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VUODEN 2004 KONFERENSSEJA
Michiganjärven suuralueen Urantia-yhdistys (GLMUA) ilmoittaa konferenssista

URANTIA 2004
Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen opintokonferenssi pidetään UAUS:n ja IUA:n ohjauksessa tänä kesänä
28.7.—1.8.2004 Chicagon kauniissa River Forest -nimisessä esikaupungissa, 16 km Chicagon keskustasta länteen
ja 13 km O’Haren kansainväliseltä lentokentältä etelään.
Dominican Universityn kampus, joka soveltuu mainiosti sekä opiskeluun että rentoutumiseen, on monien
Urantia-kirjan opiskelijoiden mielenylennykseksi ja -haasteeksi suunniteltujen aktiviteettien tapahtumapaikkana.
Konferenssin teema on ”Valinnat tehdään mielen areenalla – avatkaa ikuisuuden portti”
Ennnakkoilmoittautumiskortit on tämän artikkelin ilmestymispäivään mennessä jo postitettu. Kopion
ilmoittautumiskortista saa myös verkkosivulta www.urantia.org/iua/pdf_files/Urantia2004.pdf
Listätietoja: +1 (773) 525 3319, faksi +1 (773) 525 7739, sähköposti iua2004@urantia.org
Lämpimät terveiset kaikille
Benet Rutenberg, GLMUA:n puheenjohtaja
***
Meksikon Urantia-yhdistys juhlii toista vuosipäiväänsä 4.—5.4.2004. Kokouksessa valitaan uusi hallitus ja
järjestetään Ciudad de Méxicossa toinen kansallinen konferenssi. Kutsumme sydämellisesti kaikki halukkaat
lukijat tapaamiseemme. Konferenssin aiheena on ”Jumalan julkitulo ihmiselle ja ihmisen julkitulo
Jumalalle”.
Meksikon Urantia-yhdistys
informacion@urantia-mexico.org

***
Minulla on ilo ilmoittaa El libro de Urantian lukijoiden neljännestä tapaamisesta Espanjassa. Konferenssi pidetään
13.—15.5.2004 San Rafaelissa Segovian lähellä. Käsitellään ”Kirjan neljää osaa”. Kunkin istunnon alussa
esitellään lyhyesti jokin kirjan osista.
Ota yhteyttä, niin lähetän lisää informaatiota. Kehotan sydämellisesti sinua tulemaan.
Ystävällisin terveisin
Olga López, konferenssin koordinaattori
olga@amb.es
***
ANZURA:n vuosittain järjestämä Australian Urantia-kirjan lukijoiden konferenssi pidetään 8.—11.10.2004.
Aiheena on ”Eedenin kaikuja”.
Vaikka maailmamme lieneekin menettänyt koko paljon kulttuurisista perustuksistaan ja käsitteellisestä
ajattelustaan, Urantia-luvut tuovat saataville aineistoa, joka korvaa menetyksen. Kaikki tämän teeman
syvällisemmästä tarkastelusta kiinnostuneet kutsutaan lämpimästi liittymään seuraamme kauniiseen
lomapaikkaan, Australian Canberrasta 15 minuuttia pohjoiseen.
Verner Verass, puheenjohtaja, ANZURA
vern@designd.com.au
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Esitelmä Urantia-kirjan luvusta 114
CARLOS RUBINSKY
Argentiina
uvun 114 ensimmäisen kappaleen alkajaisiksi
todetaan kaksi perusasiaa. Ensimmäisenä: Kaikkein korkeimmat hallitsevat ihmisten valtakunnissa
[1250:1] ja toiseksi, että he tekevät näin monien taivaallisten voimien ja välikäsien avulla, mutta pääasiassa se tapahtuu
serafitoiminnan kautta. [1250:1]
Ennen kuin paneudumme serafien työn yksityiskohtiin; noiden olentojen, jotka ovat pysyvästi ympärillämme meitä auttamassa ja joista olemme sangen
vähän tietoisia; yrittäkäämme luoda katsaus Urantian
planetaarisen hallituksen sangen erikoislaatuisiin ominaispiirteisiin ja ymmärtää niitä, jotta huomaisimme,
miten Kaikkein Korkeimpien on mahdollista hallita
ihmisten valtakunnissa.
Urantia-kirja kertoo, ettei planetaarinen elollisuus
ole mikään kosminen sattuma. Se on pikemminkin
suunniteltua ja sen ovat panneet alulle paljon ihmislajia
ylemmät taivaalliset olennot, jotka noudattavat Jumalan jumalallista suunnitelmaa. Omassa maailmassamme
on kuitenkin sattunut sarja tapahtumia, jotka ovat
etäännyttäneet meidät alkuperäisistä suunnitelmista
(572:2).
Tarkastelkaamme tapahtumien kulkua: kun fyysinen sfääri oli valmis elämän ylläpitämiseen, elollisuus
saapui noudattaen spesialistien erikseen laatimia suunnitelmia ja ollen monien taivaallisten toimijoiden valvonnassa ja koordinoinnin kohteena (398:2). Kun planeettamme vedet olivat valmiita ottamaan elollisuuden
vastaan, Satanian järjestelmän hallitsija lähetti tänne
Elämänkantajat kaavoineen ja kyseisiin vesiin istutettavine elämänplasmoineen. Näin elämä ilmaantui; mutkikkaan universumiprojektin mukaisesti.
Tämä maailma oli valittu desimaaliplaneetaksi, jollainen piirre on yhdellä planeetalla kymmenestä. Se
merkitsee, että täällä toteutetaan uusia kokeiluja, ja kokeiluista saatua oppia käytetään juurrutettaessa elämää
muille, Nebadonin universumissa myöhemmin luoduille planeetoille (664:1).
Elollisuuden vuosimiljoonien mittaan kehittyessä
ilmaantui lopulta ihmismieli, ja tuona hetkenä annettiin
määräys, jonka mukaan Elämänkantajat eivät enää saaneet modifioida täällä olevaa elollisuutta. Elämänkantajat vetäytyivät planeetalla lukuun ottamatta pientä
kaltaisistaan koostuvaa komissiota niiden muutaman
Melkisedekin ohella, joille annettiin vastuu planeetan
suvereenisuudesta (1250:11). Ihmissuku kehittyi tällä
tavalla, kunnes noin 500.000 vuotta jatkuneen alkukantaisen kehityksen jälkeen koitti Planeettaprinssin aikakausi (701:3). Hän ilmestyi seurueineen tarkoituksenaan hallinnon pystyttäminen ja kulttuurin alullesaattaminen ja sillä keinoin ihmiskunnan auttaminen sen
pitkän, evoluution mukaisen tien alkuun, joka on jokaisen ajallisuudessa ja avaruudessa olevan asutun pla-
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neetan kuljettavana. Prinssin hallitus eteni annettuja
suunnitelmia noudattaen noin 300.000 vuotta eli planeetan kapinan puhkeamiseen saakka. Kapina oli kaikua surullisen kuuluisasta Luciferin järjestelmähallinnon kapinasta. Tämä merkitsi repeämää maailman hallinnossa, ja se on siitä hetkestä lähtien aina meidän
aikaamme saakka painanut leimansa planeettamme
asemaan. Tuosta 200.000 vuoden takaisesta hetkestä
(604:3) alkaen olemme olleet kapinaplaneetta, joka on
karanteenissa, eristetty yhteydenpidosta ja tietyistä universumin yhteyspiireistä (82:6). Kyseisestä ajankohdasta lähtien planeetalla on ollut kaksi ryhmää: kapinallisten ryhmä ja Mikaelille uskollisten ryhmä. Planeetan
ihmisjohtoinen hallinto ei ole koskaan sen jälkeen toiminut taivaallisen persoonallisuuden välittämän hallintovallan alaisuudessa. Epäjärjestys ja sekasorto ovat
olleet siitä lähtien vallalla.
Kunnes sitten, noin 38.000 vuotta ajassa taaksepäin
(828:1), Aatamin ja Eevan, Aineellisten Poikien pariskunnan, saapumisen myötä Urantialle koitti toinen
tilaisuus järjestää maailman hallinto uudelleen. Valitettavasti tämäkin missio epäonnistui. Aatamin planetaarinen hallinto kaatui. Kaaos pääsi taas valtaan planeetalla, kunnes noin 2000 vuotta sitten uusi taivaallinen
hoivaaja saapui. Tällä kerralla planeettamme ei ole yksi
kymmenestä, ei edes yksi sadasta, vaan yksi kymmenestä miljoonasta. Luoja-Poikamme nimittäin ruumiillistuu kuolevaisena vain yhdellä kymmenestä miljoonasta planeetastaan (166:4). Tuo planeetta oli Urantia, ja hän tuli tänne elääkseen elämänsä ja kylvääkseen
universaalisen rakkauden siemenet. Kylvös on moninkertaistunut kautta vuosisatojen, ja sen kehittyminen
jatkuu. Se jatkaa kasvuaan, vaikkakaan ei niin nopeasti
ja tehokkaasti kuin saattaisimme toivoa. Lopulta se
juurtuu syvälle ihmiskunnan sydämiin, mikä vie meidät
lopulta valon ja elämän aikakaudelle. Emme kuitenkaan vielä elä tuota aikakautta. Asiaintilan nykyisyydestä päätellen meiltä puuttuu vielä paljon. Voimme kuitenkin korjata puutteitamme, kunnes saavutamme niin
kutsutun kriittisen massan, joka saa aikaan tarpeelliset
muutokset.
Mestarin meille elämällään ja opetuksillaan opettaman viestin lisäksi tapahtui muutakin. Emme ole tämän tapahtuman ylimaallisuudesta kovinkaan tietoisia
ehkä siksi, että suhtaudumme siihen itsestäänselvyytenä. On kuitenkin ilmeistä, että planeettamme historiassa se on ollut ikimuistettava tapahtuma. Kyseessä on
Totuuden Hengen lahjoittaminen Helluntain päivänä
(2063:6) vuonna 30. Se on se Isän yhdessä Luoja-Pojan kanssa siinä tarkoituksessa lähettämä henki, että se
eläisi sydämessämme ja että Mestari olisi aina läsnä.
Helluntain päivä merkitsi siis perustavanlaatuista muutosta planeetan hallinnossa. Hallinto jatkaa saman-
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muotoisena tänäkin päivänä, ja Melkisedekien mielestä
se jatkuu sellaisenaan Mestarin toiseen tulemiseen
saakka (1259:1). Toiset uskovat sen jatkuvan nykyisen
tuomiokauden loppuun tai Luciferin kapinan oikeuskäsittelyyn asti tai kunnes Makiventa ottaa hoitaakseen
sijaishallitsijan tehtävät. Muitakin mielipiteitä on kuultu
(1251:2, 3).
Suuria planetaarisia muutoksia alkoi toden totta
tapahtua neljäkymmentä päivää ennen Helluntaita eli
Mestarin kuolleistanousun aikoihin. Immanuel oli lausunut Mikaelille tämän lahjoittautumisen alussa muun
muassa seuraavat sanat: Esittämäsi pyynnön mukaisesti
Gabriel ja kaikki asianosaiset toimivat yhteistyössä kanssasi
täyttääkseen julki tuomasi toiveen siitä, että päätät Urantialla
suorittamasi lahjoittautumisen tuon maailman tuomiokautisen
tuomion julistamiseen, mitä seuraa yhden aikakauden päättyminen, nukkuvien kuolevaiseloonjäävien kuolleistaherääminen
ja lahjaksi annetun Totuuden Hengen tuomiokauden asettaminen. [1328:1]
Kuolleistaheräämisen sunnuntaiaamu siis merkitsi
yhden aikakauden loppua, Aatamin tuomiokauden
päättymistä ja kaikkien Aatamin ja Eevan jälkeisten,
36.000 vuoden aikaisten, nukkuvien eloonjäävien tuomion julistamista. (341:1).
Totuuden Hengen lahjoittaminen tapahtui neljäkymmentä päivää myöhemmin, päivänä, jolloin vietettiin helluntain juhlaa. Apostolit tunsivat tuon läsnäolevan, joka täytti heidät uudella tarmolla, luottavaisuudella ja uudistuneella uskolla sellaisella tavalla, että he
lähtivät ulos kaduille riemusta pakahtumaisillaan ja
evankeliumia saarnaten. Tuona päivänä kansanjoukoille puhunut Pietari onnistui tällä tavoin käännyttämään
2000 uutta uskovaa Jumalan valtakuntaan (1594:4).
Muita tuona hetkenä sattuneita epätavallisia tapahtumia olivat:
1. Ajatuksensuuntaajien lahjoittaminen koko ihmiskunnalle (596:4). Tästä johtuen näitä jumalallisia Suuntaajia
on ensimmäisestä Helluntaipäivästä lähtien lahjoitettu yleismaailmallisesti kaikille Urantialla moraalisen statuksensa
puolesta normaaleille mielille. [1187:2]
2. Kapinallisten keskiväliolentojen internointi ja
liiton solmiminen Mikaelille edelleen uskollisten ensija toisasteisten keskiväliolentojen välille. Edentian Kaikkein Korkeimpien määräyksestä koko kapinallisten keskiväliolentojen ryhmää pidetään tällä hetkellä vangittuna. Enää he
eivät vaeltele tässä maailmassa pahojaan tekemässä. Vaikka
Ajatuksensuuntaajien läsnäolo jätettäisiinkin huomiotta, Totuuden Hengen vuodattaminen kaiken lihan päälle on tehnyt
ikiajoiksi mahdottomaksi minkäänlaisten tai minkäännäköisten epälojaalien henkien koskaan enää tunkeutua edes heikoimpiin ihmismieliin. Helluntaipäivän jälkeen ei milloinkaan
enää voi olla mitään sellaista kuin demonin vallassa oleminen.
[864:1]
3. Tuohon hetkeen sattui myös, että Lucifer vihdoin teljettiin vankilaan ja saatettiin odottamaan tuomiota. Oikeuskäsittely alkoi Urantia-lukujen antamisen
aikoihin, (vuodesta 1935 katsoen) noin 68 vuotta sitten, jolloin myös Saatana eristettiin ja Makiventa nimitettiin Urantian sijaishallitsija-Planeettaprinssiksi, teh -

