätiön mielestä riittävän 

tasokas hyväksyttäväksi. Käännös-
työprosessi oli kuitenkin hyvin antoi-
sa, sillä se toi yhteen yhä enemmän 
samanhenkisiä ihmisiä, jotka kään-
nöstyön ohella opiskelivat kirjaa in-
nokkaasti ja tulivat ymmärtämään 
myös sen sisältöä yhä paremmin. 

1970-luvulla luotiinkin vankka pohja 
suomalaiselle Urantia-liikkeelle.

Ensimmäinen epäonnistunut kään-
nös työprojekti ei kuitenkaan lan-
nistanut Ailia ja Joelia. He löysivät-
kin uuden ihmisen käännöstyöhön, 
kielenkääntäjä Seppo Kanervan, jo-
ka aloitti käännöstyön vuonna 1984. 
Kääntämisessä vaadittiin erinomais-
ta englannin kielen taitoa ja Uran-
tia-kirjan sisällön ymmärrystä. Sii-
hen Sepolla olikin erinomaiset kyvyt 
ja valmiudet.

Jo heti alussa oli käännöstyön tu-
kemiseen perustettu myös ryhmä, jo-

Kuvassa Aili Nurmiaho ja Joel Rehnström, jot-
ka toimivat vuosikymmeniä Urantia- liikkeessä 
1960-luvulta lähtien
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ka tuki käännöstyötä lahjoituksin. 
Tukiryhmä kasvoi vuosien kulues-
sa useisiin kymmeniin henkilöihin. 
Ryhmässä toimivilla henkilöillä oli-
kin iso rooli tulevan Suomen Uran-
tia-seuran perustamisessa. Tukiryh-
mään kuuluvat henkilöt perustivat 
vuonna 1985 myös Heijaste-lehden, 
joka lisäsi Urantia-kirjan lukijayhtei-
sön ja käännöstukiryhmän yhteen-
kuuluvuutta. Samalla se mahdollisti 
tiedonjulkistamispaikan mm. opinto-
ryhmien kokoontumisista eri paikka-
kunnilla.

Tekstiotteet ensimmäisestä Heijas-
te-lehdestä: ”Puolisen vuotta vireillä 
ollut Urantia-tukiryhmän lehtihan-
ke käynnistettiin virallisesti Espoossa 
13.1.1985 pidetyssä kokouksessa, jos-
sa olivat paikalla Ari A. Kalaja, Seppo 
Kanerva, Aili Nurmiaho, Aarno Pel-
tokoski, Joel Rehnström, Tuomo Se-
nola ja Satu Sihvo.” ” Lehden perus-
tamista pidettiin tarpeellisena, koska 
se edistäisi Urantia-kirjan lukijoiden 
tiedonvälitystä ja vuorovaikutusmah-
dollisuuksia.”

Kuvassa kirjan suomentaja 
Seppo Kanerva vuonna 1993 
kädessään juuri julkaistu Uran-
tia-kirja. Käännöstyöhön tar-
kistuksineen oli kulunut ai-
kaa lähes kymmenen vuotta, 
vuodesta 1984 vuoteen 1993.  

Urantia-kirjan kirjalähetykset ovat vih-
doin tulleet painotalosta Urantia-säätiön 
Suomen toimistoon. Kuvassa Seppo 
Niskanen, joka toimi Seppo Kanervan 
ohella toimiston edustajana 1990-luvulla. 

Myöhemmin Urantia-säätiön toimis-
ton edustajina Suomessa ovat toimi-
neet Kristina Siikala, Kalevi Eklöf 
ja nykyisenä edustajana Tapio Pulli.
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Suomen Urantia-seuran perusta-
minen
Suomalaisten lukijoiden joukko oli 
parin vuosikymmenen aikana paisu-
nut niin isoksi, että 80-luvun loppu-
puolella amerikkalaiset, kirjan julkai-
susta huolehtiva Urantia Foundation, 
ja kirjan lukijoiden yhdyssiteenä toi-
miva Urantia Brotherhood kiinnos-
tuivat Urantia-seuran perustamisesta 
Eurooppaan. Suomalaisten Uran-
tia-kirjan lukijoiden määrä oli Eu-
roopan suurin ja väkilukuun suh-
teutettuna isoin koko maapallolla.

Lukijoiden kasvava joukko ym-
märsi, että yhteistyö ja tehokas toi-
minta vaativat selvät säännöt ja toi-
mintatavat. Urantia-kirjan lukijoiden 
yhdyssiteenä ja kirjan sanoman asial-
lisessa levittämistyössä ymmärrettiin 
tarvittavan organisaatio, joka palveli-
si parhaiten näissä tehtävissä, ja täten 
päädyttiin yhdistysmuotoiseen orga-
nisaatioon.

Ensimmäinen kokous yhdistyksen 
perustamiseksi pidettiin 5.12.1987, 
ja asian tiimoilta oli oltu yhteydes-
sä myös Urantia Brotherhoodiin ja 
Urantia Foundationiin. Perustami-
seen tähtääviä kokouksia jatkettiin 
vuoden 1988 aikana, ja ne johtivat 
lopulta Helsingissä pidettyyn seuran 
ensimmäiseen varsinaiseen kokouk-
seen 11.2.1989. Kokouksessa oli läs-
nä 26 vastaperustetun Suomen Uran-
tia-seuran jäsentä ja tilaisuudessa va-
littiin hallituksen jäseniksi Marja 
Olamo, Aili Nurmiaho, Helinä Har-
ju, Tapio Pulli, Ari Kalaja, Seppo Ka-

nerva, Kalevi Eklöf ja Hannu Järvi-
nen.

Urantia Foundation ja Urantia 
Brotherhood myönsivät yhdistyksel-
lemme Urantia-nimen käyttöoikeu-
den ja oikeuden liittyä kansainväli-
seen Urantia-organisaatioon, joka 
huipentui seuran installaatiotilaisuu-
teen Pieksämäellä 3.6.1989. Samana 
päivänä pidetyn seuran vuosikoko-
uksen jäsenluettelossa oli 56 nimeä. 
Vertasin listaa nykyiseen jäsenluet-
teloon, ja kolmenkymmenen vuoden 
takaisessa listassa näytti olevan 16 sel-
laista henkilöä, jotka ovat jäseniä vie-
lä nykyäänkin. Monet meistä tuolloin 
mukana olleista olimme silloin vielä 
nuoria, ja olemme ehtineetkin toimia 
yhdistyksessä pitkään erilaisissa teh-
tävissä. Nykyisin yhdistyksessä on 79 
jäsentä.

Vuoden 1989 aikana yhdistyksel-
le saatiin valmisteltua suomalaiseen 
yhdistyslakiin perustuvat yksinker-
taisen selvät säännöt, joita ei ole tar-
vinnut juurikaan muuttaa kulunei-
den kolmen vuosikymmenen aikana. 
Yhdistysrekisteri hyväksyi sääntöm-
me ja Suomen Urantia-seura ry mer-
kittiin virallisesti yhdistysrekisteriin 
7.5.1990.

Yhdistyksen toteuttamaa toi-
mintaa ja merkittäviä tapahtu-
mia vuosien varrelta
• Suomenkielisen Urantia- kirjan 

käännöstyön tukeminen. Kir-
ja julkaistiin Urantia Foundatio-
nin toimesta vuonna 1993 seuran 



 HEIJASTE   2/2019 11
kesäpäivätapahtuman yhteydessä 
Järvenpäässä. Kirjan julkistamis-
tilaisuuteen osallistui iso joukko 
suomalaisia lukijoita, säätiön edus-
tajia ja myös muita amerikkalaisia 
ja eurooppalaisia Urantia-liikkeen 
jäseniä.

• Vuonna 1998 seura sai kunnian jär-
jestää kansainvälisen Urantia-kon-
ferenssin Helsingissä. Osallistu-
jia oli yli sata kaikista maanosista. 
Konferenssi oli ensimmäinen Eu-
roopassa järjestetty kansainvälinen 
tapahtuma.

• Urantia-kirjan lukijatapaamisia 
(ns. kesä- ja talvipäivät) on järjes-
tetty kaksi kertaa vuodessa jo yli 
kolmenkymmenen vuoden ajan.

• Yhdistyksemme hallituksen jäse-
net (kulloinenkin puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja), sekä mui-
ta seuran jäseniä, osallistuu myös 
kansainväliseen Urantia-toimin-
taan. Seppo Kanerva toimi muuta-

man vuoden myös Urantia-säätiön 
presidenttinä. Suomalaiset lukijat 
ovat aina olleet myös tuttu näky ul-
komailla järjestetyissä kansainväli-
sissä konferensseissa.

• Lukijoiden kirjoituksia sisältävää 
Heijaste-lehteä julkaistaan neljä 
numeroa vuodessa. Lehti tulee il-
maisena jäsenille ja lisäksi sillä on 
myös useita kymmeniä seuran ul-
kopuolisia tilaajia.

Kuvassa vuoden 2013 kesäpäivätapahtuman yleisöä

Heijasteita 1980 ja -90 luvuilta
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• Seuralla on ilo omistaa monipuo-
liset nettisivut osoitteessa www.
urantia.fi. Nämä sivut yhdistyksel-
lemme on tehnyt Tapio Talvitie. 
Hän vastaa myös niiden kehitys-
työstä. Sivuilla tiedotetaan seuran 
tapahtumista, sieltä löytyvät mm. 
kaikki Urantia-kirjan erikieliset 
käännökset, hakusanaohjelmisto, 
Heijaste-lehdet. Nykyisessä versi-
ossa verkossa voidaan kuunnella 
jopa Urantia-kirjaa luku ja viikko 
kerrallaan.

