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PÄÄKIRJOITUS
stuessani kirjoittamaan tätä pääkirjoitusta tulee
mieleeni yksi sana: lopultakin! Olenko jo sivulla
2097?
Rakkaat ystävät ja IUA:n jäsenet, lehtenne on uudistunut. Oletteko koskaan uudistaneet kotianne tai
puutarhaanne tai tehneet keittiö- tai kylpyhuoneremonttia? Yhteistä näille kokemuksille tuntuu olevan,
että useimmiten tiedätte, milloin aloitatte, mutta ette
koskaan tiedä, milloin lopetatte. Aikaa menee aina
odotettua enemmän, ja se tuntuu melkein päättymättömältä tarinalta – tarinalta, jolla on alku mutta ei loppua. Ehkä tämä on esimakua ikuisuudesta meille ihmisille. Ikuisuus on pitkä varsinkin lähellä loppua!
Kun aloitat uudistustyöt, muutat sitä ja tätä, ja sitten muutat mieltäsi nimen, värin, kuvien ja tekstin suhteen, ja sitten jotkut alussa mukana olleet ihmiset
muuttavat tai heillä ei ole enää aikaa, jotkut perheenjäsenet sairastuvat, tulee uusia sopimuksia, tulee avioero ja syntyy uusia suhteita jne.
K u v it e l k a a s i i s
kaikkia näitä ja vielä muutakin, niin ymmärrätte, miksi
tämä IUA Journalin kesänumero on antanut teille esimakua ikuisuudesta. Eikö tämä olekin hyvä tapa kehittää itsessään erästä hengen hedelmistä: pitkämielisyyttä? Kärsivällisyyttä harjoittavat sellaiset kuolevaiset, joiden
aikayksiköt ovat lyhyitä; aito kypsyys nousee todellisesta ymmärryksestä syntyneen malttavaisuuden avulla kärsivällisyyden
yläpuolelle. [1295:4]
Tämän Journalin numeron kokoonpanoon on osallistunut suuri joukko ihmisiä. Kiitos sinulle, Alain, ystävällisyydestäsi, käytettävissä olostasi ja kaikesta antamastasi tuesta; kiitos sinulle, Claude, lehden uuteen

uskoon saattamisesta; kiitokset kaikille avustaville toimittajillemme: Johanne, Guy, Peep, Nathen, Jean,
Gaétan, Cathy ja Alcide; kiitokset kääntäjillemme:
Alain, Carlos, Jean, Jonathan ja hänen ystävänsä Philippe; kiitokset Pierrelle hyvistä neuvoista, kiitos Willille ja kiitokset teille, Urantia-kirjan lukijat.
Tässä numerossa Peep Sõber Virosta kertoo meille,
mikä on hänen käsityksensä Jeesuksen johtajuudesta;
Nathen Jansen Länsi-Vancouverista selittää meille näkemystään uskonnollisen kokemuksen jokapäiväisestä
todellisuudesta hengellisten auttajiemme, varsinkin
Totuuden Hengen, tuella. Jean Royer Ranskasta kirjoittaa persoonallisuusteemasta esityksensä kolmannessa ja viimeisessä osassa; Alcide Paradis uskoo meille
hengellisen todistuksensa, ja Johanne Séguin kertoo
meille Urantia-kirjan löytämisestään. Johanne on myös
haastatellut Cathy Jonesia. Lisätkää vielä Guy Laporten
laatima tietovisa UK-tietoutenne tarkistamiseksi, ystävämme Will Sherwoodin meille lähettämä pieni testi,
Alain Cyrin lähettämät uutiset ja Claude Flibotten
graafinen suunnittelu ja kuvitus, niin siinä teillä on
IUA Journalin uusi numero. Toivomme teidän nauttivan siitä. (Suomennoksesta on kopiointisyistä poistettu
kaikki kuvat ja formaatti on säilytetty entisellään.)
Kiitän teitä kaikkia osoittamastanne pitkämielisyydestä. Tavataan syksyn numerossa. Jumala siunatkoon
teitä kaikkia.