tävään, jota hän ei ole vielä ryhtynyt hoitamaan
(514:6).
4. Helluntaipäivän tapahtumiin kuuluu vielä 24 planetaarisen valvojan neuvoston perustaminen Jerusemiin. Neuvosto koostuu entisistä urantialaisista
(1252:5), joilla on valta edustaa Nebadonin Mikaelia
ihmistä ylempänä olevassa Urantian hallituksessa ja
toimia myös neuvonantajaelimenä 36 muulle kapinan
takia eristetylle Satanian maailmalle (1252:2). Kenraalikuvernöörin ohella toimii 12 mestariserafikuntaa. Nämä ovat Serafingonista valmistuneita ja he toimivat
ensiasteisen supernafin johdolla (1254:7). Planeetan valvonnan mestariserafit käyttävät tehtäviensä suorittamisessa
monia välikäsiä. He toimivat ideainmuodostuksen selvittelykeskuksina, mielen kohdistajina ja hankkeiden edistäjinä. Vaikka he eivät kykene tuomaan ihmismieleen uusia ja korkeampia
käsityksiä, niin usein he työskentelevät antaakseen lisäpontta
jollekin korkeammalle ihanteelle, joka jo on tullut esille ihmisen
ajatusmaailmassa. [1256:9]
Maailmassamme vaikuttavia yli-inhimillisiä persoonallisuuksia noin 2000 vuoden takaisista ajoista
saakka hallinnoinut planetaarinen hallitus toimii seuraavalla tavalla: Urantian jokainen hallintopäivä aloitetaan
neuvottelukokouksessa, johon osallistuvat kenraalikuvernööri,
arkkienkelien planeettakohtainen päällikkö, Kaikkein Korkein tarkkailija, valvova supernafi, täällä asuvien Elämänkantajien päällikkö sekä kutsuvieraita universumin korkea-arvoisten Poikien joukosta tai niiden muutamien opiskelijavieraiden
joukosta, jotka planeetalla sattumoisin oleskelevat. [1254:5]
On mielenkiintoista havaita, että edes tämän luvun
sanellut supernafi ei tiedä, millaisin edellytyksin joku
valitaan 24:n neuvostoon. On kuitenkin pantu
m e r k i l l e , e t t ä n eu v o s t o n k a i k k i j ä s e n e t o v at
myötävaikuttaneet Korkeimman hallitsijanvallan
laajenemiseen Satanian järjestelmässä. Urantia-kirja
sanoo:
Urantialla toimiessaan he kaikki olivat olemukseltaan
todellisia johtajia, ja (Makiventa Melkisedekiä lukuun ottamatta) mansiomaailmasta saatu kokemus on näitä johtajanominaisuuksia entisestään lisännyt ja Jerusemin kansalaisuuteen kuuluva koulutus on niitä täydentänyt. Kaksikymmennelijäsenisen komission jäsenten ehdollepanon suorittaa Lanaforgen kabinetti, Edentian Kaikkien Korkeimmat antavat
heistä lausuntonsa, Jerusemin Valtuutettu Vartija antaa hyväksyntänsä ja Salvingtonin Gabriel nimittää heidä Mikaelin
antamien valtuuksien nojalla virkaansa. [1251:4]
Ilmoituksen antajat ilmoittavat, etteivät he paljasta,
kuka tämänhetkinen kenraalikuvernööri on, jottemme
päästäisi valloilleen taipumustamme kunnioittaa väärällä tavalla tai jopa jumaloida itseämme ylempiä persoonallisuuksia (1252:5).
Päivittäisiin hallintokokouksiin osallistuu myös arkkienkelien päällikkö. Hän vastaa divisioonan keskuspäämajasta. Hän asettui planeetalle aikana, jolloin Mikael vei päätökseen Urantia-lahjoittautumisensa. Hänen yhteydenpitokanavansa toimi ensi kerran sinä pääsiäissunnuntaina, jolloin ilmoitettiin Aatamin tuomio-
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kauden päättymisestä ja nukkuvien eloonjäävien henkiinherättämisestä (2024:4). Tämä arkkienkeli edustaa
puhtaasti hengellisissä asioissa korkeinta planetaarista
arvovaltaa. On hyvä huomata, että kaikki muut ongelmat (jotka eivät ole puhtaasti hengellisiä) ratkaisee kenraalikuvernööri, jolla ei itse asiassa ole mitään henkilökohtaista valtaa paitsi, kun hän toimii Jerusemin 24:n
neuvoston nimissä. Hän antaa silti päivittäin kymmenittäin päätöksiä ja ratkaisuja joita kaikki asianosaiset pitävät lopullisina, jos kohta niistä voi valittaa sovittelukomissioille tai jopa Järjestelmän Hallitsijalle
(1253:1).
Mukana on myös veto-oikeuden käyttäjä, nimittäin
Kaikkein Korkein Tarkkailija (1254:1), joka hänkin
osallistuu kenraalikuvernöörin päivittäisiin kokouksiin.
Kaikkein Korkein Tarkkailija on Vorondadek-Poika
Norlatiadekin konstellaatiosta, ja hän edustaa Edentian
Kaikkien Korkeimpien eli Konstellaation Isien
nimessä suurinta mahdollista planetaarista valtaa.
Nämä ottivat Luciferin kapinan puhjettua vastatakseen
Urantian hallinnosta ja ovat edelleen vastuussa tietyistä
planetaarisen hallinnon osa-alueista (1253:4). Kyseinen
Vorondadek-Poika on tosiaan korkein mahdollinen
planeettakohtainen auktoriteetti. Hätätilanteissa hän ei
toimi enää tarkkailijana vaan hänestä tulee hätätilan
ajaksi sijaishallitsija. Tällaisia tilanteita on 200.000
vuotta jatkuneen kapinan kuluessa sattunut Urantialla
33 kertaa (1253:7). Tämän seikan tiedostaminen sai
minussa aikaan levollisuuden tunteen, sillä tiedän nyt,
että asioiden mennessä hullusti, Vorondadek-Poika
o t t a a t a a s p l a n e e t a n h a l l i t u k s en k ä s i i n s ä.
Tämänhetkinen Vorondadek-Poika on 23:s Urantialla
tässä tehtävässä palveleva.
Päivittäisiin kokouksiin osallistuu myös ensiasteinen supernafi, Paratiisista peräisin oleva ylevä enkeli.
Hän saapui Urantialle Helluntain päivänä mukanaan
ryhmä erikoisserafeja. Hän toimii näiden ja kaikkien
Urantialla palvelevien serafien päällikkönä. Kirja kertoo, että hänen komennossaan on 200 armeijakuntaa,
joista koostuu lähes 600 miljoonan serafiparin armeija.
Tarkka lukumäärä on 597.196.800 paria, ja myös kerubeja ja sanobeja on samat määrät (1250:2). Nykyinen
supernafi on järjestyksessä toinen tässä tehtävässä Mikaelin lahjoittautumisen jälkeen palveleva (298:2) ja
serafien sen päällikön seuraaja, joka planeetan kapinan
aikaan sortui velvollisuuksiensa rikkomiseen (1255:2).
Näihin planeetan korkeimpien vallankäyttäjien päivittäisiin kokouksiin osallistuvien persoonallisuuksien
joukkoon kuuluu myös täällä olevien Elämänkantajien
päällikkö. Muistanemme, että alunperin planeetalle
saapui satajäseninen korkeimmanasteisten Elämänkantajain komissio mukanaan sata avustajaa ja tuhat varjelijaa (399:4). Kun ihmismieli Andonin ja Fontan myötä
ilmaantui, Elämänkantajain tehtävä oli käytännöllisesti
katsoen täytetty, niinpä heillä ei enää tämän jälkeen
ollut lupaa ympäristön muuntelemiseen (735:8). He
palasivat valtaosin Jerusemiin, mutta tänne jäi ennalta
määräämättömäksi ajaksi kaksi korkeimmanasteista
Elämänkantajaa kahdentoista avustajan kera. Toinen
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heistä toimii päällikkönä ja osallistuu näihin kenraalikuvernöörin päivittäisiin tapaamisiin (400:4). Nämä
kaksi lienevät vanhimmat Urantialle elämän alun jälkeen osoitetut olennot. Nämä persoonallisuudet ansaitsevat kiitolliset ajatuksemme ja sanamme kaikista
niistä hankaluuksista, jotka heidän on täytynyt kohdata
ja joista he ovat saaneet tuntea mielipahaa, sillä ellei
heitä olisi, yksikään meistä ei olisi täällä tänään, ja sen
sijaan, että tämä maailma on asuttu planeetta, ilman
heitä se olisi pelkkä kallioinen ja alaston möhkäle. Joten, arvoisat Elämänkantajat, me tervehdimme teitä!
Haluaisin lopuksi viitata niihin avustajiin, joiden
varassa serafit toimivat. Osoittautuu, että planeetalla
on vielä muuan persoonallisuusryhmä, joka myötävaikuttaa armon tuhlailevassa jakamisessa ja ihmiskunnan
opettamisessa. Kysymyksessä on planeetan kohtalon
varajoukko. He ovat niitä kunkin sukupolven miehiä ja
naisia, jotka tiettyjen ominaisuuksiensa tai kykyjensä
vuoksi on liitetty kohtalon varajoukkoihin (1257:1).
Näihin joukkoihin kuuluu 12 ihmisryhmää, joista jokainen on osoitettu jollekin erikoisserafien ryhmälle
(1257:7). Käsillä olevan luvun sanellut supernafi sanoo: minua on kielletty paljastamasta tämän elävistä ihmisolennoista koostuvan ainutlaatuisen ryhmän toiminnan todellista luonnetta. [1258:5]. Enemmistö tähän ryhmään
kuuluvista on seikasta tietämätöntä; vain noin 2 % on
tietoisia. Näiden reserviläisten kokonaismäärä on sitten
Helluntain aikojen ollut hitaassa kasvussa nousten
vuonna 1935 hieman alle tuhanteen kuolevaiseen
(1257:8). Oletan määrän olevan nykyisin vähän enemmän.
Valinnan tapahduttua heidät osoitetaan asianomaiseen ryhmään ja sitten he saavat – – syvämielessä tapahtuvan koulutuksen ja harjoituksen Ajatuksensuuntaajan ja serafien harjoittaman suojelijahoivan yhteen nivoutuvan tekniikan
avulla. [1257:8]. Lukuisat muut taivaalliset persoonallisuudet osallistuvat monet kerrat tähän tiedostamattomaan harjaannukseen, ja kaikessa tässä erityisvalvonnassa keskiväliolennot ovat mukana arvokkaalla ja korvaamattomalla tavalla, sillä he kykenevät saamaan vaihtelevanasteisen yhteyden tiettyjen suotuisasti rakentuneiden kuolevaisten Ajatuksensuuntaajaan taitavasti näiden mieleen
tunkeutumalla. [1258:1]
Käsillä olevan luvun loppupuolella supernafi kertoo meille:
Urantian kuolevaisten ei pitäisi antaa sen, että heidän
maailmansa on tiettyihin paikallisuniversumin yhteyspiireihin
nähden hengellisessä mielessä verrattain eristynyt, herättää kosmisen hylätyksitulemisen tai planetaarisen orpouden tunnetta.
Planeetalla toimii ihmisten yläpuolella olevalla tasolla varsin
selkeä ja tehokas maailman asioiden ja ihmiskohtaloiden valvonta. [1258:6]
Luvun viimeisessä kappaleessa sanotaan:
Universumin neuvonpidoissa ei teidän eristettyä maailmaanne suinkaan ole unohdettu. Urantia ei ole mikään synnin pol-
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tinmerkillä leimattu ja kapinan takia jumalallisen vaarinpidon
ulkopuolelle sysätty kosminen orpo. Uversasta Salvingtoniin ja
edelleen Jerusemiin saakka, jopa Havonassa ja Paratiisissa,
kaikki tietävät meidän olevan täällä. Ja teitä nyt Urantialla
asuvia kuolevaisia vaalitaan aivan yhtä rakastavasti ja teistä
huolehditaan aivan yhtä uskollisesti kuin, jos uskoton Planeettaprinssi ei olisi tätä sfääriä koskaan pettänyt, jopa paremmin.
On ikuisesti totta, että ”Isä itse rakastaa teitä”. [1259:2]