• Vuosien kuluessa on hankittu va-
roja erikielisten Urantia-kirjojen 
käännöstöiden tukemiseksi jär-
jestämällä erillisiä varankeräys-
kampanjoita. Vuosina 1995-2010 
seura tuki 50 % osuudella viron-
kielisen kirjan (Urantia Raa-
mat) pitkää käännöstyöprosessia. 
Olemme saaneet olla todistamas-
sa myös ruotsinkielisen käännök-
sen (Urantiaboken /kääntäjä Joel 
Rehnström) ja venäjänkielisen 
käännöksen (Kniga Urantia /kään-
täjä Michael Hanian) syntyjä.

• Urantia-kirjasta tehdyn äänikirjan 
yhdistyksemme toteutti vuosien 
2010 - 2014 aikana. Äänikirjaa saa 

sekä USB-tikulla että CD:llä. Ääni-
kirjassa on kolme lukijaa, joista yh-
tenä yhdistyksemme jäsen Tuula 
Laine. Kalliin ja toteutuksena ison 
projektin mahdollistivat lahjoitta-
jat ja mittava vapaaehtoistyö.

• Messuille yhdistyksemme on osal-
listunut Helsingissä vuosittain ja 
muutaman vuoden välein myös 
Tampereella ja Oulussa. Helsin-
gissä pidetään myös luentotilai-
suuksia. Jäsenemme osallistuvat 
aktiivisesti eri puolilla Suomea ko-
koontuvien opintoryhmien tilai-
suuksiin.

Urantia-äänikirjan sisältöä

Seuramme esittelyä messuilla 2014

• Kirjan mainontaa ja samal-
la myös sen sanoman edistämis-
tä yhdistyksemme tekee monin 
eri tavoin. Olemme muun muas-
sa tehneet kirjalahjoituksia eri-
laisiin julkisiin laitoksiin. Seural-
la on myös omat Facebook-sivut. 
Lisäksi ylläpidämme Urantia-kir-
jan lukijoiden keskustelupalstaa 
sekä Facebookissa että omilla net-
tisivuillamme.

Raimo Ala-Hynnilä
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Ilmoitus ja yllättävä olosuhteiden muutos

Kun tarkastellaan kolmea viimei-
sintä käänteentekevää ilmoitus-

ta, voidaan havaita niiden alkupe-
räisen vaikuttamisen kestossa olevan 
suuria eroja. 

Makiventa Melkisedek aineellis-
tui tänne totuuden liekin voimista-
jaksi noin 2 000 vuotta ennen Luo-
ja-Pojan lahjaelämää. Hän ilmaantui 
täysin toimintavalmiina ja lähti tääl-
tä 94 vuotta myöhemmin ennen kuin 
hänessä oli havaittavissa mitään van-
henemisen piirteitä. Tuon vajaan sa-
dan vuoden jakson aikana hän oli ta-
vattavissa silloin, kun Saalemin evan-
kelistat tunsivat tarvetta tulla tarkis-
tuttamaan käsityksiään. Sen jälkeen 
seuraajat olivat omillaan.

Luoja-Pojan lahjoittautuessa ajan-
laskumme alussa Jeesus Nasaretilai-
sen ominaisuudessa hänen julkinen 
toimintansa kesti vain neljä vuotta ja 
neljä kuukautta. Mainittu aika on las-
kettu siitä, kun hän ilmoitti hetken-
sä tulleen, aina siihen asti, jolloin hä-
nen taivaaseenastumisensa tapahtui. 
Tuo aika oli hyvin lyhyt mutta väkevä 
ja dramaattinen. Lahjoittautumiseen 
liittyi samalla Ajatuksensuuntaajien 
antaminen kaikille normaalimielisil-
le ihmisille sekä Totuuden Hengen 
vuodatus sen jälkeen, kun Luoja-Poi-
ka oli täältä lähtenyt. Näillä oli erit-
täin suuri merkitys ilmoituksen jat-
kuvuuden kannalta. Nämä merkit-
tävät lisätekijät eivät tehneet ihmi-

sestä kuitenkaan erehtymätöntä. Se 
huomattiin heti Totuuden Hengen 
vuodattamisen päivänä, jolloin suu-
ren voitonriemun hetkellä Jeesuksen 
kuolleistanousun tosiasia valtasi suu-
ren roolin heidän sanomassaan. Ei ol-
lut ehtinyt kulua pitkääkään aikaa sii-
tä, kun heidän Mestarinsa oli muis-
tuttanut, ettei hänen kuolemansa tule 
muuttamaan heidän evankeliumiaan.

Vajaat 2 000 vuotta edellisen il-
moituksen jälkeen annettiin Uran-
tia-kirjan luvut oikaisemaan ja täy-
dentämään Jeesuksen seuraajien le-
vittämää sanomaa sekä antamaan 
valtavan määrän uusia ratkaisevan 
tärkeitä paloja todellisuuden koko-
naiskuvaan. Tässäkin täydentäväs-
sä ilmoituksessa, kuten myös 4 000 
vuotta sitten annetussa, Melkisedekit 
olivat merkittävässä toimituksellises-
sa roolissa.

Eräs Melkisedek kirjoitti Makiven-
ta Melkisedekistä kertovassa luvussa: 
(93:7.4) Teillä, jotka nyt käytätte hyväk-
senne kirjapainotaidon tuomia etu-
ja, on tuskin käsitystä siitä, miten vai-
keata oli säilyttää totuutta noina var-
haisina aikoina, miten helppoa oli-
kaan kadottaa näköpiiristä uusi oppi 
sitä mukaa kuin sukupolvet vaihtui-
vat.

Arvojen päivitys Urantia-ilmoi-
tuksen avulla
Ilmoituksen jatkuvuuden turvaami-
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nen on ollut eräs keskeinen ongelma 
läpi Urantian historian. Nyt tilanne 
on olennaisesti muuttunut. Kirjapai-
notaito ja sen myötä lukutaito on le-
vinnyt kaikkialle. Näiden taitojen li-
säksi viimeisen ilmoituksen ajankoh-
dan määräytymiseen on todennäköi-
sesti vaikuttanut myös jyrkkä ihmis-
ten ympäristöolosuhteiden muutos. 
Planeettamme sivilisaation kehitys 
on tullut runsaan sadan viimeisen 
vuoden aikana ennennäkemättö-
mään, vakiintuneita rakenteita murs-
kaavaan vaiheeseen, joka näyttää 
edellyttävän uutta ja laaja-alaista ar-
vojen päivitystä. Väestöräjähdys ja 
teollinen vallankumous niihin liitty-
vine ympäristöongelmineen, tieteen 
uudet saavutukset, aseteknologian 
tuhovoiman kasvu, elintason olen-
nainen muuttuminen, viestinnän 
murros ja perinteisten tapasäännös-
ten kyseenalaistuminen ovat saaneet 
ihmisten kokemusmaailman häm-
mentyneeseen tilaan. Näihin olosuh-
teisiin putkahtivat Urantia-luvut it-
sestään melua pitämättä, kauan en-
nen kuin niiden opetusten varsinai-
sen leviämisen oli määrä alkaa.

Ilmoituksenantajat kiinnittivät 
suu ren huomion Urantia-kirjan teks-
tin muuttumattomuuden varmis-
tamiseen ja vaativat vastaanottajia 
käyttämään kaikkia keskeisiä teki-
jänoikeudellisia suojautumiskeinoja. 
Tällä hetkellä on täysi syy uskoa, että 
käytössämme on olennaiselta sisällöl-
tään alkuperäisen ilmoituksen teks-
ti, ja se on jo onneksi laajalle levinnyt 

ja käännetty monille kielille. Syntynyt 
tilanne on pysyvä, ja näiden opetus-
ten merkitys tulee voimistumaan jo-
pa lukemattomien vuosisatojen ajan.

Kun vertaamme viimeisten alku-
peräisessä muodossa vakaana pysy-
neiden ilmoitusten kestoa – siis 94 
vuotta, runsaat 4 vuotta ja todennä-
köisesti yli 1 000 vuotta – ymmär-
rämme, että viimeinen käänteenteke-
vistä ilmoituksistamme tarjoaa poik-
keuksellisia mahdollisuuksia. Olo-
suhteiden muutos saattaa ennen pit-
kää kiihdyttää yllättävällä tavalla ih-
misten halukkuutta hakeutua hyvän, 
kauniin ja toden alkulähteille. 

Seuraavassa on kuvattuna eräs 
vaihtoehto, joka voi osoittautua hy-
vinkin mahdolliseksi.

Ajatusten läpinäkyvyys 
Aivojen miljardit hermosolut tuotta-
vat sähköisen toiminnan moni-il-
meistä vaihtelua, joka on myös mitat-
tavissa olevaa.

Olemme aina kuvitelleet ajatus-
temme olevan yksityisyytemme vii-
meinen piilopaikka. 2010-luvulla 
vauhdittuneet tutkimukset ovat al-
kaneet kuitenkin horjuttaa tuota kä-
sitystä. Yhdysvalloissa ja Japanissa 
on onnistuttu mittalaitteilla tunnista-
maan ne mielikuvat, joita koehenki-
löt ovat tietyistä vaihtoehdoista kulla-
kin hetkellä ajatelleet. Yleensä se, mi-
tä tieteen historiassa on onnistuttu 
aluksi vaivalloisesti mittaamaan, on 
onnistuttu mittaamaan myöhemmin 
paljon vaivattomammin ja täsmälli-
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semmin.

Tutkijoiden taival on pitkä. Todel-
lisuudessa erilaisia mielikuvia on lo-
puttomasti, ja ne vaihtavat jatkuvas-
ti hahmoaan.

Aivoissa on lähes 100 miljardia 
hermosolua, ja jokainen niistä on 
hermohaaroilla kytkettynä tuhan-
siin muihin hermosoluihin. Jokai-
nen yksittäinen ajatus aktivoi leimah-
duksenomaisesti satoja erillisiä ai-
vojen alueita tutuimpia kulkureitte-
jä suosien. Kysyntä synnyttää aivois-
sakin tarjontaa, ja jos ei kysy, tulok-
sena on hiljaisuus. Tuttuus vahvistaa 
aiemmin kuljetut väylät entistä hel-
pommin valittaviksi samoin kuin si-
vilisaation historiassa karjapolut ovat 
vahvistuneet maanteiksi. Olemme sa-
malla ennakkoasenteiden ja ennak-
koluulojen syntysijoilla. Niiden al-
kua emme helpolla enää tunnista ei-
kä aiemmin muodostuneilta valtateil-
tä ole vaivatonta siirtyä pois.