Veljenne hengessä ja palvelussa
Guy Perron, toimittaja

yvät ystävät, Urantia-kirjan lukijat ja Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen jäsenet

nen ja luo jatkuvan keskinäisen riippuvuussuhteen
Urantia-säätiön kanssa ja että ISB:stä (Kansainvälinen
palvelujohtokunta) on nyt tulossa IUA:n (Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen) johtokunta.

I

H

Liityn suurella mielihyvällä IUA Journalin vasta valittuun toimituskuntaan presidentin tiedotteen kirjoittajana.
Olette varmaankin panneet merkille Journalin uuden ilmeen. Lehti tulee edelleen tarjoamaan informatiivisia ja innoittavia kirjoituksia, jotka liittyvät Urantiakirjan opetuksiin, sekä nykyisiä ja tulevia tapahtumia
koskevia uutisia. Uusi päätoimittaja tulee kertomaan
teille lisää Journalin sisällöstä ja tavoitteista.
Edustajaneuvosto on juuri suorittanut ensimmäisen
kansainvälisen palvelujohtokunnan vaalin. Vuonna
2003 Urantia-säätiön johtokunta (UBA:n johtokunta)
antoi IUA:n väliaikaisen menettelytapaohjeen ja peruskirjan; se nimitti silloin ensimmäisen johtokunnan siten, että puolet kansainvälisen palvelujohtokunnan
jäsenistä oli palveleva kaksi vuotta. Vuonna 2004 jäsenkunta ratifioi säännöt ja pani siten alulle vallansiirron itsehallintoa kohti.
Tämä vaali todistaa, että IUA on nyt itsehallinnolli-

(Suomennos Leena Kari)

Valittiin kolme uutta johtokunnan jäsentä:
Jäsenkomitean puheenjohtaja – Gary Rawlings – Yhdistynyt kuningaskunta
Koulutuskomitean puheenjohtaja – Carolyn Prentice –
Yhdysvallat
Käännöskomitean puheenjohtaja – Peep Sõber – Viro
Aikaisemmin nimitetyt ja nyt valitut:
Presidentti – Gaétan Charland – Kanada
Varainhoitaja – Mark Kurtz – Yhdysvallat
Konferenssikomitean puheenjohtaja – Eddie King –
Yhdysvallat
Opintoryhmäkomitean puheenjohtaja – Rick Lyon –
Yhdysvallat
Muut johtokunnan jäsenet jatkavat nelivuotiskautensa loppuun:
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Varapresidentti – Seppo Niskanen – Suomi
Sihteeri – Shirley Pelland – Yhdysvallat
Yhteyksienluontikomitean puheenjohtaja – Rick Warren – Yhdysvallat
Tiedotuskomitean puheenjohtaja – Will Sherwood –
Yhdysvallat
Peruskirjakomitean puheenjohtaja – Jerry Prentice –
Yhdysvallat
Onnittelen vaalikomiteaa, jonka muodostivat kolme
edustajaneuvoston jäsentä – Steve Shinall, Alain Cyr ja
Tapio Talvitie – sekä Shirley Pelland palvelujohtokunnasta. Tämä komitea on tehnyt merkittävän työn näissä ensimmäisissä vaaleissa. Kiitän myös kaikkia niitä,
jotka ovat ottaneet osaa näihin vaaleihin ehdokkaina
tai äänestäjinä. Haluan onnitella ja kiittää johtokunnan
eroavia jäseniä, jotka ovat tehneet suurenmoista työtä
nimityskautenaan; nämä ovat Travis Binion, Jeffrey
Wattles ja Cathy Jones. Cathy tulee olemaan edelleen
mukana palvelujohtokunnassa IUA:n hallintotyöntekijänä. Olen syvästi kiitollinen siitä, että edustajaneuvoston jäsenet osoittivat minulle luottamustaan valitsemalla minut IUA:n presidentiksi seuraavien neljän
vuoden ajaksi.