Päätän esitykseni tähän vakuutukseen JUMALAN
rakkaudesta meitä kaikkia kohtaan, unohtamatta kuitenkaan tuoda ensin julki kiitollisuuttani kaikille näkymättömille hengellisille persoonallisuuksille heidän
kaikista ponnistuksistaan, joita he aivan varmasti tekevät kasvumme ja kehityksemme hyväksi, jotta meistä
sillä keinoin tulisi taivaan valtakunnan arvollisia kansalaisia.

TERVETULOA, UUDET YHDISTYKSET
Paikallisyhdistys Asociação Urântia de Brasil 16 täysivaltaisine jäsenineen sai toimilupansa 1.6.2003 São
Paulossa Brasiliassa. Vähemmässä kuin vuodessa yhdistys kasvoi niin, että täysjäseniä on nyt 42 ja liitännäisjäseniä 59, joten yhdistys on nyt kansallinen yhdistys. Kasvu on katsottavissa Caio Caffen mainion johtajuuden
ansioksi. Helmikuussa 2004 valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Rogério Reis da Silva.
12.10.2003 lisenssiöitiin Lontoossa Urantia Association of the United Kingdom and Ireland. Kysymyksessä on paikallisyhdistys 18 täysivaltaisine jäsenineen ja kolmine liitännäisjäsenineen. Gary Rawlings toimii
tämän pitkään odotetun, innostuneen ja toimintavalmiin yhdistyksen puheenjohtajana.
Urantia Brotherhood Association of Arizonasta tuli UAUS:n 26:s paikallisyhdistys 22.2.2004 Arizonan
Phoenixissa. Sillä on 17 täysjäsentä ja kuusi liitännäisjäsentä. Tri Judyth Shamosh johtaa tätä dynaamista ryhmää.
Veljellisyyden henkeä on yltä kyllin! Ryhmäprojekteja ilmaantuu ja opintoryhmiä muodostuu, kun Urantia-kirja
tunkeutuu totuudenetsijäin sydämeen ja mieleen kaikkialla maailmassa.
Cathy Jones
IUA:n toimeenpaneva hallintotyöntekijä

Ihmiskunnan sisäinen maailma
NIGEL NUNN
Australia
Aitoa sivilisaatiota merkitsevät edistysaskelet syntyvät kaikki – – ihmiskunnan sisäisessä maailmassa. [1220:2]
hmiskunta ei ole vielä jakanut ”sisäistä maailmaansa” muiden kanssa. Tähän asti heimojemme ja
kansakuntiemme sisäinen maailma on pysynyt
pirstaleisena ja nurkkakuntaisena. Totuudesta ja faktasta koostuvan runsaan taustakuvan sijasta näiden vain
osittaisten sisäisten maailmojen taustana ovat olleet
enemmän tai vähemmän karkeat haaveista, peloista ja
pyrkimyksistä kudotut kollaasit, joissa on sinne tänne
siroteltuja ilmoituksellisia helmiä.
Heimojemme ja kansojemme menneisyydessä lapsille siirtämä perinne oli mutkikas heijastuma yhteisistä
harhoista, jota laajensivat kunkin sukupolven hankkimat erilaiset taidot ja menetelmät.
Ideat saattavat saada alkunsa ulkoisen maailman tarjoamista virikkeistä, mutta ihanteet syntyvät vain sisäisen maailman luovilla areenoilla. [1220:9]