Monet tutkijoista uskovat, että toi-
mintakykyinen ja jopa pienikokoinen 
ajatustenlukulaite kehitetään jo täl-
lä vuosisadalla. Täsmälliset ajatusten 
yksityiskohdat avautunevat silloinkin 
vaatimattomasti. Eiväthän huolelli-
sestikaan lausutut tai kirjoitetut aja-
tukset avaudu aina kuten niiden il-
maisija on ne tarkoittanut.

Olisi jo suuri saavutus, jos edes pe-
rimmäisten ajatusten yleisväri paljas-
tuisi niiden vastaanottajalle. Tunnis-
taisimme silloin, minkälaisesta ajatte-
lun maaperästä mahdollisesti kauniil-
ta kuulostava korulause on kokoon 

puristettu.
Kauniiden kohteliaisuuksien taka-

na saattaa olla sekä hyvän- että pa-
hantahtoisia päämääriä. Sosiaalisen 
kanssakäymisen maailma on yleises-
ti ottaen vuosituhansien aikana muo-
vautunut suureksi teatteriksi, jossa 
todellisen minän peittämiseksi näh-
dään paljon vaivaa. Oma lukunsa on 
politiikka, jossa jopa suurvaltapoli-
tiikkaa hoidetaan valheet edellä.

Jokelan koulusurmassa vuon-
na 2007 eräs oppilas surmasi yhdek-
sän henkilöä. Surmaajan tekoa pidet-
tiin täysin yllätyksellisenä. Hän oli 
ollut tavallinen oppilas, joskin hie-
man muista erillään pysyttelevä. Ti-
lannetta myöhemmin käsitellyt psy-
kologi vetosi yleisöön, että he ottaisi-
vat yhteyden viranomaisiin, jos tietä-
vät jonkun lähipiirissään pohtivan ih-
misten surmaamisen ajatuksia.

Pari viikkoa ennen mainittua tra-
gediaa eräs iltapäivälehden blogikir-
joittaja tunnusti unelmoivansa itsel-
leen vastenmielisten henkilöiden tap-
pamisesta, mutta juridisten seuraus-
ten ankaruuden tähden hän ei ollut 
toteuttanut niitä. Samalla hän rohke-
ni arvata samanlaisten ajattelukuvioi-
den olevan erittäin yleisiä ihmisten 
parissa. Luin tämän kotonani ääneen, 
koska se vaikutti omassa maailmassa-
ni täysin käsittämättömältä. Jokelan 
tapahtuman jälkeen blogi lopetettiin.

Televisio on ensimmäinen todella de-
mokraattinen kulttuuriväline, ensim-
mäinen joka tavoittaa jokaisen ja jota 
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hallitsee se mitä ihmiset haluavat. 
Hirvittävintä on vain se, mitä ihmiset 
haluavat. (Clive Barnes, englantilainen 
kirjailija ja kriitikko)

Me usein ihmettelemme television 
ohjelmatarjonnan huonoa tasoa esi-
merkiksi perjantai- ja lauantai-iltoi-
na, ”kuka sellaista oikein jaksaa kat-
sella”, monet sanovat. Tutkimusten 
mukaan aika suuri osa kansasta kui-
tenkin jaksaa katsella ja suosia ohjel-
mia, joita he eivät virallisesti ilmoita 
suosivansa. Ohjelmatarjonta vastaa 
katsojalukujen ja toiveiden painee-
seen. Yksityisyyden suojan kätkössä 
väkivaltaiset ja sadistiset ohjelmat 
ovat haluttuja, ja vaikka esimerkiksi 
koulukiusaamistakin yritetään kitkeä 
pois, aikuisten maailma toimii malli-
na toistuvissa muiden ihmisten vä-
hättely-, halventamis- ja pilkkaohjel-
missa.

Kun ajatuksenlukulaite kehittyy 
ajan mittaan riittävän pieneksi, kus-
tannustehokkaaksi, ajattelun lähtö-
maaston paljastavaksi ja kaikkien saa-
tavissa olevaksi, koko ihmiskunnan 
sivilisaatio lähtee nousuun selkeästi 
laadukkaampia tasoja kohti. Jokaisen 
on silloin siivottava oman ajattelun-
sa tunkio valoisaksi ja kauniiksi ko-
konaisuudeksi, jotta he olisivat ym-
päristönsä hyväksymiä. Tämä tullee 
olemaan lähes välttämätöntä esimer-
kiksi työpaikan saannin ja parinmuo-
dostuksen tähden. Esiinnymmehän 
silloin jatkuvasti sisäpuoli ulospäin.

Ulkoisen esiintymisen tasolla 

myönteisen vaikutelman luomisel-
la on pitkä historia. Miten ehostan 
itseäni, kuinka leikkaan ja asettelen 
hiukseni, näkyvätkö kuntosalin vai-
kutukset lihaksissani, mitä pukisin 
päälleni, miten käyttäydyn myöntei-
sen vaikutelman antaakseni? Nämä 
ovat tavallisia pohdintoja ennen mer-
kittäviksi tulkittuja ihmiskontakteja. 
Tavallaan kaikki nämä hankkeet ovat 
osa hämäysprosessia, jossa pyrimme 
luopumaan arkisesta minuudestam-
me ihannoiduksi olettamamme mai-
noskuvan hyväksi. Vuorovaikutusten 
palautejärjestelmä oikoo vähitellen 
virheellisiä mielikuviamme parem-
min todellisuutta vastaaviksi päivien 
ja vuosien aikana.

Ajatuksenlukulaitteen kehittämi-
nen tällä vuosisadalla voi kuulos-
taa utopialta, mutta alan tutkijat pi-
tävät sitä kuitenkin mahdollisena. Ei 
ole kulunut edes montaakaan vuosi-
kymmentä siitä, kun kehitettiin lähes 
tiiliskiven kokoinen langaton puhe-
lin. Se ilmaantui silloin lähinnä lan-
kapuhelimen kilpailijaksi mutta on 
nopeasti muuntunut uskomattoman 
monipuoliseksi viihteen ja ajantasai-
sen tiedon keskukseksi. 

Kiihtyvästi kasvavat tutkijavoimat 
ponnistelevat tuoreimpia tutkimus-
tuloksia hyödyntäen uusiin saavutuk-
siin ennen kokemattomalla vauhdilla. 
Kenties joskus ajatuksenlukulaite tu-
lee toimimaan yhtenä osana vaikkapa 
silmälasien kehysten ja linssien koko-
naisuudessa.

Jos ja kun käyttökelpoinen ja laa-
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jalle levinnyt ajatuksenlukulaite kehi-
tetään, sanokaamme 50 -150 vuoden 
kuluessa, se tulee kääntämään sivili-
saation kulun. Muistakaa, että asteit-
taisen evoluution järjestelmä on altis 
periodeittain tapahtuville äkillisille ja 
odottamattomille muutoksille niin ai-
neellisella kuin hengelliselläkin alueel-
la (170:4.4).

Hyvyyden, kauneuden ja totuuden 
kannattaminen teoreettisella tasolla 
tulee vaihtumaan arkitodellisuudessa 
tapahtuvaksi tavoitteluksi. Sillä on-
han hyvyys paljon parempaa kuin pa-
huus, kauneus ihastuttavampaa kuin 
rumuus ja totuus arvokkaampaa kuin 

valhe. Hyvyyden, kauneuden ja to-
tuuden maksimaalisen oivaltamisen 
suunnasta löytyy suurin ja loisteliain 
sisäinen hohde. Samassa suunnassa 
syvemmällä on myös rakkaudentäy-
teinen Universaalinen Isä. Kaikista 
muista suunnista löytyvät jumalat al-
kavat samalla paljastua enemmän tai 
vähemmän vääriksi jumaliksi.

Tämä helpottaa myös asteittais-
ta siirtymistä kirkkojen serafien aika-
kaudelta edistyksen serafien aikaan.

Kari Haavisto
karijolami@gmail.com

Pohdintoja Vanhasta testamentista – Genesis (osa 2)
Osmo Saarela

Jumalan pojat ja nefilit
Genesiksen tarinankerronta ei aina 
solju sujuvasti eteenpäin. Esimerkiksi 
tulvakertomus (Gen 5) alkaa kerto-
malla mystisistä nefileistä.

Siihen aikaan ja myöhemminkin 
oli maan päällä jättiläisiä (nefilejä), 
kun jumalien pojat yhtyivät ihmis-
ten tyttäriin ja nämä synnyttivät heil-
le lapsia. Juuri näitä olivat muinaisa-
jan kuuluisat sankarit.

Ja heti tämän jälkeen todetaan ih-
miskunnan pahuus ja Jumalan päätös 
ihmiskunnan hävittämisestä:

Kun Herra näki, että ihmisten pa-
huus lisääntyi maan päällä ja että 
heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä 
olivat kauttaaltaan pahat, hän katui, 
että oli tehnyt ihmisen, ja murehti si-
tä sydämessään. Ja Herra sanoi: »Mi-
nä pyyhin maan päältä ihmisen, jon-
ka olen luonut, ja ihmisen mukana 
karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaan 
linnut, sillä minä kadun, että olen ne 
tehnyt.» Mutta Nooa oli Herralle mie-
luinen.

Heidän ajatuksensa ja pyrkimyk-
sensä olivat kauttaaltaan pahat. 
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Tässä on todellakin synkimpiä 

Raamatussa esiintyviä arviointeja ih-
misestä!