Haluaisin esitellä teille työryhmäni: kansainvälisen
palvelujohtokunnan (ISB). Osalle teistä tämä ryhmä
saattaa olla täysin tuntematon, sillä jokainen IUA:n
jäsen ei tunne sen organisaatiota ja rakennetta. Älkää
pelästykö sen organisaatiota, sääntöjä ja politiikkaa,
jotka vaikuttavat joskus monimutkaisilta; niiden on
tarkoitus olla vain rakennustelineitä, joita tarvitaan,
jotta varsinainen toimintamme tehtävämme täyttämiseksi voidaan panna alulle ja koordinoida täysin demokraattisella tavalla.
Tämän työhönsä omistautuneen ryhmän roolin
selventämiseksi sanokaamme, että ISB on IUA:n toimeenpaneva toimielin. Tällä hetkellä ISB:ssä on kaksitoista henkeä, ja mahdollinen enimmäismäärä on seitsemäntoista. Jäsenet valitaan nelivuotiskaudeksi, ja he
tulevat monesta eri maasta. ISB toimii edustajaneuvoston (RC = the Representative Council) nimissä, joka
on IUA:n lakia säätävä toimielin. Edustajaneuvoston
jäseniä ovat kaikkien kansallisten yhdistysten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat; tällä hetkellä jäseniä on
kaksitoista.
Esittelen teille nyt kaikki kansainvälisen palvelujohtokunnan jäsenet ja heidän tehtävänsä johtokunnassa.
Gaétan Charland, presidentti, Quebec, Kanada.
Velvollisuuteni presidenttinä on valvoa IUA:n hyvinvointia ja keskittää komiteoiden energia opintoryhmien vaalimiseen, johtajien ja opettajien valmentamiseen
ja Urantia-kirjan opetusten levittämiseen. Toimin myös
edustajaneuvoston presidenttinä, ja olen IUA:n virallinen edustaja. Avustan jäsenkomitean puheenjohtajaa
lisenssisopimusten solmimisessa uusien IUA-yhdistysten kanssa kaikkialla maailmassa. Olin aikaisemmin

Kanadan Urantia-yhdistyksen ja Quebecin Urantiayhdistyksen puheenjohtaja. Olen lukenut Urantia-kirjaa
vuodesta 1979, ja uskon lujasti sen opetusten levittämiseen kytkemällä niiden merkitys osaksi elämäämme.
Seppo Niskanen, varapresidentti, Suomi. Seppo
toimii myös edustajaneuvoston puheenjohtajana. Hän
on 56-vuotias ja on ollut Urantia-kirjan lukija kolmekymmentä vuotta. Hän toimi Suomen Urantia-seuran
sihteerinä 1990-luvun alkupuolella ja on ollut jäsenenä
seuran julkaisukomiteassa. Seppo korostaa opintoryhmien merkitystä ja on toiminut yli kymmenen vuotta
opintoryhmän vetäjänä. Tätä nykyä hän on Helsingin
englanninkielisen opintoryhmän aktiivinen jäsen.
Shirley Pelland, sihteeri, Wildomar, Kalifornia.
Hän nauttii niistä haasteista ja ilosta, jota tuottaa mukanaolo kasvavassa ryhmässä, joka on omistautunut
kasvavan lukijakunnan tukemiseen. Shirley löysi
Urantia-kirjan noin vuonna 1970 ja tekee todella ilomielin voitavansa edistääkseen tämän ilmoituksen saattamista kaikkien niiden ulottuville, jotka haluavat löytää totuuden ja saavat siitä lohtua ja rohkaisua hänen
itsensä tavoin.
Mark Kurtz, varainhoitaja, Goshen, Yhdysvallat.
Hänen tehtäviinsä kuuluvat kirjanpito, pankkiasiat ja
varojen hankinta keskushallintoa varten. Hän sai kuulla Urantia-kirjasta 1968 työskennellessään lennonopettajana. Hänen kodissaan on pidetty useita opintoryhmiä, ja hän haluaisi aloittaa taas opiskelun muiden lukijoiden kanssa jäädessään tänä vuonna eläkkeelle.