I

Näinä Urantian seuraavaan aikakauteen johtavina
aikoina meillä on tilaisuus tehdä muutoksia tähän ei
kovinkaan vaikuttavaan sykliin. Yhdessä Mikaelin, hänen Kaikkein Korkeimpiensa ja Urantian yhdistyneiden keskiväliolentojen kanssa ja aseinamme Urantialukujen tarjoamat totuudet on olemassa vähintäänkin
todellinen toive siitä, että kykenemme esittämään pätevät puitteet tälle aiotulle ja väistämättömälle, planeetanlaajuiselle ”sisäiselle maailmalle”. Kun kehys on
paikallaan, totuudesta koostuva kangas kutoutuu vilpittömien kuolevaisten mielen avulla ja ankkuroituu
tähän kehykseen täyttäen sen säkenöivyydellä ja muodostaen ”ihmiskunnan sisäisen maailman”, jonka keskinäyttämö on varattu Mikaelin totuuksille ja Nebadonin faktoille.
Miten siis etenemme? Miten ihmeessä tuomme
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omat rakennuspuumme tähän jaloon rakennelmaan?
”Ajatusmallien luominen on pitkäaikainen prosessi.
Se onnistuu paljon helpommin yksilöltä kuin yhteiskunnalliselta ryhmältä.” (Travis Binion, 23.10.1999)
Tämä on selittelyjä kaipaamaton mutta tärkeä oivallus. On selvää, ettei tämä ”sisäisen maailman” käsite
koske vain potentiaalista koko ihmiskunnan yhteistä
perintöä vaan myös itse kunkin rakentamaa yksityistä
maailmaa. Ajatelkaapa, miten meistä jokaisessa rakentuu sisäinen maailma mielenauttajien toimin ja miten
Mikaelin Totuuden Henki sen sitten valaisee. Hyväenteinen lähtökohta on tämä: sisäinen näyttämömme
rakentuu lähes jumalallisesta aineksesta. Entä miten
tuomme esiin nämä yksityiset huoneistot? Miten
avaamme nämä näkymättömät huoneet kanssaihmisillemme? Millaisen prosessin kautta me yksilöinä saamme aikaan yhteisen todellisuuden? Enimmältäänhän
kokemuksistamme, totuudesta, myyteistä ja faktoista
kutoutuvat fantastiset haavemaisemamme jäävät yksityisiksi, omakohtaisiksi evoluutionvaraisiksi yritelmiksi.
Ne ovat tietoinen yrityksemme ymmärtää elämän haasteita ja reagoida niihin. (Se, paljonko tähän yritelmään
vaikuttavat Mikaelin henki ja sisimmästä kumpuavat
Suuntaajan aikaansaamat kaiut, pysyy mysteerinä.)
Meillä on tietenkin vapaus sotkea tämä sisäinen rakennelma. Mutta muistakaa, ettei Suuntaaja tee virheitä.
Olivatpa parhaat ponnistuksemme miten moni- tai
harvalukuisia hyvänsä, ne pelastuvat ja järjestyvät sielumme kudelmaan. (Pelkomme näyttävät näin korkeaa
turvallisuuden ja taattuuden astetta vasten hupsuilta.)
Olemme viime aikoina tutkailleet sellaista ideaa,
että ihminen tarvitsee eeppisen taustavaatteen, sellaisen kuvauksen todellisuudesta, jonka ominaisuuksia
ovat johdonmukaisuus, selitettävyys, mahdollisuus sen
jakamiseen muiden kanssa sekä kiihottavuus. Kulttuurit loivat muinaisina aikoina myyttejä, jotka toimivat
niiden itsensä universumikehyksinä. Tarjoamalla valikoiman totuuksia, jotka kykenevät toimimaan ihmiskunnan seuraavan aikakauden ”sisäisen maailman”
perustuksina, Urantia-luvut voivat syrjäyttää mainitut
tilanteen synnyttämät yritelmät:
Ilmoitus on menetelmä, jolla säästetään mittaamattomat
määrät aikaa siinä välttämättömässä työssä, joka on tehtävä
evoluutiota edustavien virheiden erottelemiseksi ja seulomiseksi
henkitietämystä edustavista totuuksista. [1110:4]
Sanotut luvut ovat ihanteellinen väline auttaessaan
koordinoimaan, integroimaan ja kohentamaan niitä
myyttejä ja ideologioita, jotka nykyisin pitävät maailmamme kulttuureja yllä ja otteessaan. Emmekä me kai
sentään sorru sellaiseen erehdykseen, että tyytyisimme
vaihtamaan vanhat myytit ja tarinat uusiin uskonkappaleisiin. Paikkansa pitävä käsitys voi houkutella esiin
totuuden tai se voidaan sulkea dogmina häkkiin. Sisäisellä maailmalla ja ulkoisella maailmalla on erilainen arvojen
kokonaisuus. [1220:3]
Lähestyä tätä ideaa sanaa ”myytti” käyttäen oli omiaan kirvoittamaan minussa syviä mietteitä siitä, millä
tavoin me yksilöinä ja yhteisöinä tuomme esiin tämän
sisäisen maailman. ”Ajatusmalli” saattaisi olla parempi
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sana. Henkilökohtainen suosikkini on ”kuvaus”, sillä
omalla kohdallani ainakin tämän sisäisen maailman
esille tuominen on tuntunut ikään kuin ”todellisuuden
kuvailemiselta”.
Ongelmaksi jää silti se, miten jaamme nämä yksityiset sisäiset maailmat muiden ihmisten kanssa. Vaikka
voimmekin yksilöinä olla kanssakäymisissä Suuntaajaamme ja hypellä riemusta Mikaelin Hengen kanssa
intuitiivisen kokemuksen ekstaasissa, miten voimme
yhteisönä tehdä näistä yksityisistä kuvailuista yhteisiä ja
niin tehdessämme laajentaa pikkuruista yksityismaailmaamme? Tämä kommunaalinen tehtävä vaatii jotakin
käytettävissä olevaa muotoa ja kielenkäyttöä, joka on
ryhmälle tuttua.
Esiin astuvat Urantia-luvut — kokoelma hienosyisiä käsitteitä, jotka sopivat ihanteellisesti sisäisen maailmamme somistamiseen.
Tämä saattaa ensi näkemältä näyttää abstraktilta,
mutta ajatelkaapa sitä, miten siirrämme lapsillemme
omasta sisäisestä maailmastamme peräisin olevia kaikuja. Ystävämme ja toverimme aistivat hyvin nopeasti,
onko sisäinen maailmamme täynnä kauneutta vai onko
se hämmentävä sekasotku. Normaalissa maailmassa
jokainen sukupolvi voi odottaa saavansa ja siirtävänsä
edelleen jonkin enemmän tai vähemmän paikkansa
pitävän kuvauksen todellisuudesta, sellaisen, jonka juuret ovat ilmoituksissa sekä Planeettaprinssin että tänne
tuodun aatamirodun sivilisaation ajoilta. Urantialla vastassamme on varsinkin viimeisten sukupolvien ajan
kuitenkin ollut se ongelma, ettei ole mitään käyttökelpoista myyttiä, mitään riittävän pätevää kuvausta, jonka siirtää edelleen lapsillemme — mutta nyt on.
Asiat ovat tietyllä tavalla. Ihmiskunta on jokaisen
toistaan seuraavan aikakauden kuluessa kehittänyt jonkin entistä pitemmälle menevän ja asianmukaisemman
tavan kuvailla sitä. Kaikkien Korkeimmat näyttävät
ehdottavan, että me nykyistä aikakautta ajatellen kokeilisimme Urantia-luvuissa esitettyä versiota.
Koska olemme tämän tuoreimman kuvailun ensimmäisiä vastaanottajia, meitä kehotetaan — sitten kun
olemme korjanneet ja koristelleet uudelleen sisäisen
maailmamme (ponnistus, jonka kohdalla koko universumi on salaliitossa auttaakseen meitä siinä onnistumaan) — tulemaan mukaan näiden Kaikkein Korkeimpien tukemaan hankkeeseen Urantian uuden aikakauden aloittamiseksi.
Lukijoita kun olemme, tämän ilmoituksen siemen
on kylvetty meistä jokaisen sisimpään. Olemme tämän
siemenen, tämän perustotuuksista koostuvan ytimen,
ympärille ryhtyneet rakentamaan ensimmäisiä huojuvia, evoluutionmukaisia Urantian uudelle aikakaudelle
soveliaan kehyksen versioita. Tämän jälkeen seuraava
vaikea askel on laajentaa vähäistä ymmärrystämme,
yksityistä sisäistä maailmaamme, siinä määrin, että
voimme tuoda omat antimemme tämän ”ihmiskunnan
sisäisen maailman” perustamiseen — arvolliset antimemme todellisen sivilisaation edistymiseen.
Tulevat sukupolvet tulevat elämään ainakin jonkinlaisen ajatusmallin mukaan. Lukijoina, jotka ovat
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omistautuneet Isälle ja Mikaelillemme, meillä on tehokkaat välineet auttaa Kaikkein Korkeimpia sen rakentamisessa. Monet ensimmäisistä vastaanottajista
näyttävät olevan kuitenkin asiakkaita eivätkä palvelijoita. Monet näyttävät valmiilta ja innokkailta nauttimaan
tästä tulevaisuuden sisäisestä maailmasta ja viis veisaa-

van siitä, ettei sitä vielä ole. Vaikka kaikki tulemmekin
mieluusti juomaan tuota viiniä, emme vielä pysty puristamaan edes rypäleitä, sillä olemme vasta aloittaneet
köynnösten istuttamisen.
Elämä on vain yhden päivän työ — tee se hyvin. [ 556:13]