Monet eksegeetikot ymmärtävät 
nämä jakeet kokonaisuutena siten, 
että jumalien poikien sekaantuminen 
ihmisiin oli suuri synti. Päänvaivaa 
onkin aiheuttanut, mikä oli tämän 
synnin ydinasia.

Alla olevat tulkinnat löytyvät kir-
jasta Genesis: History, fiction or neit-
her:
• Synnillä viitataan Aatamin pojas-

ta Setistä syntyneen sukulinjan 
(Jumalan valitut) ja Kainin suvun 
(karkotetut) keskinäisiin avioliit-
toihin. Genesiksen luvun 5 suku-
luettelon mukaan Set oli Aatamin 
ja Eevan asuinsijoille jääneiden 
seuraavien sukupolvien kantaisä. 
Kainhan pakeni Nodin maahan, 
jossa hänen jälkeläisistään syntyi 
kansakunta.

• Jumalan pojat olivat todella henki-
olentoja tai enkeleitä. Näihin vii-
tataan useassa paikassa Vanhassa 
testamentissa. He esiintyvät esi-
merkiksi Jobin kirjan alkukappa-
leessa. Psalmeissa viitataan juma-
liin, jotka palvovat Herraa.

On merkillepantavaa, että myös ny-
kyaikainen eksegetiikka ottaa huo-
mioon mahdollisuuden, että jumalan 
pojat olivat ihmisistä poikkeavia 
olentoja. Muinaisuudessa oli muu-
tenkin laajalle levinneenä uskomus, 
että sen ajan suuruudet olivat jumal-
ten ja ihmisten risteymiä. Esimerkiksi 
Gilgamešhin kerrottiin olevan kol-

masosa jumalaa ja kaksi kolmasosaa 
ihmistä. Kreikan Apollo oli Platonin, 
Pythagoraan ja Augustuksen isä.

Genesis siis nimittää näitä ihmisiä 
nefileiksi, jotka on käännetty vähän 
harhaanjohtavasti jättiläisiksi.

Urantia-kirja nimeää nefilit suora-
viivaisesti nodiiteiksi, sivulla 856 lu-
kee seuraavaa:

77:2.3 (856.6) Siihen aikaan eli maan 
päällä jättiläisiä (nodiitteja), ja kun 
jumalten pojat yhtyivät ihmisten 
tyttäriin ja nämä synnyttivät heil-
le lapsia, olivat nämä lapset noita 
”muinaisajan mahtimiehiä”.

Käytettävissämme olevan taustatie-
don perusteella on pääteltävissä, että 
Genesiksen viides luku sisältää kaksi 
kertomusta, joilla ei ole todellista yh-
teyttä. Muinaisuuden kaikuna ihmi-
sillä on ollut tieto, että jumalten poi-
kien (eli Prinssin esikunnan jälkeläis-
ten, johon on sekoittunut perimätie-
toa Aatamista ja Eevasta) toimintaan 
on liittynyt jotakin pahaa. Genesiks-
en viidennen luvun kirjoittaja on ar-
vioinut sen sopivaksi esinäytökseksi 
tulvakertomukselle.

Jumalan pojat esiintyvät myös esi-
merkiksi Jobin kirjassa, samoin jois-
sakin psalmeissa:

Job 1: Eräänä päivänä Jumalan po-
jat tulivat koolle ja asettuivat Herran 
eteen. Myös Saatana oli heidän jou-
kossaan.

Nefilit esiintyvät myös Tooran sii-
nä kohdassa, jossa Mooses lähettää 
vakoojia Kanaanin maahan. Nefilit 
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olivat siis selviytyneet vedenpaisu-
muksesta! Tämähän ei meitä toki häi-
ritse ja ehkäpä kirjoittajakaan ei otta-
nut tulvatarinaa aivan kirjaimellises-
ti. Arkin ulkopuolellekin jäi siis elä-
mää.

Nefilit esiintyvät myös apokryfi-
sessä Heenokin kirjassa, alla ote lu-
vusta 15:

Sano taivaan Vartijoille: Miksi olet-
te jättäneet korkean, pyhän ja ikuisen 
taivaan, ja maanneet naisten kans-
sa, ja saastuttaneet itsenne ihmisten 
tyttärien kanssa ja ottaneet itsellen-
ne vaimoja, ja tehneet kuin maan lap-
set, ja saaneet jättiläisiä pojiksi? Vaik-
ka olitte pyhiä, henkisiä, elitte ikuis-
ta elämää, olette saastuttaneet itsen-
ne naisten veren kanssa. Ja nyt, jätti-
läiset, jotka ovat syntyneet hengistä ja 
lihasta, niitä tullaan kutsumaan pa-
hoiksi hengiksi maan päällä, ja maa 
tulee olemaan heidän paikkansa. Pa-
hat henget poistetaan ruumiistaan; 
koska he ovat syntyneet ihmisistä ja 
pyhät Vartijat on niiden alku; heistä 
tulee pahoja henkiä maan päälle, ja 
pahoiksi hengiksi heitä tulee kutsua. 

Itse aavistelen tässä kaikuja Pla-
neettaprinssin kapinasta ja ensias-
teisista keskiväliolennoista. Ilmeises-
ti yleisemminkin aikalaisille käsittä-
mättömäksi muuttunut perimätieto 
sysättiin apokryfiseen kirjallisuuteen 
eikä sitä hyväksytty pyhien kirjoitus-
ten kaanoniin.

Heenok
Urantia-kirjassa kerrotaan, että Hee-

nok oli ensimmäinen ihminen, joka 
koki suuntaajafuusion jo maan pääl-
lä.

Gen 5: Hän vaelsi kuuliaisena Ju-
malalle. Sitten häntä ei enää ollut, sil-
lä Jumala otti hänet luokseen.

Myös Jeesus tutki apokryfis-
tä Heenokin kirjaa. Tästä kerrotaan 
Urantia-kirjan luvussa 126:

126:3.7 (1390.2) Mutta kun se aika koit-
taisi, jolloin hän lähtisi maailmaan 
maailman opettajaksi, mitä nimi-
tystä hän silloin itsestään käyttäisi? 
Mikä olisi se väite, jonka hän esit-
täisi tehtävästään? Millä nimellä 
häntä kutsuisivat ihmiset, joista tu-
lisi hänen opetuksiinsa uskovia?
126:3.8 (1390.3) Kaikkia näitä ongelmia 
pohdiskellessaan hän löysi Nasare-
tin synagogan kirjastosta tutkiskele-
miensa apokalyptisten kirjojen jou-
kosta tämän ”Heenokin kirjaksi” 
kutsutun käsikirjoituksen, ja vaik-
ka hän oli varma siitä, ettei se ollut 
muinaisen Heenokin kirjoittama, se 
tuntui hänestä silti varsin kiehtoval-
ta, ja hän luki sen ja luki sen uudel-
leen monta kertaa. Siinä oli muuan 
kohta, joka teki häneen erityisen sy-
vän vaikutuksen, kappale, jossa tä-
mä nimitys ”Ihmisen Poika” esiin-
tyi. Tämän niin kutsutun Heenokin 
kirjan kirjoittaja kertoi enemmän-
kin tästä Ihmisen Pojasta kuvail-
len työtä, jonka tämä tekisi maan 
päällä, ja selittäen, että tämä Ihmi-
sen Poika oli Isänsä, kaikkien Isän, 
kanssa kulkenut taivaallisen kirk-
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kauden kartanoissa, ennen kuin hän 
tuli tähän maailmaan tuomaan pe-
lastusta ihmiskunnalle; ja että tämä 
oli kääntänyt selkänsä kaikelle tälle 
loistolle ja kunnialle astuakseen alas 
maan päälle julistamaan pelastus-
ta hädässä oleville kuolevaisille. Ai-
na kun Jeesus luki näitä kohtia, hän 
sydämessään vastasi ja mielessään 
tiedosti, ettei yksikään heprealais-
kirjoitusten Messias-ennustuksista, 
ei yksikään juutalaisesta vapahta-
jasta kertovista teorioista ollut yhtä 
lähellä totuutta kuin tuo kertomus, 
joka oli kätketty tähän vain osittain 
hyväksyttyyn Heenokin kirjaan. Ja 
siinä paikassa ja sillä hetkellä hän 
päätti ottaa ensimmäiseksi epitee-
tikseen ”Ihmisen Poika”.

Alla on eräs ihmisen pojasta kertova 
lainaus Heenokin kirjasta.

Heenok 48: Siinä paikassa minä 
näin vanhurskauden lähteen, joka oli 
ehtymätön ja sen ympärillä oli mon-
ta viisauden lähdettä, Kaikki janoiset 
joivat niistä, ja tulivat täyteen viisaut-
ta. Ja sillä hetkellä tuo Ihmisen Poi-
ka nimitettiin Herran ollessa paikalla, 
ja Hänen nimensä mainittiin Kaiken 
Alun edessä. Ennen kuin aurinkoa oli 
luotu, ennen kuin taivaan tähtiä oli 
tehty, Hänelle oli annettu nimi Her-
ran edessä. Hän tulee olemaan van-
hurskaille sauva, johon he voivat no-
jata eivätkä kaadu, ja hän tulee ole-
maan valo kaikille kansoille, ja toivo 
niille, joilla on murhe sydämessä. 

Epäilemättä Heenokin teksti on 
inspiroinut myös Jesajaa.

Vedenpaisumus
Nooan tarina on inspiroinut lukuisia 
taiteilijoita vuosisatojen vieriessä. 
Esimeriksi vain muutama vuosi sitten 
siitä tehtiin kohtalaisen suosion saa-
nut Hollywood-elokuva. Itse kauhis-
telin kertomusta jo alakouluikäisenä. 
Se oli Jeesuksen kärsimyshistorian 
ohella uskontotuntien pelottavimpia 
aiheita. 

Paneutumatta vedenpaisumusta-
rinan yksityiskohtiin aion tarkastel-
la toista aikalaiskertomusta eli meso-
potamialaista Atrahasîs -tulvakerto-
musta (Lähde: Genesis: History, fic-
tion or neither).