Carolyn Prentice, koulutuskomitean puheenjohtaja,
Columbia, Yhdysvallat. Hänen tehtävänään on koordinoida IUA:n piirissä tapahtuvaa toimintaa ja tarjota
jäsenille mahdollisuuksia parantaa opetustaitojaan toimittamalla lukijoiden enemmistölle materiaalia lisätäkseen heidän Urantia-kirjan opetusten tuntemustaan.
Carolyn oli IUA Journalin päätoimittaja vuosina
1997–2001. Hänellä on hyvin laajalti käytännön kokemusta opetusalalta, ja hänestä tulee olemaan paljon
hyötyä IUA:n tehtävän toteuttamisessa.
Will Sherwood, tiedotuskomitean puheenjohtaja, Santa
Clarita, Kalifornia, Yhdysvallat. Will vastaa IUA:n kaiken kansainvälisen tiedotustoiminnan koordinoimisesta. Tämä sisältää IUA Journalin, IUA:n verkkosivun ja
keskustelulistat; hänen vastuualueensa kattaa suuren
määrän tiedotusvälineitä. Will on opiskellut Urantiakirjaa yli 35 vuotta ja oli SURF:n, IUA:n Etelä-Kalifornian ja Arizonan paikallisosaston perustajapuheenjohtaja. Hän sanoo kuitenkin, että suurin hänelle koskaan
suotu kunnia oli etuoikeus saada suunnitella Urantiakirjalle uusi suojakansi.
Gary Rawlings, jäsenkomitean puheenjohtaja. Gary
asuu Walesissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hän
on johtajana kahdessa yrityksessä, joiden toimialana on
pääasiassa projektinjohto sekä laitteiden ja tarvikkeiden
toimittaminen. Hänen vastuualueeseensa kuuluu lisenssisopimusten solmiminen uusien yhdistysten kanssa ja ensimmäisten lukijayhteyksien luominen uusille
jäsenille. Gary on saanut juuri uuden tehtävän: IUA:n
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jäsentietokannan ja sen ajan tasalle saattamisen valvomisen. Hän toimii läheisessä yhteistyössä jokaisen
IUA-yhdistyksen jäsenkomitean puheenjohtajan kanssa. Gary tutustui Urantia-kirjaan erään ystävänsä välityksellä vuonna 2000.
Eddie King, konferenssikomitean puheenjohtaja, Nashville, Tennessee, Yhdysvallat. Eddien tehtävänä johtokunnassa on avustaa ja johtaa komiteansa kanssa kaikkia IUA:n konferensseja. Hän antaa myös niitä järjestäville yhdistyksille kokemukseensa perustuvia ohjeita
sekä suuntaviivoja hyvän suunnittelun ja johtamisen
varmistamiseksi. Eddie on syntynyt vuonna 1954 ja on
opiskellut Urantia-kirjan opetuksia vähän yli 20 vuotta.
Hän on naimisissa Jo Annen kanssa, joka on myös
kirjan lukija, ja heillä on yhteinen yritys, joka toimittaa
taidetta terveydenhoito- ja liiketiloihin.
Rick Lyon, opintoryhmäkomitean puheenjohtaja, Crawfordsville, Indiana, Yhdysvallat. Rick auttaa kansallisia
ja paikallisia opintoryhmäkomiteoita ja henkilöitä löytämään opintoryhmiä tai jäseniä opintoryhmiin. Hänen
komiteansa aikoo kertoa opintoryhmien kuulumisia ja
esitellä niiden käyttämiä menetelmiä lukijoille ympäri
maailmaa, jotta niiden into ja saavutukset olisivat muidenkin jaettavissa. Rick tuli IUA:n jäseneksi 1994 ja on
nyt Greater Lake Michigan Urantia Associationin varapuheenjohtaja ja yhdistyksen tiedotuslehden Circle
Seeker toimittaja. Hän on myös Internetin Urantiakirja-koulun (UBIS) keskeisistä opettaja/juontajista.