Kohtalonsuojelijaserafit
RENÉ ROMÁN R.
Chile
rantia-kirja tekee eron suojelusenkelien ja kohtalonsuojelijaserafien välillä. Suojelusenkelit
ovat vastuussa kuolevaisryhmistä. Toisaalta
heitä kutsutaan kohtalonsuojelijaserafeiksi, kun heidän
vastuulleen osoitetaan yksilö, joka täyttää jonkin seuraavista kolmesta ehdosta: hän on tehnyt korkeimman
päätöksen tulla Jumalan kaltaiseksi; on siirtynyt hankitun hengellisen kehityksen kolmannelle kehälle tai hänet on liitetty johonkin kohtalon varajoukoista
(1242:4).
Yhdessä toimivat serafit ja kerubit, joita keskiväliolennot taidokkaasti avustavat, huolehtivat Urantialla
monista yli-inhimillisen tason hallituksen toiminnoista.
Seuraavassa tarkastelemme vain niitä serafeja, jotka
omistautuvat huolehtimaan jostakin ryhmästä tai yksilöstä.
He ovat suojelusenkeleitämme, jotka ovat antautuneet palvelemaan ajallisuuden ja avaruuden evolutionaarisia luotuja. He ovat järjestäneet laajamittaisen
kehitys- ja eloonjäämissuunnitelman näitä varten. Planetaariset serafit ovat todellakin hoivaavia henkiä, ja heidät on
lähetetty matkaan suorittamaan palveluksia niille, jotka jäävät
eloon. [1241:1]. He ovat ihmisen hengellisiä avustajia, ja
he ovat erittäin asiantuntevaa serafityyppiä, joiden ikä,
koulutus ja kyvyt lasketaan vuosituhansissa. Heidät
valitaan niiden kokeneimpien serafien joukosta, jotka
ovat osoittaneet kykynsä ajallisuuden hoivaavina henkinä
[421:2], kehittyvän ihmisen evolutionaarisen olemuksen oppaina. Moni heistä on jo palvellut suuntaajafuusiotyyppiin kuulumattomassa maailmassa (1242:6)
eläneen kuolevaistoverin kohtalonsuojelijaserafina, ja
näin he ovat saaneet samanlaista käytännön kokemusta
kuin saavat ne, joiden kuolevaistoveri epäonnistuu
eloonjäämispäätöksen tekemisessä.

U

Suhde planetaarisiin aikakausiin
Urantian aikaisempina aikakausina suojelusenkelit olivat käytännöllisesti katsoen ainoa tunnettu enkeliryhmä, ja heitä osoitettiin planeettaa asuttaville eri roduille. Nebadonin Mikaelin (Jeesus Nasaretilaisen) lahjoittautumisen jälkeen heitä on osoitettu kasvavin määrin
ihmisryhmille ryhmäsuojelijoiksi ja yksilöille henkilökohtaisiksi suojelijaserafeiksi, sen mukaan, millainen on
ihmisten älyllisyys, hengellisyys ja kohtalo. [1241:4]. Serafit

ovat mukana aina, kun Ajatuksensuuntaajat saapuvat
maailmoihin, joiden kuolevaisilla on fuusiopotentiaali,
ja Helluntain päivästä lähtien kaikki normaaliälyiset ja
moraaliin kykenevät kuolevaiset ovat saaneet Suuntaajan. Heidän lukumääränsä nousi sen jälkeen kun
Luoja-Mikael vuodatti Totuuden Hengen koko ihmiskunnan ylle (227:6).
Meidän tulisi panna merkille myös se, että ennen
Luoja-Pojan tuloa yksi Ajatuksensuuntaajan saamisen
ennakkoehdoista oli se, että omasi henkilökohtaisen
serafisuojelijan tai että oli saavuttanut kolmannen
psyykkisen eli kosmisen kehän, tai oli tehnyt korkeimman päätöksen kriisitilanteessa, tai että osoitti altruismia, veljellisyyden henkeä, tai että oli päättänyt täyttää
Isän tahdon.
Suojelusenkelit voivat palvella planeetalla erittäin
pitkään, aikakaudesta toiseen, ja niin heistä tulee tuhansien ja taas tuhansien nukkuvien eloonjäävien uinuvien sielujen
varjelijoita. [1247:7]. Ryhmänsuojelijat eli suojelusenkelit
kokoavat kuolevaisten saavutustason alemmilla kehillä
olevat eloonjäävät mansiomaailmojen kuolleistaheräämissaleissa aikakauden lopulla taas yhteen, eli Urantiakirjan sanoin: ”Ja hän lähettää enkelinsä suurella pauhulla ja
kokoaa yhteen valittunsa maailman yhdeltä ääreltä hamaan
toiseen ääreen.” [1247:5]
Urantian kuolevaisille osoittaminen
Tämän ilmoituksen mukaan ihmiskunta jakaantuu kolmeen älyllisyyden luokkaan: normaalin alapuolella olevan, normaalin tai ylinormaalin mielen omaaviin (1241:
5—7).
Alinormaalin mielen omaavista huolehtiva enkelikomppania, jota avustaa kerubipataljoona, on osoitettu
hoivaamaan heitä ja pitämään huolta siitä, että tämän sfäärin
elämäntaisteluissa oikeudenmukaisuus ja armo toteutuvat myös
heidän kohdallaan. [1241:5]. Mieleltään alinormaalit henkilöt eivät kykene käsittämään Jumalaa ja palvomaan
häntä järjellisesti, eikä heillä myöskään ole normaalia
tahdonvoimaa.
Normaalimieliset ihmiset luokittuvat älyllisen kehityksen ja hankitun hengellisyyden tason mukaan seitsemään tyyppiin. Seitsemän psyykkistä kehää toimivat
tasojen osoittimina. Ihmiset edistyvät näiden vaiheiden
läpi kehittämällä itseymmärrystä ja itsehillintää. Voitet-
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tuaan perimän myötä saamansa eläimellisen pelon he
ovat saavuttaneet persoonallisuuden kehityksen kolmannen kehän. Sieltä he etenevät toiselle ja ensimmäiselle kehälle, jolloin he saavuttavat ihmiskokemuksessa
korkeimman mahdollisen mielen ja Suuntaajan välisen
kontaktin ja yhteydenpidon tason (1210:10). Ellei kehien läpikäymistä ole saatu Urantialla eletyn elämän kuluessa päätökseen, sitä täytyy jatkaa mansiomaailmoissa (1211:1).
Seitsemännellä kehällä oleville osoitetaan serafipari
kerubikomppanian kera aina tuhatta kuolevaista kohti.
Ihmiset astuvat tälle tasolle, kun heissä kehittyy kyky tehdä
henkilökohtainen valinta, yksilökohtainen päätös, kyky kantaa moraalista vastuuta, ja kun heissä kehittyy kapasiteetti
hengellisen yksilöllisyyden saavuttamiseen. [1210:8]
Kuudennella kehällä oleville osoitetaan serafipari
kerubikomppanian kera kutakin viittäsataa kuolevaista
kohti. Viidennellä kehällä pätee tämä sama kutakin
noin sataa kuolevaista kohti, ja neljännellä kehällä vastaava kuolevaisten määrä on kymmenen.
Kolmaskehäläisille osoitetaan serafisuojelijapari
kullekin yksilölle. Suuntaajan työskentely on paljon tehokkaampaa sitten, kun taivaaseen nouseva ihminen saavuttaa
kolmannen kehän ja saa henkilökohtaisen kohtalonsuojelijaserafin. [1210:9]
Viimeiseksi mainitsemiimme kuolevaisiin kuuluvat
ne, joilla on ylinormaali mieli, joiden päätöksentekokyky on suurenmoinen, ja joiden hengellinen kapasiteetti
ja yhteydenpito Jumalalliseen Opastajaan on korkeaa
tasoa. Kyseisillä olennoilla on suurempi hengellisen
tuloksiinpääsyn potentiaali, ja normaalimielisten tavoin
heidänkin pitää kehittyä edellä mainittujen kuolevaispotentiaalien seitsemän kosmisen kehän kautta
(1210:10).
Joka tapauksessa, jos kuolevaispersoonallisuus on
saapunut kolmannelle kosmiselle kehälle, hänelle osoitetaan välittömästi henkilökohtainen serafipari, joka
pysyy hänen seurassaan koko hänen kosmisen elämänvaiheensa ajan. (1210:9).
Näillä psyykkisillä eli kosmisilla kuolevaispotentiaalien kehityksen kehillä edistymisen aste riippuu suuntaajaansynkronoitumisen laajuudesta samoin kuin sielun kehitystasosta ja itsensä todellistamisen laajuudesta
(1209:2).
Puheena olevat kehien saavuttamiset liittyvät jumalatietoisuuteen vain suhteellisesti. Seitsemäs- tai kuudeskehäläinen voi
olla miltei yhtä totisesti Jumalaa tunteva — tietoinen pojan
asemastaan — kuin on tois- tai ensikehäläinen, mutta tällaiset
alemman kehän olennot ovat huomattavasti vähemmän tietoisia
kokemuksellisesta suhteesta Korkeimpaan Olentoon, eli universumin kansalaisuudesta. Näiden kosmisten kehien saavuttamisesta tulee osa taivasmatkalaisten mansiomaailmakokemusta,
elleivät he jo ennen luonnollista kuolemaa onnistu niitä saavuttamaan. [1211:1]
Ensimmäinen kuolevainen, jolle osoitettiin henkilökohtainen serafisuojelija, oli Rantowoc muinaisen
punaisen rodun piiristä (1242:5).
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Suojelijoiden olemus ja toiminnat
Heidät valitaan lukuisten vapaaehtoisten joukosta. Valituksi tulee ei vain yksi suojelija vaan kaksi, serafipari,
vastaavine auttajineen eli kerubeineen ja sanobeineen.
Vartiovuorossa on aina jompikumpi enkeleistä, ja toinen pitää kirjaa tai valvoo kerubien ja sanobien kirjauksia. Jompikumpi on aina vuorossa pitäen huolta,
arvioiden ja valvoen; he eivät koskaan velvoita meitä
päättämään eivätkä he päätä puolestamme; he vain
auttavat meitä edistämään sitä tahtoa, joka vie meitä
kehien läpi parhaalla mahdollisella tavalla (1243:4).
Molemmat enkelit ovat tarpeen vain universumin korkeammilla yhteyspiireillä tapahtuvaa viestintää ja palvelua varten.
[1243:5]. Kerubit ja sanobit työskentelevät aina yhdessä, mutta serafisuojelija toimii suhteessa täydentäjäänsä
yksilöllisesti.
Henkilökohtainen serafisuojelija huolehtii ihmissuojatistaan ja palvelee häntä tämän elämän ajan eli
eloonjäämiseen saakka. He ovat taitavia ja kokeneita
siksi, että tuhansia vuosia jatkuneen valmennuksensa
lisäksi monet heistä ovat palvelleet Suuntaajaan fuusioitumattomien maailmoissa tai ovat huolehtineet sellaisista kuolevaisista, jotka epäonnistuivat kosmisen
elämänvaiheensa suhteen.
Tulisi huomata, että suojelusenkelit voivat erehtyä.
Luciferin kapinan aikana heitä harhautui suuret määrät, mistä syystä heitä on pidätettyinä Jerusemissa, ja
Universaaliset Sensorit ovat riistäneet heiltä valtuudet
sielujen hallussapitoon (605:4). He eivät siis ole erehtymättömiä, ja tästä syystä onkin tiedostettava, että heidän toimensa eroavat Ajatuksensuuntaajain —
Paratiisin-Jumaluuden jumalallisten osasten — toimista; nämä eivät koskaan epäonnistu, vaan ovat täydellisiä, uskollisia ja lojaaleja kuolevaismielen hengellistämistehtävässään ja täysin luotettavia jumalallisen tien
oppaita.
Serafisuojelijat tuntevat syvää kiintymystä suojattejaan kohtaan; heillä on mieli ja tunnetiloja, ja he jopa
”itkevät tahallisen suvaitsemattomuutenne ja itsepäisyytenne
tähden”. [1246:1]
Kuten kaikki enkelit, hekin ovat ihmissilmin näkymättömiä. He rakastavat ihmisiä, ja heillä on samoja
tunnetiloja kuin meillä, mutta lisäksi emootioita, jotka
ovat luonteeltaan hengellisempiä. Enkeleiden on todellakin vaikea ymmärtää, miksi niin itsepintaisesti sallitte pelon
näin laajasti hallita korkeampia älyllisiä kykyjänne, jopa uskonnollista uskoanne, miksi sallitte pelon ja huolekkuuden
aiheuttaman mielettömän paniikin niin perin juurin viedä itseluottamuksenne. [1243:2].
He opastavat kumppaneitaan sisäänpäin, pois sosiaalisen, eettisen ja moraalisen ympäristön ulkoisesta
vaikutuksesta, toisin kuin sisimmässä oleva Suuntaaja,
joka on kuolevaismielen sisältä vaikuttava läsnäoleva
ohjaten sitä ylöspäin. Serafivarjelijat stimuloivat mieltä
edistämällä suojattinsa sellaisia valintoja, jotka saavat
aikaan kehälläedistymistä. Tämän ensimmäisen elämän
aikana ihminen ei yleensä ole heistä tietoinen, mutta
hän kykenee näkemään heidät mansiomaailmoissa,
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jonne serafipari on osoitettu (1245:4).
He edistävät rukoilua, kun Jumalallinen Opastaja
puolestaan edistää palvontaa.
Suuntaaja on ihmisen ikuisen olemuksen olennoituma. Serafi on ihmisen kehittyvän olemuksen — tässä elämässä kuolevaismielen, seuraavassa elämässä morontiasielun — opettaja.
[1245:2]
He eivät puutu ihmisen tahdon vapauteen. He eivät
kontrolloi suojattinsa mielen tahtotilaa. He vain seuraavat, huolehtivat, kirjaavat ja stimuloivat mieltä kohti
kohenemista ja hengellistä täydellisyyttä. He eivät
myöskään suoraan sekaannu ihmisen draamaan eivätkä
luo olosuhteita kuolevaiskumppaniensa elämän helppoudelle (1245:7). Poikkeuksellisissa tilanteissa serafipari kuitenkin oma-aloitteisesti tai ylempiensä käskystä
muodostaa fyysisten päävalvojain ja keskiväliolentojen
avulla yhteyden ihmisiin.
Miten kohtalonsuojelija toteuttaa varjelu- ja opastustehtävänsä koskaan ihmisen omasta tahdostaan tekemään vapaaseen valintaan puuttumatta?
Koska on niin, että [S]uojelijaserafi manipuloi kuolevaisen elinympäristöä jatkuvasti, ja hänen tarkoituksenaan on
ylösnousevan ihmisen kosmisen ymmärryksen lisääminen, jotta
tällainen eloonjäämisehdokas voisi saavuttaa entistä laajemman
käsityksen sisimmässään olevan Suuntaajan läsnäolosta ja
kykenisi näin antautumaan yhä laajempaan yhteistyöhön sen
hengellisen tehtävän suhteen, jota tämä jumalallinen läsnäoleva
edustaa [1245:4], silloin serafisuojelijan tapa suorittaa
velvollisuutensa on ohjata uusiin, kohottaviin kokemuksiin, luoda tilaisuuksia, jotka laajentavat kosmista
näkemystä eli kokonainen kirjo valintamahdollisuuksia,
jotta kuolevaiskumppani voi päättää, minkä tien valita.
Suhde ylösnousemuselämänuran kuluessa
Luonnollisen kuoleman jälkeen se luotsivalo, joka vastaa Suuntaajan läsnäoloa, lähtee kohti Diviningtonia ja
ilmoittautuu oman serafiluokkansa erilaisille päälliköille ja lopulta Gabrielille, Nebadonin paikallisuniversumin taivaallisten armeijoiden komentajalle, tai Iltatähdelle tai muille Gabrielin avustajille pyytääkseen lupaa
mennä ensimmäiseen mansiomaailmaan ottamaan vastaan ihmiskumppaniaan, joka on jäänyt eloon ja joka
jälleenpersonointia odottaessaan nukkuu kuolonunta
(1246:6).
Sillä välin kohtalonsuojelijaserafit pitävät huolta
tästä sielusta, pitäen tallessa muistiinmerkinnät, identiteetin erityispiirteet ja sen arvot eli morontiaidentiteetin kokonaisuuden paitsi sitä katkeamattoman olemassaolon
omaavaa identiteettiä, jota sinusta poistuva Suuntaaja ja persoonallisuuden aktuaalisuus edustavat. [1246:5]. Eloonjäävän sielusta huolehtimisen tehtävässään he paljastavat,
keitä he ovat: Äärettömän Hengen tyttäriä, suojelijoitamme, joissa Isän rakkaus yhdistyy Pojan armeliaisuuteen varmistettaessa tämän Urantialta kohti Jerusemia
siirtyvän luodun eheys. Ja nämä enkelit tulevat olemaan pyhiinvaeltajan seurassa koko sen tutkimusmat-