Kuningas Atrahasîs on päähenki-
lönä 1700- ja 1600-lukujen välillä eaa. 
kirjoitetussa muinaisbabylonialaises-
sa myytissä, joka käsittelee ihmisen 
luomista. Kertomuksessa on eräänä 
teemana myös vedenpaisumus, joka 
on toiminut ilmeisenä esikuvana niin 
Gilgameš-eepoksen kuin myös Van-
han testamentin tulvakertomukselle. 

Kertomus alkaa kuvailemalla tilan-
netta, jossa jumalat asuvat maan pääl-
lä. Teoksen ensimmäinen säe kuuluu 
näin: Kun jumalat olivat niin kuin ih-
miset.

Kertomus jatkuu kuvailemalla ju-
malten kovin inhimillisen tuntuisia 
ongelmia maan päällä.

Jumalat tekevät ruumiillista työ-
tä ja ovat hyvin väsyneitä työskente-
lyyn. Jumalten yläluokka teettää ras-
kaita töitä jumalten alaluokalle, jota 
menee lakkoon ja valittaa tilantees-
taan jumalien kuninkaalle Enlilille. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Gilgameš
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Tämän on pakko löytää ratkaisu on-
gelmiin, joita raskaat työt nostavat 
pintaan. Ratkaisuna hän keksii luoda 
ihmisen, jonka tehtäväksi tulee tehdä 
työt, jotka ennen kuuluivat jumalille.

Ihminen luodaan savesta. Jotta ih-
minen pystyisi tehokkaasti tekemään 
työtä jumalille, päättivät jumalat li-
sätä ihmiseen jumalan verta. Tämän 
johdosta ihmisille syntyy kuolematon 
henki.

Ihmisen luomisen jälkeen tarina 
jatkuu ja kaikki näyttää olevan jälleen 
hyvin maan päällä. Ihmiset kuitenkin 
lisääntyvät kovaa vauhtia ja elävät jo-
pa tuhansia vuosia. Tämän vuoksi ih-
misten lukumäärä kasvaa hyvin suu-
reksi ja se alkaa häiritä kuningas Enli-
liä, joka ei ihmisten aiheuttaman me-
lun vuoksi kykene nukkumaan. Hän 
päättää pienentää ihmisten lukumää-
rää epidemioiden, nälänhädän ja kui-
vuuden avulla, mutta kaikki nämä 
yritykset valuvat hukkaan, koska vii-
saudenjumala Ea suojelee ihmisiä. 
Epäonnistuminen ihmisten määrän 
vähentämisessä ajaa Enlilin käyttä-
mään julmaa asetta – tulvaa – joka tu-
lee tuhoamaan kaiken elollisen maan 
päältä. Viisauden jumala Ea neuvoo 
Atrahasîsta rakentamaan suuren ve-
neen, minkä avulla hän pystyisi pe-
lastamaan perheensä. Atrahasîs lastaa 
veneeseensä myös eläimiä, jotta eläi-
met eivät tuhoutuisi tulvassa. Näin 
ihmiskunta ja eläimet selviävät ja jat-
kavat eloaan.

James Hoffmeister (Genesis: His-
tory, fiction or neither) analysoi ker-

tomusten eroja erityisesti, mitä tulee 
mesopotamialaisten ja israelilaisten 
jumalakäsityksiin. Babylonialaisten 
jumalat ovat kovin inhimillisiä unen-
tarpeineen, väsymisineen ja epäon-
nistumisineen. Heprealaiset kirjoit-
tajat ovat epäilemättä löytäneet ker-
tomuksessa oivan mahdollisuuden 
tuoda esiin oman jumalansa suuruut-
ta ja kaikkivoipaisuutta, sillä tuohon 
aikaanhan jumalat kilpailivat keske-
nään. Israelin Jumala tekee päätöksen 
perustellusti, tuottaa ja kuivattaa tul-
van hallitusti. Samalla varmuudella ja 
erehtymättömyydellä toimii luomis-
kertomuksenkin Jumala. Lisäksi Ju-
mala pelastaa kaiken pelastamisen ar-
voisen. Ja loppujen lopuksi kertomus 
lienee tarkoitettu ensisijaisesti ope-
tukseksi: synnin palkka on kuolema, 
syntiinlankeemuksen viesti toistetaan 
tehokkaasti Nooan tarinassa.

Baabelin torni
Vedenpaisumustarinan ohella kerto-
mus Baabelin tornista kuuluu Van-
han testamentin tunnetuimpiin.

Herra tuli katsomaan kaupunkia ja 
tornia, jota ihmiset rakensivat ja sa-
noi: »Siinä he nyt ovat, yksi kansa, 
jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, mi-
tä he ovat saaneet aikaan, on vasta al-
kua. Nyt he pystyvät tekemään mi-
tä tahansa. 7 Menkäämme sekoitta-
maan heidän kielensä, niin etteivät he 
ymmärrä toistensa puhetta.»

Ja niin Herra hajotti heidät sieltä 
kaikkialle maailmaan, ja he lakkasi-
vat rakentamasta kaupunkia. Kau-
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punki sai nimen Babylon, sillä siellä 
Herra sekoitti ihmisten kielen ja siel-
tä hän hajotti heidät kaikkialle maa-
ilmaan.

Tarina mahdollisesti varoittaa ih-
misiä Jumalan syrjäytysyrityksis-
tä oman edistyksensä innoittama-
na. Nykyaika on tuonut asian uudel-
leen ajankohtaiseksi. Aiheesta enem-
män kiinnostuneille suosittelen Yu-
val Noah Hararin teosta Homo Deus: 
Huomisen lyhyt historia.

Entä kielten sekoitus? Genesis: His-
tory, fiction or neither kertoo, että 
vanhoista sumerilaisista teksteistä on 
löytynyt kuvauksia kultaisesta men-
neestä aikakaudesta, jolloin koko ih-
miskunta on puhunut samaa kieltä. 
Toiset tutkijat väittävät kuitenkin, et-
tä tekstit eivät viittaa menneisyyteen, 
vaan kuvaavat kaukaisia tulevia ai-
koja. Ehkä molemmat ovat oikeassa, 
mutta itse uskon, että ainakin jälkim-
mäiset!

Urantia-kirja mainitsee Baabelin 
tornin kaksikin rakennusyritystä si-
vulla 858. Ensimmäinen yritys oli hy-
vin kauan sitten, arkkitehtinä Bablot 
ja se päättyi erimielisyyksien jälkeen 
taisteluun, jossa osapuolet miltei hä-
vittivät toisensa. Jälkimmäinen ta-
pahtui noin kaksitoista tuhatta vuot-
ta sitten, jolloin asialla olivat nodiitit 
ja adamiitit.

Abraham – Jumalan valittu
Gen 12:1-5: Herra sanoi Abramille: 
»Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja 
isäsi kodista siihen maahan, jonka 

minä sinulle osoitan. Minä teen sinus-
ta suuren kansan ja siunaan sinua, ja 
sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on 
oleva siunaus. Minä siunaan niitä, 
jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, 
jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi 
siunaus tulee siunaukseksi kaikille 
maailman kansoille.»

Niin Abram lähti Herran käskyn 
mukaan, ja Loot lähti hänen kans-
saan. Harranista lähtiessään Abram 
oli seitsemänkymmenenviiden vuoden 
ikäinen. Abram otti mukaan vaimon-
sa Saaran ja veljenpoikansa Lootin se-
kä perheiden koko omaisuuden, myös 
Harranissa hankitut orjat. Sitten he 
lähtivät kulkemaan kohti Kanaanin-
maata ja saapuivat sinne.

Jumala valitsee Abrahamin, joka 
siis tässä vaiheessa on vielä Abram. 
Lupaus toistetaan useaan otteeseen, 
alla esimerkkejä.

Gen 15:1: Älä pelkää, Abram. Mi-
nä olen sinun kilpesi, ja sinun palkka-
si on oleva hyvin suuri.

Gen 15:5: Ja Herra vei hänet ulos ja 
sanoi: »Katso taivaalle ja laske tähdet, 
jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suu-
ri on oleva sinun jälkeläistesi määrä.» 
Abram uskoi Herran lupaukseen, ja 
Herra katsoi hänet vanhurskaaksi.

Abrahamin uskonnollisia ja teo-
logisia käsityksiä ei Raamatussa juu-
ri kerrota. Hänen uskonsa kova ydin 
on kuitenkin siinä, että hän uskoi 
Herran lupaukseen ja vastasi Herran 
kutsuun. Hän toimi Jumalan tahdon 
mukaisesti.
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93:5.1 (1018.6) Vaikka saattaa olla ereh-
dys puhua ”valitusta kansasta”, ei 
ole virhe puhua Abrahamista valit-
tuna yksilönä. Melkisedek tosiaan-
kin pani Abrahamin kannettavak-
si vastuun siitä, että totuus yhdestä 
Jumalasta pysyi elossa erotukseksi 
vallalla olleesta uskosta monilukui-
siin jumaluuksiin.

93:6.3 (1020.6) Ja Melkisedek solmi Saa-
lemissa muodollisuuksien mukaisen 
liittosopimuksen Abrahamin kans-
sa. Hän sanoi Abrahamille: ”Katso 
taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat 
lukea; niin paljon on sinulla ole-
va jälkeläisiä.” Ja Abraham uskoi 
Melkisedekiä, ”ja se luettiin hänelle 
vanhurskaudeksi”. Melkisedek ker-
toi Abrahamille, miten tämän jälke-
läiset tulevaisuudessa ottaisivat hal-
tuunsa Kanaanin, sen jälkeen, kun 
nämä olisivat olleet Egyptissä.