Peep Sõber, käännöskomitean puheenjohtaja, Tallinna,
Viro. Peep alkoi lukea kirjaa 20 vuotta sitten ja perusti
kääntäjäryhmän virontamaan Urantia-kirjaa. Vuonna
1999 hän oli mukana perustamassa Viron Urantia-yhdistystä ja toimi sen ensimmäisenä puheenjohtajana
viiden vuoden ajan. Hän on myös Urantia-säätiön
edustaja maassaan. Tämän komitean puheenjohtajana
Peep on vastuussa kaikista käännöksistä, joita tarvitaan
edustajaneuvoston neljällä kielellä pidettävän sähköpostikokouksen sujumiseksi. Hän ja hänen komiteansa auttavat myös monien IUA:n toiminnan edellyttämien asiakirjojen kääntämisessä.
Richard (Rick) E. Warren, yhteyksienluontikomitean
puheenjohtaja, Fort Worth, Texas, Yhdysvallat. Rick löysi Urantia-kirjan erään ystävänsä kirjahyllystä 1986, luki
sen muutamia kertoja ja liittyi sitten IUA:han vuonna
1993. Hän on Lone Star Urantia Associationin perustajajäsen, on toiminut sen kaikissa viroissa ja ollut
avustajana tai isäntänä useissa IUA:n konferensseissa.
Hänet nimitettiin kansainväliseen palvelujohtokuntaan
maaliskuussa 2003, ja hän toimii nykyään yhteyksienluontikomiteassa, jolle kuuluu lukijoiden yhteystietojen
jakelu, Urantia-kirjan kirjastoihin sijoittamisen edistäminen, käännösten rahoitus, kirjamessuesittelyjen organisointi, Urantia-kirjojen toimittaminen vangeille ja
toimiminen jäsenten yhdyssiteenä vaihdettaessa viidennen käänteentekevän ilmoituksen levittämismenetelmiä ja -keinoja.
Jerry Prentice, peruskirja- ja sääntökomitean puheenjohtaja, Columbia, Yhdysvallat. Jerry on koulutuskomi-
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tean puheenjohtajan Carolyn Prenticen aviomies. Hän
on pitkäaikainen lukija ja hyvin tasapainoinen ja tervejärkinen henkilö. Hänen tehtävänään palvelujohtokunnan jäsenenä on koordinoida ja valvoa IUA:n peruskirjan ja sääntöjen integrointia ja soveltamista sen monissa eri yhdistyksissä. Hän on toiminut jäsenenä komiteassa, joka suoritti sääntöjen muotoilun ja kirjoitustyön, ja hänen puoleensa voidaan kääntyä, kun on kyse
niiden merkityksen tulkitsemisesta.
Kansainvälisen palvelujohtokunnan tukena on
myös oikeudellinen komissio, joka valvoo kaikkia
IUA:n juridisissa asioissa mahdollisesti esiin tulevia
ongelmia. Tämän kolmihenkisen toimielimen jäsenet
ovat kotoisin eri puolilta maailmaa, ja he edustavat eri
ammatteja. He ovat myös Urantia-kirjan lukijoita.
Nancy Shaffer, Yhdysvallat. Nancy on lakimies ja
komission puheenjohtaja.
Trevor Swadling, Australia. Trevor on taiteilija,
muusikko.
Eija Seppänen, Suomi. Eija on psykiatri.
Mikä olisikaan parempi tapa aloittaa tämä uusi toimikausi kuin julkistaa muodollisesti IUA:n maailmanlaajuinen tietokanta (IUA Universal Database), joka on
IUA:n kaikkien yhdistysten käytettävissä Internetin
kautta. Tämä tietokanta auttaa yhdistyksiä huolehtimaan alueensa lukijoista ja jäsenistä sekä helpottaa tehtävämme edistymistä ja toteuttamista. Tämän tärkeän
hallinnon työkalun on luonut eräs hyvin aulis ja ammattitaitoinen IUA:n jäsen, Oscar Morales, joka on
kolumbialaisen Barraguillan paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja. Päästäkseen käsiksi tähän tietokantaan
on paikallisyhdistysten johtohenkilöiden otettava yhteys kansallisen yhdistyksensä sihteeriin tai jäsenkomitean puheenjohtajaan Gary Rawlingsiin. Kehotan kaikkia yhdistyksiä päivittämään jäsenkuntansa tiedot
mahdollisimman pian, jotta voimme pitää paremmin
yhteyttä kaikkiin IUA:n jäseniin, missä he sitten ovatkin, postitse, sähköpostitse tai puhelimitse.