kan mitalta, joka vie Paratiisiin ja vielä senkin taakse
(1248:5).
Suojelijaserafi on kuolevaisen ihmisen uinuvan sielun eloonjäämisarvoja varjeleva luottamushenkilö aivan kuten poissa
oleva Suuntaaja o n tällaisen kuolemattoman universumiolennon identiteetti. Kun nämä kaksi mansonian kuolleistaheräämissalesissa toimivat yhdessä liittymällä vastavalmistuneeseen
morontiahahmoon, silloin tapahtuu kuolevaistaivasmatkalaisen
persoonallisuustekijöiden uusi yhteenkytkeytyminen. [1247:3]
Suuntaaja identifioi sinut, suojelijaserafi jälleenpersonoi sinut, ja sen jälkeen hän esittelee sinut uudelleen maan päällä
viettämiesi päivien aikaiselle uskolliselle Opastajalle. [1247:4]
Sellaisessa tilanteessa, että ihmisosapuoli pettää,
hylkää eloonjäämisen ja julistetaan hengellisesti poissa
olevaksi, kyseinen kohtalonsuojelijaserafi voidaan
osoittaa uuteen tehtävään samalle planeetalle, jolla hänen edellinen suojelukokemuksensa tapahtui, mutta
ensin hänen pitää ilmoittautua välittömille ylimmilleen,
antaa sitten paikallisuniversumin päämajassa selvitys
muistiinmerkinnöistä, joita verrataan hänen täydentäjänsä tekemiin. Seuraavaksi hänen pitää mennä arkkienkelien oikeusistuimen eteen saamaan nuhteettomuustodistus kuolevaiskumppaninsa epäonnistumisesta. Sitten hän palaa takaisin maailmoihin saadakseen
tehtäväänosoituksen jonkun toisen kuolevaisen suojelijaksi tai hänelle annetaan kenties jonkin muun velvoite.
(1247:1).
Jos sen sijaan suojatti jää eloon ja jos tämä oli kuoleman yllättäessä käymässä läpi kolmatta kehää, kyseinen henkilökohtainen kohtalonsuojelusenkeli menee
vastaavaan mansiomaailmaan odottamaan ja olemaan
mukana kolmantena päivänä tapahtuvassa jälleenpersonoinnissa ja tietoisuuden palauttamisessa (569:4).
On kolmaskin tilanne, ja se koskee niitä kuolevaisia, jotka ovat käymässä läpi alempia kehiä ja jotka
luonnollinen kuolema tai maan päältä poispääseminen
[568:7] on yllättänyt. Heidän osaltaan ennakoidaan,
että planetaarisen aikakauden lopulla ryhmänsuojelijat
vastaavat armon kutsuhuutoon ja saatuaan kelpoisuustodistuksen he julistavat kysymyksessä olevan aikakauden asianomaiselle sielulle olevansa paikalla. Valitettavasti on myös tilanteita, jolloin Suuntaaja ei palaakaan,
ja vain suojelusenkeli vastaa huudettaessa eloonjäämättömän nimeä. Näin virallistuu kyseisen luodun olemassaolon lakkaaminen.
Joka tuhannes vuosi on myös erityistuomiopäiviä ja
on myös ylimääräisiä dispensaatioita, mutta aikakautisia tuomiopäiviä on ollut vain kolme: ensimmäinen
Prinssi Caligastian saapuessa noin 500.000 vuotta sitten; toinen Aatamin ja Eevan saapuessa lähes 38.000
vuotta sitten ja kolmas Helluntaina, jolloin Jeesus
Kristus vapautti tuhansittain kuoleman kourissa olevia
(568:6).
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Toiminta mansiomaailmoissa
Serafisuojelijat seuraavat suojattiaan tämän koko ylösnousemuksellisen elämänuran ajan. Ellei tällä kuolevaisena eläessään tai mansiomaailmoissa ole ollut henkilökohtaista kohtalonsuojelijaa, on varmaa, että hänelle osoitetaan sanotussa tehtävässä toimiva pysyvä serafisuojelija ennen kuin hän lähtee mansiomaailmoista.
Siitä riippuen, milloin serafille osoitetaan hänen
kuolevaissuojattinsa, eli tapahtuuko se lihallisen elämän aikana maan päällä vai mansiomaailmoissa, pysyvillä serafisuojelijoilla on erilainen ylösnousemuksellinen elämänvaihe. He päätyvät Lopullisuuden Saavuttajakuntaan, jos suojatin osoittaminen tapahtui lihallisen
elämän aikana, ja Täyttymyksen Serafikuntaan niiden
kohdalla, joiden tehtäväänosoitus tapahtui mansiomaailmoissa.
Kaikille niille eloonjääville kuolevaisille, joiden tulevaisuudenkuvaan kuuluu fuusioituminen Suuntaajaan, määrätään
väliaikainen suojelija, ja nämä seuralaiset voidaan kiinnittää
palvelemaan heitä pysyvästi sitten, kun eloonjääneet saavuttavat
vaadittavan älyllisen ja hengellisen kehityksen. Ennen kuin
kuolevaiset taivasmatkalaiset lähtevät mansiomaailmoista,
heillä on kaikilla vaikinainen serafikumppani. [440:8]
Aineellisista maailmoista lähtösi jälkeen käyt läpi täsmälleen 570 erillistä ja astetta edellistä korkeammalla olevaa morontiamuutosta ennen kuin sinut asetetaan Salvingtonissa ensimmäisen asteen hengeksi. Kahdeksan näistä muodonmuutoksista tapahtuu järjestelmässä, seitsemänkymmentäyksi konstellaatiossa ja 491 Salvingtonin sfääreillä oleskelun aikana.
[542:2]
Taivasmatkalainen etenee morontiaedistyjänä. Sitten serafisuojelijat jatkavat hänen kanssaan hänen ollessaan superuniversumin suojatti. Kuolevaisella on
nyt ensimmäisen asteen hengen laatumääre hänen taittaessaan matkaa superuniversumin piensektoreiden
läpi. Hän etenee suursektoreihin toisen asteen henkenä
ja siirtyy sitten superuniversumin päämajamaailmoihin
kolmannen luokan henkenä (348:1).
Ja sitten Havonassa
Kun kuolevaiset taivasmatkalaiset jättävät Uversan aloittaakseen etenemisen Havonan kehillä, nämä pyhiinvaeltajakumppanien lihallisen elämän jälkeen heitä palvelemaan kiinnitetyt suojelijat jättävät heille väliaikaiset jäähyväiset siksi
ajaksi, kun he itse matkaavat Serafingtoniin, suuruniversumin
enkelien määränpäähän. Siellä nämä suojelijat yrittävät saavuttaa, ja epäilemättä saavuttavatkin, serafisen valon seitsemän
kehää. [441:1]
Monet, mutteivät kaikki, aineellisen elämän aikana kohtalonsuojelijoiksi osoitetut serafit seuraavat kuolevaiskumppaneitaan Havonan kehien läpi – – [441:2].
Havonan pyhiinvaeltajana Havonan kuudennen
kehän saavutettuaan taivasmatkalaisesta tulee pätevöi-
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tynyt neljännen asteen henki, ja sittemmin Universaalisen Isän Paratiisista löydettyään hänestä tulee viidennen asteen henki. Sen jälkeen edessä on hänen hengellisen olemassaolonsa kuudes vaihe, kun hän vannoo
valan, joka liittää hänet kuolevaisten Lopullisuuden
Saavuttajakuntaan (348:1).
Asianomaisen kohtalonsuojelija on läsnä todistamassa fuusioitumista Ajatuksensuuntaajaan, mikä tapahtuu yleensä paikallisuniversumin läpikäynnin kuluessa. Ne, joiden tehtäväänosoitus on jo lihallisen elämän ajalta, ovat todistamassa kunniakasta heräämistä
Havonan keskusuniversumissa, sittemmin tapahtuvaa
Universaalisen Isän löytämistä Paratiisissa, tämän ajallisuuden pyhiinvaeltajan liittymistä Kuolevaisfinaliittikunnan jäseneksi ja hänen ikuisen palvelunsa alkua
seitsemännen vaiheen henkenä sitten, kun hän on kokenut jumaluudenpalvonnan täyteyden, mutta häneltä puuttuu koke m ukse llise n Jum aluu d e n s aavu ttam ise n
l o p u l li s u u s . [348:3]
Suojelijoiden määränpää
Osoitus henkilökohtaiseksi suojelijaserafiksi on tavoite, jota enkelit erityisesti haluavat, sillä heidän suojattiensa riemuvoitto ensimmäisen elämänvaiheen aikana
merkitsee varmaa pääsyä heidän omalle ylösnousemukselleen pitkällä matkalla Paratiisin-Jumaluuksien luokse.
Näitä ajallisuuden lasten henkilökohtaisia oppaita kutsutaan kohtalonsuojelijoiksi, mikä merkitsee sitä, että he varjelevat kuolevaisia luotuja jumalallisen päämäärän poluilla, ja että
he näin tehdessään määrittävät oman ylevän määränpäänsä.
[440:7]
Kuolevaisen määränpään henkilökohtaiset suojelijat eroavat muista, jotka kolmannen asteen supernafien
normaalisti pitää kutsua saapumaan Serafingtoniin;
heidän kohdallaan tätä toimenpidettä, tätä kutsua, ei
tarvita. He saapuvat sinne suoraan erottuaan suojatistaan, jota he ovat seuranneet Havonan kehien läpi, ja
Serafingtonissa he pääsevät kahden identiteettinsä (serafisuojelijat ovat kaksi enkeliä) yhdistymiseen. Samalla
he pääsevät fuusioitumaan Paratiisin-Isän ei-Suuntaajaosaseen (1249:2), minkä jälkeen heidät otetaan jäseniksi kuolevaisten Lopullisuuden Saavuttajakuntaan, missä asemassa he ovat todistamassa entisten kuolevaissuojattiensa antamaa finaliittivalaa. He toimivat edelleen suojattinsa seurassa Paratiisista kohti palvelua
ikuisuudessa Korkeimman kokemuksellisina lapsina.
Vain kohtalonsuojelijat otetaan jäseniksi ensiasteiseen eli
kuolevaisfinaliittikuntaan, ja tällaiset parit ovat antautuneet
siihen suurenmoiseen ja kiehtovaan hankkeeseen, joka tähtää
identiteetin yhtäläistymiseen; nämä kaksi olentoa ovat Serafingtonissa saavuttaneet hengellisen kaksoisyhdistymisen jo ennen
kuin heidät otetaan finaliittikuntaan. [1249:2]
Muut suojelijat jättävät suojattinsa, kun tämä aloit-
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taa Havonan läpikäymisen. He siirtyvät Serafingtoniin,
jossa he aloittavat serafisen valon seitsemän kehän
läpikäymisen päästäkseen Iankaikkisen Pojan syleilyyn.
Valmistuttuaan he palaavat liittyäkseen entisen kuolevaiskumppaninsa seuraan, sitten kun tämä lähtee Paratiisista. Näiden suojelijoiden seuraavana vaiheena on
liittyä jäseneksi Täyttymyksen Serafikuntaan (1248:5).
Kruunattuina enkeleinä heidän päämääränään on avustaa superuniversumin sekonafeja, Paratiisin ja Havonan supernafeja ja universumien kolminaistettuja olentoja. Tai he voivat palata paikallisuniversumeihin Planeettaprinssien seuralaisiksi tai toimia Avonaali-Poiki-