93:6.4 (1020.7) Tämä Melkisedekin liit-
to Abrahamin kanssa edustaa si-
tä suurta urantialaista sopimusta 
jumaluuden ja ihmiskunnan välil-
lä, jolla Jumala suostuu tekemään 
kaiken, ihminen suostuu vain usko-
maan Jumalan lupauksiin ja nou-
dattamaan hänen ohjeitaan. Siihen 
saakka oli uskottu, että pelastus oli 
saavutettavissa vain teoilla – uh-
rein ja uhrauksin; nyt Melkisedek 
toi Urantialle jälleen sen ilosano-
man, että pelastus, Jumalan suosio, 
on saatavissa uskon kautta.

Tältä ajalta on peräisin myös käsky 

ympärileikata poikalapset liiton 
merkkinä, jota juutalaiset edelleenkin 
noudattavat.

Gen 17:8-11: ”Minä annan sinul-
le ja jälkeläisillesi pysyväksi perintö-
maaksi koko Kanaaninmaan, jossa 
nyt asut muukalaisena, ja minä olen 
myös sinun jälkeläistesi Jumala.” Ju-
mala puhui edelleen Abrahamille: 
”Pysykää uskollisesti tässä liitossa, si-
nä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta 
toiseen. Tämä ehto teidän on täytettä-
vä siinä liitossa, jonka olen tehnyt si-
nun ja sinun jälkeläistesi kanssa: tei-
dän tulee ympärileikata jokainen mies 
ja poikalapsi. Leikkauttakaa pois esi-
nahkanne. Tämä on merkkinä liitos-
ta, joka on meidän välillämme, mi-
nun ja teidän.”

93:6.6 (1021.2) Useimmat Saalemin usko-
vaisista olivat harjoittaneet ympä-
rileikkaamista, vaikkei Melkisedek 
siitä koskaan ollut tehnyt pakollista. 
Vaikka Abraham oli aina vastusta-
nut ympärileikkausta, tässä tilan-
teessa hän kuitenkin päätti juhlistaa 
tapahtumaa hyväksymällä viralli-
sesti tämän riitin Saalemin liittoso-
pimuksen vahvistamisen merkiksi.

Hagar ja Ismael
Kertomus Abrahamin sivuvaimosta 
Hagarista ja Ismaelista on merkittä-
vä sikäli, että muslimit uskovat Is-
maelin olleen heidän kantaisänsä.

Ennen Iisakin syntymää Saara an-
toi orjattarensa Hagarin Abrahamil-
le sivuvaimoksi, jotta tämä synnyt-
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täisi lapsen. Näin syntyi Ismael. Raa-
matussa kerrotaan tilanteen aiheut-
tamista syvästi ristiriitaisista Saaran 
tunteista. Vielä raskaana ollessaan 
Hagar pakeni autiomaahan, josta hän 
kuitenkin enkelin kehotuksesta pala-
si takaisin. Tällöin hän sai lupauksen, 
että syntymättömästä pojasta kasvaisi 
suuri kansa. Paljon myöhemmin, Ii-
sakin synnyttyä ja Ismaelin ollessa jo 
nuorukainen, Saara päätti karkottaa 
Hagarin pois kotoaan.

Gen 21:8-21: Iisak kasvoi, ja hänet 
vieroitettiin, ja Abraham järjesti Ii-
sakin vieroituspäivänä suuret pidot. 
Saara huomasi, että Abrahamin ja 
egyptiläisen Hagarin poika Ismael il-
vehti, ja silloin hän sanoi Abrahamil-
le: »Aja pois tuo orjatar ja hänen poi-
kansa. Orjattaren poika ei saa periä 
yhdessä minun poikani Iisakin kans-
sa.» Tämän kuullessaan Abraham pa-
hastui kovin Ismaelin puolesta. Mutta 
Jumala sanoi Abrahamille: »Älä niin 
kovin sure tuon pojan ja orjattaresi 
puolesta, vaan noudata kaikessa Saa-
ran mieltä, sillä vain Iisakin jälkeläi-
siä sanotaan sinun lapsiksesi. Mutta 
myös orjattaren pojasta minä annan 
kasvaa suuren kansan, sillä hänkin on 
sinun jälkeläisesi.»

Abraham nousi aamulla varhain, 
otti leipää ja vesileilin, pani ne Haga-
rin selkään ja lähetti hänet ja Ismaelin 
matkaan. Hagar lähti ja harhaili Bee-
rseban autiomaassa. Mutta kun vesi 
loppui leilistä, hän jätti pojan pensaan 
alle ja meni istumaan syrjemmäl-
le, noin jousenkantaman päähän, sil-

lä hän ajatteli: »Minä en kestä nähdä 
lapsen kuolevan.» Ja Hagarin istuessa 
syrjempänä poika alkoi ääneensä it-
keä. Jumala kuuli pojan valituksen, ja 
Jumalan enkeli kutsui taivaasta Ha-
garia ja sanoi hänelle: »Mikä sinun 
on, Hagar? Älä ole huolissasi. Juma-
la on kuullut pojan itkun. Nouse, nos-
ta poika maasta ja pidä hänestä hyvää 
huolta. Minä annan hänestä polveu-
tua suuren kansan.» Ja Jumala ava-
si Hagarin silmät, niin että hän näki 
lähellään kaivon, ja hän meni täyttä-
mään leilin vedellä ja antoi pojan juo-
da. Poika kasvoi aikuiseksi, ja Jumala 
oli hänen kanssaan. Hän asui Paranin 
autiomaassa, ja hänen äitinsä otti hä-
nelle vaimon Egyptistä.

Karkotuksesta huolimatta Ismael 
ei ilmeisestikään kokonaan poistunut 
vanhasta perheyhteydestään:

Gen 25:7-9 Abraham eli kaikkiaan 
sataseitsemänkymmentäviisi vuotta. 
Sitten hän kuoli rauhallisen vanhuu-
den jälkeen korkeassa iässä ja elämäs-
tä kyllänsä saaneena, ja hänet otet-
tiin isiensä luo. Hänen poikansa Iisak 
ja Ismael hautasivat hänet Makpelan 
luolaan.

Abraham, Koraani ja ismaelilai-
set
Abraham on Raamatun ja Koraanin 
tärkein yhteinen henkilö. Koraanin 
mukaan Abraham edusti oikeaa, al-
kuperäistä uskontoa ennen juutalai-
suutta ja kristinuskoa. Myös Paavali 
puhuu Abrahamista arvostavasti 
mainiten, että hän uskoi oikealla ta-
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valla ennen lakihenkistä juutalaisuut-
ta.

Koraani: Abraham ei ollut juuta-
lainen tai kristitty, mutta suoraselkäi-
nen ja kuuliainen Jumalalle.

Ismael oli Abrahamin ensimmäi-
nen poika sekä juutalaisten että mus-
limien perinteessä ja islamilaisten pe-
rinteiden mukaan ismaelilaisten esi-
isä. Muslimien perimätiedon mukaan 
patriarkka Ismael ja hänen äitinsä 
Hagar on haudattu Mekkaan Kaaban 
kiven lähelle.

Assyrian ja Babylonian valtakun-
tien dokumenteissa 9.-6. vuosisadalta 
eKr. kerrotaan, että Qedarin kunin-
gas oli paitsi arabien myös ismaeli-
laisten kuningas. Dokumentissa mai-
nitaan myös useita ismaelilaisten hei-
mojen nimiä, kuten Nabat, Abdeel, 
Duma, Massa ja Teman. Ismaelilai-
nen heimo Jesur mainitaan Kreikan 
historiankirjoituksissa niinkin myö-
hään kuin ensimmäisellä vuosisadal-
la eKr.

Alla olevat pohdinnat ovat teok-
sesta Koraani ja Raamattu, jonka on 
kirjoittanut teologian emeritusprofes-
sori Heikki Räisänen:

Muhammed, jonka ilmestyksiin 
Koraani perustuu, oli nykyisen Sau-
di-Arabian alueella 600-luvulla elä-
nyt poliittinen ja uskonnollinen joh-
taja. Hänen aikanaan perinteisiin hei-
mouskontoihin ei Arabian niemi-
maalla enää suhtauduttu kovin va-
kavasti. Alaa valtasi käsitys korkeam-
masta luojajumalasta. 

Muhammed ei Koraanissa julis-

ta uutta Jumalaa, vaan sitä, että en-
nestään tunnettu Jumala olisi otetta-
va vakavasti. Hän viittaa useassa koh-
dassa arvostavaan sävyyn Vanhaan 
testamenttiin.

Tämän päivän uutisten näkökul-
masta sekä Raamattua että Koraa-
nia voidaan käyttää lyömäaseena toi-
sin ajattelevia ihmisiä vastaan. Vaik-
ka Koraanin vanhemmissa kerrostu-
missa kehotetaan nimenomaan so-
vinnolliseen keskusteluun, Koraanis-
ta löytyy myös selkeästi taisteluun ja 
tappamiseen kehottavia kohtia. Raa-
matusta löytyy kuitenkin aivan yhtä 
hurjaa tekstiä kuin Koraanista, kuten 
kansanmurhakertomukset, joissa Is-
raelin kansa vaeltaa erämaassa kohti 
luvattua maata ja saa matkan varrel-
la tuhota kokonaisia kansoja tieltään. 
Räisänen korostaa, että kyse on aina 
tulkitsijan vastuusta, josta sen enem-
pää Raamattu kuin Koraanikaan ei 
lukijaansa vapauta. Mikään ei estä va-
litsemasta rauhanomaisia kohtia.

Bible Study – tiiviitä pohdintoja 
Genesiksestä
Jumala on persoonallinen, kaikkivoi-
pa luoja. Jumalan toiminnalla on tar-
koitus. Hän on historian Jumala.

Eräänä tärkeänä tavoitteena on 
jahvismin muuntaminen monoteis-
miksi. Israelilaisten jumalahan oli 
vain yksi monien joukossa. Älä pidä 
muita jumalia – kuului käsky, epäju-
malia ei alussa varsinaisesti ollutkaan.