Mainitsemisen arvoinen uutinen on myös uuden
paikallisyhdistyksen perustaminen Karibian saarilla
sijaitsevaan Dominikaaniseen tasavaltaan. Cathy Jones,
Gary Rawling ja minä olimme siellä juhlimassa yhdessä
sikäläisten lukijoiden kanssa ja panemassa alulle tätä
uutta yhdistystä, jolla on edellytykset muuttua pian
kansalliseksi yhdistykseksi. Toivottakaamme tämä uusi
ryhmä tervetulleeksi ja ojentakaamme sille tarvittaessa
auttava kätemme.
Lopuksi tahtoisin vielä kerran tähdentää sitoutumistani IUA:n tehtävän toteuttamiseen. Haluan auttaa
tuhansien opintoryhmien syntymistä ympäri maailmaa,
parantaa keinoja Urantia-kirjan opetusten levittämiseksi
ja tukea ohjelmia, jotka helpottavat Urantia-kirjan hengellisten ja kosmisten arvojen opiskelua ja omaksumista. Tulen painottamaan kansainvälisten ja kansallisten
konferenssien laadukasta organisointia ja toteuttamis-
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ta. Kaikki nämä toiminnot yhdistyneenä älykkääseen ja
viisaaseen suunnitteluun tulevat huipentumaan opettajien ja johtajien ilmaantumiseen jäsenistön ja Urantiakirjan lukijoiden keskuudesta.
Kaikki tämä voidaan saavuttaa vain tekemällä yhteistyötä. Siksi vetoan rohkeuteenne, anteliaisuuteenne
ja uskollisuuteenne Mikaelia ja sisimmässänne olevaa
henkeä kohtaan, jotta voisimme yhtenä joukkueena

ponnistella hellittämättä täyttääksemme tehtävämme:
”elää ja levittää Urantia-kirjan opetuksia.”
Gaétan Charland
IUA:n Presidentti
(Suomennos Leena Kari)

Jeesus Nasaretilainen täydellisenä johtajana ja opettajana
Mitä se merkitsee meille?
PEEP SÕBER
Viro
ämmästyttävin huomio, jonka voimme tehdä
lukiessamme Urantia-kirjassa julki tuodusta
Jeesuksen elämästä, koskee hänen erinomaisia
johtajan ja opettajan taitojaan. Urantia-kirjan sivuilla on
tuotu loistavasti esille se, miten Jeesus suunnitteli, valmisteli ja suoritti työnsä. Monissa Jeesuksen elämää
kuvaavissa, varsinkin kristillisissä, kirjoituksissa pyritään ylistämään häntä Jumalan Poikana, mutta ne jättävät hänen roolinsa Ihmisen Poikana selvästi taka-alalle.
Useimmiten tällainen tarkastelutapa nostaa Jeesuksen
niin tavoittamattomiin korkeuksiin, ettei hän voi olla
esimerkkinä ihmisille.
Haluaisin tässä esityksessä tarkastella Jeesusta ensisijaisesti opettajana ja johtajana toimivana ihmisenä ja
tutkia, mitä se merkitsee meille Urantia-ilmoituksen
opettajina ja liikkeen vetäjinä. On sanomattakin selvää,
että tämän päivän kristillinen, demokraattinen yhteiskunta on kovin erilainen kuin se yhteiskunta, jossa Jeesus eli ja opetti. Siksi ilmoituksenantajat muunsivat
Jeesuksen opetukset nykykielelle. Ottaen huomioon,
että itse Urantia-kirjakin oli käännettyä tekstiä, joka
julkaistiin lähes 50 vuotta sitten 1955, sen opetukset
vaikuttavat yllättävän nykyaikaisilta. Jokainen, jolla on
vähänkään kokemusta kääntämisestä, tietää, että on
käytännössä mahdotonta kääntää sanatarkasti etenkin
muinaisia kieliä ja ilmaisuja.