en lahjoittautumisen avustajina tehtäväkäynneillä, jotka
päättävät planetaarisen tuomiokauden ja avaavat uuden ajanjakson. Kaikki tällaiset serafit ovat saavuttaneet
Paratiisin ja päässeet Toisen Lähteen ja Keskuksen, Iankaikkisen Pojan, henkilökohtaiseen syleilyyn. [427:5] Erilleenjoutumisestaan huolimatta nämä suojelijaserafit, missä
ikinä he ovatkin, ovat aina viestienvaihtosuhteessa evolutionaarisista maailmoista peräisin oleviin entisiin suojatteihinsa,
ajallisuudesta tuleviin ylösnousemuskuolevaisiin. [1248:6]
Tällä tavoin liittosuhde ihmisten ja suojelusenkelien
välillä jatkuu ikuiset ajat.

Kylvötyö; se sopii minulle
MARK BLOOMFIELD
Yhdistynyt Kuningaskunta
astauksena Urantia-säätiön pyyntöön, että kirjoittaisin säätiön kiertävänä edustajana jotakin,
joka auttaisi ilmoituksen kylvämisestä kirjastoohjelmamme osana kiinnostuneita lukijoita, seuraavat
rivit kertovat siitä, mikä eri puolilla maailmaa yli 6000
kylvöä omin käsin suoritettuani ei kohdallani ole koskaan pettänyt:

V

si”. Joten anna heidän rientää. Olen saanut muutaman
apulaiskirjastonhoitajan kehumaan koko arvovallallaan
kirjaa päällikölleen vain siksi, että he näkivät minussa
”pulassa olevan ystävän”, kanssaihmisen, joka on vähän kökkö ja säälittävä (mutta rehellinen). ”Sehän oli
kuin yksi meistä”, he ajattelevat kävellessäsi paikalta.
3. Mitä sanoa?