Kirjoittajat halusivat myös koros-
taa juutalaisten lähetystehtävää muil-
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le kansoille. Juutalaiset olivat eläneet 
pitkiä aikoja pakanakansojen keskuu-
dessa ja oppineet jopa pitämään heis-
tä.

Ihmisen lankeemus on keskei-
nen teema kristinuskossa toisin kuin 
Vanhassa testamentissa.

Bible Study sisältää myös kom-
mentoimattomia poimintoja valai-
semaan Genesiksen ydinsanomaa ja 
tuomaan esille tunnettuja kohtia. 
• Luominen 1:1 Alussa Jumala loi 

taivaan ja maan.
• Jumalan kuva 1:26 Jumala sanoi: 

Tehkäämme ihminen, tehkääm-
me hänet kuvaksemme, kaltaisek-
semme.

• Ääni puutarhassa 3:9 Herra Ju-
mala huusi miestä ja kysyi: Missä 
sinä olet?

• Syntiinlankeemuksen kirous 3:19 
Otsa hiessä sinun on hankittava 
leipäsi.

• Kainin vastaus 4:9 Olenko minä 
veljeni vartija?

• Lupaus vedenpaisumuksen jäl-
keen, sateenkaari 9:13-15 Minä 
asetan kaareni pilviin, ja se on ole-
va merkkinä minun ja maan väli-
sestä liitosta. Kun annan pilvien 
nousta taivaalle ja sateenkaari nä-
kyy pilvissä, muistan liiton, jonka 
olen tehnyt kaikkien elävien olen-
tojen, kaiken elollisen kanssa: ve-
det eivät enää koskaan paisu tu-
hotulvaksi hukuttamaan kaikkea 
elävää.

• Baabelin kielten sekoitus 11:7 

Menkäämme sekoittamaan heidän 
kielensä, niin etteivät he ymmärrä 
toistensa puhetta.

• Melkisedek ja Abraham 14:17-
20 Saalemin kuningas Melkise-
dek toi sinne leipää ja viiniä. Hän 
oli Korkeimman Jumalan pappi ja 
hän siunasi Abramia sanoen: ”Siu-
natkoon Abramia Korkein Jumala, 
taivaan ja maan luoja. Kiitetty ol-
koon Korkein Jumala, joka antoi 
sinun lyödä vastustajasi”. Abram 
antoi hänelle kymmenykset kai-
kesta saaliista.

• Abrahamin usko 15:6 Ja Herra vei 
hänet ulos ja sanoi: ”Katso taivaalle 
ja laske tähdet, jos kykenet ne las-
kemaan. Yhtä suuri on oleva sinun 
jälkeläistesi määrä.” Abram uskoi 
Herran lupaukseen, ja Herra katsoi 
hänet vanhurskaaksi.

• Ympärileikkaus 17:11 Leikkaut-
takaa pois esinahkanne. Tämä on 
merkkinä liitosta, joka on meidän 
välillämme, minun ja teidän.

• Suolapatsas 19:26 Herra antoi sa-
taa taivaasta tulta ja tulikiveä So-
doman ja Gomorran päälle. Hän 
tuhosi nämä kaupungit ja koko ta-
sangon sekä kaupunkien kaikki 
asukkaat ja maan kasvitkin. Mut-
ta Lootin vaimo katsoi taakseen ja 
muuttui suolapatsaaksi. 

Loppusanat
Raamatun vaikutus koko länsimai-
selle kulttuurillemme on vuosisatojen 
ja -tuhansienkin kuluessa ollut ver-
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taansa vailla. Mikään muu teos ei ole 
yltänyt lähellekään sitä. Mutta entäpä 
tänään? Onko Raamattu aikansa elä-
nyt, vähitellen vanheneva kolmannen 
ja neljännen aikakautisen ilmoituk-
sen jäänne? Ei mielestäni! Raamattu 
kokonaisuudessaan, Vanha testa-
mentti mukaan lukien, on edelleen 
mittaamattoman arvokas helmi, joka 

säteilee vaikutustaan syvälle sisim-
päämme niin hyvässä kuin pahassa-
kin. Ei siis liene haitaksi, jos välillä 
paneudumme sen tutkimiseen ja ar-
vioimme sen sisältöä tämän hetken 
tietämyksemme ja kokemuksemme 
valossa.

☐

In memoriam
Bey Heng (23.2.1925-28.2.2019) 

ja Urantia-kirja

Tapasin tämän kiinnostavan kos-
misen persoonan ensi kerran 

keväällä 1993 Helsingin Kirjakahvi-
lassa, kun hän esitteli uunituoretta 
Urantia-kirjaa, tätä ”sinistä järkälet-
tä” ihmettelevälle yleisölle. Tilaisuu-
desta jäänyt mielikuva liittyi juu-
ri Bey Hengiin ja hänen hahmoonsa 
tuona keväisenä päivänä. Seuran jä-
senenä hän teki uraauurtavaa työtä 
kirjan tunnettavuuden hyväksi pitä-
mällä sitä esillä eri yhteyksissä.

Seuraavan kerran hän tuli tietoisuuteeni Juhan af Grannin tuottamissa 
ufojen mysteerejä luodanneissa tv-sarjoissa 90-luvun puolivälissä, joissa Bey 
jälleen myös oli mukana kommentoimalla Urantia-kirjan antamassa paljas-
tuksessa elämän syntyä maapallolle ja ihmisen kehityspolkua täältä seuraaviin 
taivasmaailmoihin! Olin toki kuullut hänestä rajatietopiireissä ja hänen pa-
rapsykologiaan ja ihmisen tietoisuuteen liittyvästä kiinnostuksestaan sen jäl-
keenkin.

Bey soitti minulle 15.12.2015 ilmoittaen, että hänen ystävänsä ja seuran en-
simmäinen puheenjohtaja Marja Olamo oli kuollut. Tapasimme hänen luo-
naan Espoonlahden asunnossa, jossa keskustelimme hänen ystävänsä hauta-
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jaisiin liittyvistä järjestelyistä ja SUS:n osuudesta niissä. Tapaamisemme oli 
minulle kiinnostava elämys, sillä hänen pitkä kokemuksensa henkisyyden ja 
hengellisyyden alueilla oli harvinaisen ainutlaatuista kuultavaa. Hänen vuotta 
myöhemmin tehty haastattelunsa on kuultavissa ja nähtävissä myös YouTu-
bessa otsikolla: Bey Heng: Rakkaudesta elämään https://www.youtube.com/
watch?v=-DVnirkIqcA&t=19s

Saimme nauttia vielä Beyn seurasta ja esitelmistä hänen viimeisten vuosien-
sa aikana seuramme kesä- ja talvipäivillä. Hän oli myös tekniikan miehenä 
Urantia-äänikirjan ystävä antaen niitä myös ystävilleen lahjaksi.

Viimeisen kerran olin häneen yhteydessä kuluvan vuoden tammikuussa, 
kun hän oli tulossa talvipäiville pitämään esitelmää. Hän oli valmistanut esi-
telmän otsikolla Urantia-kirja, matkaopastusta ajattomuuteen, josta tuli hä-
nen viimeinen viestinsä ja eräänlainen henkinen testamenttinsa meille luki-
joille. Sovimme jo kyydistä Lahden Tallukkaan, mutta vähää ennen lähtöä tuli 
peruutus, koska lääkäri oli kieltänyt matkustamisen. Seuraavaksi saimmekin 
tiedon hänen siirtymisestään taivasmaailmaan viimeisenä helmikuun päivä-
nä. Hyvää matkaa Bey - odotamme kiinnostuksella jälleennäkemistäsi!

Pertti Leinonen

Urantia-kirjan lukijoiden kesätapaaminen
Valkeakoskella 7.-9.6.2019

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

puh. (03)2332200

Perjantai 7.6.
18:00  Urantia-seuran vuosikokous

Lauantai 8.6.
9:00-9:20 Avaussanat ja yhteislaulua Sini Lilja, elävää pianomusiikkia  

Osmo Saarela
9:20-10:00  Luonnon ja osallistujien valokuvaamista (otetaan oppia kesän 

2018 hankaluuksista ja virheistä). Otetaan kasvokuvia kaikista 
niistä, jotka siihen suostuvat. Loput ottavat luontokuvia.

https://www.youtube.com/watch?v=-DVnirkIqcA&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=-DVnirkIqcA&t=19s
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10:00-11:00 Luento: Mitä Jeesus opettaa ryhmätyöstä? Kari Kippo
11:00-12:00 Lounas
12:00-14:00 Perinteinen opintoryhmä, jossa käsitellään tiettyä kokonaista lu-

kua. Mutta mitä lukua näissä ryhmissä sitten käsiteltäisiin? Teh-
dään muistiinpanoja ja kirjoitetaan kysymyksiä. Tällä kertaa on 
myös ryhmätyön purku, jossa ryhmät kertovat työnsä antia.

14:00-14:30 Kahvi
14:30-15:30 Harjoitus nimeltään ”Elämänpuu”, jonka oksilla kasvaa hengel-

listä ravintoa tuottavia lehtiä. Miten puu ravitsee meitä? Piirre-
tään ryhmissä isolle paperille elämänpuu ja lehtiä ja hedelmiä. 
Sisältää esim. rukouksia, palvontaa, palvelua, Jeesuksen opetuk-
sia ja Isän tahdon seuraamista.