1. Jätä minäsi ulos
Aiotko lahjoittaa yhden ilmaiskappaleen jollekin kirjastolle vai aiotko tehdä ilmoituksen kylvämisestä elämäntehtäväsi? Niin tai näin, opi jättämään minäsi ulos.
Pidä kaikki henkilökohtaiset omanarvontunteet erossa
siitä, mitä kentällä tapahtuu.
Jos sen jälkeen, miten kulloisessakin kylvössä kävi,
pyrit määrittelemään, oletko elämän voittajia vai luusereita, uuvutat itsesi todennäköisesti ennen kuin olet
päässyt edes alkuun.
Kuta varmempia olemme itsestämme, sitä vähemmän muiden mielipiteet ovat omiaan vaikuttamaan
meihin; ja päin vastoin. Kaikkina ilmoituksenkylvövuosinani kirjalahjani on suoraan torjuttu ehkä vähemmän kuin kymmenen kertaa, mutta jos huomisen kylvötyössäni kymmenen kieltäytymisen jälkeen osalleni
tulee kymmenen kieltäytymistä, se ei todellakaan minua liikuta.

No mitä Urantia-kirja on lyhyesti sanottuna, ellei käytä
vaarallisen latautuneita sanoja ’ilmoitus’ tai ’uskonto’?
Tieteen, filosofian ja hengellisyyden harmonisointia; se
muodostaa kokonaisuuden fyysisen tason ”olevaisista”, älyllisen tason ”merkityksistä” ja hengellisen tason
”arvoista”; se on yhdistelmä koko joukosta erilaisia
aiheita, kuten tiede, filosofia, historia, kosmologia ja
hengellinen inspiraatio; se on suosittu hengellisen inspiraation lähde.
Mutta ei sinun noinkaan paljon tarvitse sanoa, ellet
halua.
Ei ole mikään virhe sanoa: ”Haluaisin lahjoittaa
kopion suosikkikirjastani kirjastollenne. Voinko antaa
sen teille?” Älä tee siitä monimutkaista. Puhuteltavasi
muuten hyväksyi Urantia-kirjan lahjoitukseksi noin kaksi sekuntia sen jälkeen, kun olit avannut suusi. Se tapahtui seuraavasta tärkeästä syystä:
4. Rakasta lähimmäistäsi

2. Ole luonnollinen
Poropeukalomainen epäpätevyyteni on mahdollisesti
suurin yksittäinen voimavarani. Jos sinut saa liikkeelle
halu antaa asian itsensä vuoksi ilmaiseksi ja epäitsekkäästi jotakin kaunista kanssaihmisillesi, silloin olet
niin aito pakkaus, että käsityksestä, jonka mukaan sinulta saattaa puuttua lipevän myyntimiehen tavat, tulee
saman tien jotakin kerrassaan naurettava.
Ihmisiä ihastuttaa, kun he saavat ”rientää avukse-

Jos ystävällisin kasvoin ja hymy huulillasi katsoit puhetuttavaasi suoraan silmiin, niin se ei tapahtunut siksi,
että tämä ikävystyttävä vanha fossiili sellaista ehdotti,
vaan pikemminkin siksi, että se oli spontaani tapasi
toimia, koska yksinkertaisesti rakastat kanssaihmisiäsi.
Tämä ei omalta puoleltani mitään sokeaa olettamusta. Asia on itsestään selvä; ethän muutoin olisi
tuossa tilanteessa.
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5. Ajattele niin suuria kuin haluat
Sen tekstilainauksen kääntöpuoli, joka sanoo kunnianhimon olevan vaarallista, kunnes se on kokonaan sosiaalistettua (557:3), on siinä, että sosiaalistettuamme
kunnianhimomme voimme olla niin kunnianhimoisia
kuin haluamme. Mitään ristiriitaa ei tässä ole minän
erilläänpitämisen ja tämän rakentavan kunnianhimon
välillä. Voisi tosiaankin väittää, että toinen saa aikaan
toisen todellistumisen.
Yritä katsoa tätä jokseenkin rajoittavaa ilmaiskappalejakeluajatusta pitemmälle ja nähdä sen suoran yh-
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teyden, joka on olemassa oman hankkeesi ja Mestarin
kehotuksen välillä hänen kehotettuaan apostoleita viemään evankeliumi maailman ääriin.
Jotkut minun kaltaiseni väittävät, ettei hän puhunut
vain kuulomatkan päässä olleille vaan kaikille niille tulevien aikojen ihmisille, joiden sydämenasiana on palvella valtakuntaa. Renessanssin siemeniä kylvetään nyt
tieteen, filosofian ja uskonnon maailmankeskuksiin.
Jos yksilöinä olemme siitä osa, silloin se on oleva
osa meitä — suurten keskusten kautta hamaan Paratiisiin asti.

Uskon lempeä henkäys
LARRY HURD
USA
i kauankaan sitten muuan ystäväni pyysi minua
kirjoittamaan uskosta. Ajattelin asiaa tovin ja
päättelin sitten: Mitäs siitä kirjoittamaan. Usko
on uskoa! Minun oli kuitenkin pakko ajatella uskoa
vähän syvällisemmin.
Mutta mitä tosiaankin sanoisin? Sanoisiko, että usko muutti elämääni siinä määrin, että pelko, hermostuneisuus ja kaikki vastaavanlainen ovat nyt pelkkiä
muistoja? Vai aloittaisinko ensimmäisistä uskon kokemuksistani ja siitä, miten outoa se oli?
Muistan ajan, jolloin uskoni oli kuin mitätön vilkkuva diskovalo. Olin kuin säätila epäilyksen edustaessa
pilvisiä sadepäiviä ja uskon puolestaan seesteisiä aurinkoisia päiviä. Vuorovesi nousee, vuorovesi laskee; ensin usko, sitten epäily.
Olinko se tiedemies, joka janosi jotakin konkreettista, vai mies, joka sähkökatkoksen aikana etsi kynttilää?
Tätä jatkui jonkin aikaa, kunnes eräänä iltana katselin TV-dokumenttia elefanteista. Vetäydyin vuoteeseen
ja otin esille Urantia-kirjan ja lueskelin ennen uneen
vaipumista. Miten ollakaan, luin hevosista ja norsuista
kertovaa kohtaa (697). Sanoin itselleni: ”Huomenna
menen eläintarhaan.”
Huominen oli kaunis, kirkas, lämmin ja aurinkoinen. Kädessäni oli eläintarhan kartta, sellainen suorakaiteen muotoinen ja laskostettu. Koetin tavoittaa kartalta kohtaa, josta löytäisin norsut, kun voimakas ja
äkillinen tuulenpuuska siinä samassa kiskaisi kartan
käsistäni. Nauroin ja juoksin karkulaisen perään. Sitä
tavoitellessani tuumailin: ”Missä helkkarissa minä oikein olen?”
Katsahdin oikealle ja näin korkeaa heinää ja kukkia,
joita lempeä tuulenvire keinutteli. Sitten käännähdin
vasemmalle ja näin nuoren neitokaisen valokuvaamassa ja tähtäilemässä kamerallaan. Seuraavaksi katsoin
suoraan eteenpäin ja näin valtavan elefantin, joka kat-
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seli suoraan minua; se nosti kärsänsä ikään kuin minua
tervehtiäkseen. Tunsin miten kyynel vierähti oikeasta
silmäkulmastani.
Tuona hetkenä siis alkoi keskittymiseni uskoon.
Myöhemmin saman päivänä iltana tuntiessani, että
menossa oli jonkinlainen hengellinen kuherruskuukausi, mieleeni palautui, mitä Jeesus Nasaretilainen sanoi
tuulesta: Kun tuuli puhaltaa, kuulet lehtien havinan, mutta et
näe tuulta — mistä se tulee tai minne se menee —, ja samoin
on jokaisen hengestä syntyneen laita. Ruumiin silmin voit nähdä hengen ilmentymät, mutta itse henkeä et voi tosiasiallisesti
erottaa. [1602:4]
Samoin on uskon laita. Ajattelin: ”Et voi nähdä
uskoa, mutta voit nähdä, mitä se saa aikaan.”
”Voi, mikä ilo!” Naapurin koira ja sen taukoamaton
haukku ovat menettäneet ärsytyskykynsä. Ruokakaupan pitkät kassajonot, joihin aina onnistun juuttumaan, muuttuivat kärsivällisyyden, ja ei niinkään harvoin rauhallisen mietiskelyn, hetkiksi. Niin monet
muut seikat muuttuivat myönteisiksi, kun uskosta ja
minusta tuli YKSI.
Tuollaista siis tapahtui ensi alkuun, kun minusta
tuli uskova. Tiedän nyt, että pienen siemenen tavoin,
joka halkeaa, itää ja kasvaa, usko liittyessään osaksi
olemustasi liittää sinut samalla energialähteeseen, joka
on — paremman sanan puuttuessa — ehtymätön antimiltaan ja helposti rakkaudella tunnistettavissa. Ja mitä
minuun tulee, niin rakkauden tunteminen on samaa
kuin Jumalan läsnäolon tunteminen.
En usko astuvani asetettujen rajojen yli, jos sanon,
että useimmat meistä, elleivät kaikki, ovat lausuneet
sanat: ”Olen rakastunut”. Sama pätee uskoon. Olen
uskossa ja usko on minussa. Rakkaus–uskosta tulee
erottaman osa persoonallisuutta. Uskon lempeä henkäys täyttää aina purjeet, jotka olet ommellut rakkaudesta.
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