15:30-16:00 Aamupäivän ryhmätöiden purku
16:00-17:00 Illallinen
17:00-18:00 Lepoa
18:00  Illanviettoa

Sunnuntai 9.6.
9:00-10:00  Pyhiinvaellus (testattiin Tallinnassa 2016; opitaan virheistä), 

suunnittelu ja ohjaus Sini Lilja, musiikki Henrik Perello ja Osmo 
Saarela

10:00-11:00 Luento: Mitä tiede on saanut selville ryhmätyöstä ja vertaistuesta 
(psykologia, kasvatustiede, neurologia, sosiologia jne)? Riitta 
Tuori

11:00-12:00 Lounas
12:00-13:00 Hengellinen ”AA-ryhmä” eli käydään 12 askeleen-menetelmä 

läpi ryhmissä
13:00-13:30 Yhteislaulua (säestys Osmo Saarela), Sini Liljan yksinlaulua (sa-

nat Sini Lilja ja sävellys Kari Kuosmanen, joka on UK:n lukija), 
pianoesityksiä

13:30-14:00 Puheenjohtaja Risto Mäntysen loppupuheenvuoro
14:00  Lähtökahvit

Lisätietoa: Sini Lilja, p. 044 546 6657 tai s-posti: liljasini@gmail.com

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Urantia-kirjasta kiinnostuneille lukijoille.
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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.

Ilmoittaudu mukaan!
Seuraa verkkosivuja: www.urantia.ee ja www.urantia.fi

Espanjan lukijatapaaminen 25.–28.4.2019

Osallistuin espanjalaisten Urantia-kirjan lukijoiden vuosittaiseen tapaami-
seen Benalmádenassa aurinkoisena viikonloppuna huhtikuussa. Osallis-

tujia oli 45 eri puolilta Espanjaa, Israelista, Sveitsistä ja Portugalista sekä minä 
Suomesta. Suomalaisille lukijoille tuttuja osallistujia olivat Sebastian Nozzi ja 
Antonio Schefer.

Torstaina iltapäivällä aloitimme tapaamisen tutustumalla toisiimme. En-
simmäisenä esitelmänä oli esittely Urantia-kirjan alkuvaiheista Espanjas-
sa. Uranuurtaja oli Pedro Valverde Tort (1928–1996), joka tutustui kirjaan 
1960-luvun alkupuolella. Toinen hyvin merkityksellinen henkilö on Juán José 
Benitez López (synt. 1946), taiteilijanimeltään J J Benitez. Nämä kaksi hen-
kilöä tapasivat toisensa useamman kerran 1990-luvun alussa. J J Benitez on 
kirjoittanut useita romaaneja, joihin hän on ottanut virikkeitä Urantia-kir-
jan tekstistä. Kirjoissaan hän on myös ilmoittanut, että teksteissä on vaikut-
teita Urantia-kirjasta. Monet tapaamiseen osallistujista olivat löytäneet Uran-
tia-kirjan näiden kirjojen kautta. Päivien teemana oli Sisäinen elämä, mutta 
ennen teemaan liittyviä esitelmiä Olga Lopéz piti lyhyen kunnianosoituksen 
ja muistelun alkuvuonna mansioituneesta Richard Keeleristä. Lisäksi esitel-
mä Jeesuksen opetusten keskeisestä sisällöstä oli erinomainen ennen teemaan 
liittyviä alustuksia.

http://www.urantia.ee
http://www.urantia.fi
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Perjantai- ja lauantaiaamuina oli mahdollisuus osallistua meditaatioon en-

nen aamiaista. Päivän aluksi katsoimme Wayne D. Dyerin Muutos-filmin 
(Shift). Esitelmät olivat hyviä, mutta pienryhmäkeskusteluille olisi saanut jää-
dä enemmän aikaa. Kokonaisuutena tapaamisesta jäi kuitenkin hyvin myön-
teinen kuva. Seuran hallituksessa on useita nuoria jäseniä ja puheenjohtaja 
Ginés Avilés osaa hyvin englantia. Espanjalaiset ovat kansainvälisissä tapaa-
misissa olleet melko harvalukuisia, mikä johtuu osittain englannin kielen vä-
häisestä osaamisesta. Kirjan sanoma on viime aikoina levinnyt hyvin espan-
jaa puhuvissa maissa ja uskon, että espanjalaisilla olisi muille paljon annet-
tavaa. Heinäkuun Tallinnan-konferenssiin on tulossa Espanjasta muutamia 
kansainvälisten tapaamisten ensikertalaisia, muun muassa seuran sihteeri ja 
rahastonhoitaja.

Tapio Pulli

Espanjan lukijatapaamisen osallistujia 25.–28.4.2019
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Auringon varjot

Elämäni surut,
nuo murut,
olivat vain auringon varjo!
Tulivat, olivat, menivät.
Jättivät muistot -
ainakin nämä:

Se sinisen sireenin tuoksu,
joen virtaisa juoksu,
lapsen haudalla valkea puuristi

ja kukkiva särkynytsydän.
Paimenkirkko ja
tehtaan savut,
valkovuokot ja pihasaunion nukat,
äitini kaivotie ja ne rentukan kukat,
aurinko, tuuli ja pilvien varjot.
Tähdet ja kuutamon kulku,
Pohjantähti paikallaan ja
Otavan juoksu.
Lapsi minussa itkee,
itkee vielä
ja etsii varjotonta yötä.

Sirkkaliisa Brandelin

Pisteitä

Pikku hiljaa jotain
on alkanut pulppuilla...
Mitä hyvää siinä sitten on?
Kurkotan kohti...

Milloin olen täydellisesti valmis?
Elämän ateljeessa olen taiteilija,
vuolen veistoksen omasta sielustani,
mutta olen ihanasti keskeneräinen.

Lopulta astun väistymättä miinaan;
ja häviän.

Siitä huolimatta yhtäkkiä
voi tapahtua
pääsiäisen ylösnousemus.
Silloin piirrän viivan,
joka on absoluuttinen.
Innokkaana harjoittelen
viivojen vetämistä
vapaasta tahdostani.

Voisinko edes tehdä toisin?

Olen kuolevainen ihminen
eli jumalallinen luonnos.

Sini Lilja
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Urantia-kirjan -sanahakuohjelman päivityksiä
Nk. UBs (The Urantia Book search) sanahakuohjelmaa on kehitetty edelleen. 

Uusimmassa versiossa on mm.:
• kielivalikoimaa laajennettu 25:een (eli kaikki saa-

tavilla olevat valmiit käännökset ja lisäksi 7 vedos-
vaiheessa olevaa käännöstä, ks. kuva oikealla)

• kahden kielen rinnakkain luennassa vastaavat 
kappaleet on sommiteltu vieri viereen, kappalei-
den erilaisesta pituudesta huolimatta (kuva alla)

• sanahakukentän yhteyteen on lisätty käytännön 
hakuohjeita

• lisätty Urantia-kirjan laaja kansikuvagalleria (75 
erilaista kansikuvaa)

Ohjelma on seuramme verkkosivulla vapaasti ladatta-
vissa, ja se toimii ilman verkkoyhteyttä, eli ns. offline.

Lisäksi seuramme verkkosivulla oleva vanha sanaha-
kuohjelma ja Urantia-kirjan lukeminen korvattiin 
vast’ikään tällä uudella ohjelmalla. Eli yllä mainittu 
ohjelma kerrottuine ominaisuuksineen on sivuillam-
me nähtävissä ja käytettävissä nyt myös online (ks. 
kuva vasemmalla).

Näkymä rinnakkainluennan kappaleista. Kuvassa suomi ja hebrea.
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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 21.9.2019: Aihe avoin / Esitelmöitsijä avoin
• La 19.10.2019:  Pohdintaa anteeksiantamisesta Urantia-kirjan  

 opastuksella  /Kaija Lindström
• La 30.11.2019:  Aihe avoin / Taavi Kassila

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

Malmitalo (karttalinkki)

Näkymä sanahausta ja Urantia-kirjan kielivaihtoehdoista

https://goo.gl/maps/dZxf6DtRDNx
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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

”Positiivinen on aina paremmassa asemassa kuin negatiivinen, totuus 
paremmassa asemassa kuin erhe, kokemus paremmassa asemassa 

kuin teoria, hengelliset realiteetit paremmassa asemassa kuin ajallisuuden 
ja avaruuden irralliset tosiasiat.”

[Urantia-kirja, 102:6.7 (1125.2)]

mailto:puheenjohtaja%40urantia.fi?subject=
mailto:varapuheenjohtaja%40urantia.fi?subject=
mailto:sihteeri%40urantia.fi?subject=
mailto:rahastonhoitaja%40urantia.fi?subject=
mailto:jasenkomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:julkaisukomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:koulutuskomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:konferenssikomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:internetpalvelut-pj%40urantia.fi?subject=
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Urantia-äänikirja 

Äänikirja on saatavana MP3-muodossa CD- ja USB-tallenteena. Kirja sisältää 
157 h ääntä ja datan määrä on 5.3 Gb. Lukijana on yksi miesääni ja kaksi nais-
ääntä. Äänikirjaa voi kuunnella tietokoneella, älypuhelimella tai kannettavilla 
musiikinkuunteluun tarkoitetuilla laitteilla, joilla voi toistaa MP3-muotoista 
sisältöä. Tallenne sisältää myös Urantia-kirjan tekstin kokonaisuudessaan 
(html). Myyntipakkauksessa on lisäksi käyttöohjevihko, jossa on aikaindek-
soitu sisällysluettelo kirjan luvuista: lukujen kokonaisaika sekä alilukujen al-
kamisajankohta luvun alusta, min:sek. Täten halutun aliluvun alkamiskohta 
löytyy helposti.

• CD-ROM-tallenne, 9 CD-levyä  ......Hinta 25,- €

• USB-tallenne, 1 USB-muisti, 8Gt ....Hinta 35,- €

• Molemmat yhdessä (CD+USB) .......Hinta 55,- €

Myynti: Suomen Urantia-seura ry.

* Internetissä: http://www.urantia.fi → Urantia-kirja 

* Käteismyyntiä tilaisuuksissa, joihin seura osallistuu (esim. messut) 
tai joita seura itse järjestää (kuten esitelmät ja lukijapäivät).

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

http://www.urantia.fi/urantia-kirja.php?pg=audiobook
mailto:audiokirjat%40urantia.fi?subject=
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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 alkaen 29.8. Kokoontumispaik-
ka vaihtuu! Lisätietoja: Kaija  Lind-
ström, 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=


 HEIJASTE   2/2019 39
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