Sysäys tämän esityksen laatimiseen tuli yli vuosi
sitten syntyneestä käytännön tarpeesta. Vaikka olen
saanut hengellistä johtamis- ja opetuskokemusta viimeisten kymmenen vuoden aikana ensin Maharishin
meditaatioliikkeessä ja sittemmin Urantia-liikkeessä, on
silti kiinnostavaa nähdä, miten Jeesus johti ja opetti.
Jotkut niistä haasteista, joita hän silloin kohtasi, ovat
yllättävän samanlaisia kuin ne, joita me nykyään kohtaamme. Puhtaasti käytännön kannalta katsoen voimme oppia paljon tutkimalla Jeesuksen elämää tästä näkökulmasta.
Siihen, mitä Urantia-liikkeen varhaiset johtajat ja
opettajat voivat oppia Jeesukselta, viitattiin jo silloin,
kun ilmoituksenantajat puhuivat vuoden 1951 Fooru-
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mille:
”Ihmisinä te ette voi nähdä tulevaisuuteen, mutta
teette hyvin, jos tutkitte ahkerasti edistymisen järjestystä, suunnitelmaa ja menetelmiä sellaisina kuin ne toteutuivat Mikaelin maanpäällisen elämän aikana, kun Sana
tuli lihaksi. Te tulette toimimaan seuraavassa vaiheessa,
kun Sana tulee kirjaksi. Näiden uskonnollisten järjestelmien välillä on suuri ero, mutta edellistä aikakautta
tutkimalla voidaan oppia paljon.
”Teidän tulee edelleen tutkia sitä aikaa, jolloin Jeesus oli maan päällä. Teidän tulee panna huolellisesti
merkille, miten taivaan valtakunta pystytettiin maan
päälle. Kehkeytyikö se hitaasti ja levittäytyikö se luonnollisesti? Vai tuliko se äkillisenä voimannäytteenä ja
dramaattisena vallan osoittamisena? Oliko se evolutionaarinen vai revolutionaarinen?” [The Golden Years,
s. 18.]
Mitä sitten ovat nämä tärkeät opetukset? Ilmoituksenantajat eivät itse antaneet Urantia-liikkeen varhaisille johtajille yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten Jeesuksen esimerkkiä tuli soveltaa nykyajan olosuhteisiin. Itse
asiassa tiedämme, ettei koko alkuperäistekstin, joka
sisälsi erityisiä, Urantia-kirjassa julkaisemattomia, ohjeita, sallittu jäädä jäljelle – vaan se oli myöhemmin poltettava. Siksi ei mitään alkuperäisiä lähteitä ole käytettävissä. Miksi? Ensinnäkin on mahdotonta antaa
konkreettista ohjausta, joka pysyisi pitkän aikaa käyttökelpoisena nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassamme.
Sellaiset ohjeet voisivat jopa muodostua esteiksi niille
hankkeille, joita niiden on tarkoitus tukea. Toiseksi
ihmisiä tulisi rohkaista luovaan ajatteluun. Urantian
ilmoituksenantajat laskivat perustuksen mutta eivät
antaneet tarkkoja rakennuspiirustuksia. Rakennuksen
valmiiksi saattaminen annettiin tulevien sukupolvien
tehtäväksi. Tällä tavoin Jeesuskin menetteli saarnatessaan taivaan valtakunnasta. Meille on kerrottu, että
valmistelut hänen maan päällä suoritettavaa tehtäväänsä varten aloitettiin kymmeniä tuhansia vuosia aikaisemmin. Siitä huolimatta Jeesus maan päällä eläessään
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valmistautui hyvin uutterasti julkiseen toimintaansa
hengellisenä johtajana ja opettajana.
1. Yleiskäsityksen luominen maailmasta
Jeesus tutki miljöötä, jossa hän oli elävä ja laativa opetuksensa. Nuoruusaikana hänen työskentelynsä oli
kaksisuuntaista. Ensinnäkin hän kohdisti huomionsa
sisäänpäin oppien ymmärtämään itseään ja tehtäväänsä
maan päällä sekä etsien Jumalaa ja löytäen hänet. Samanaikaisesti hän suuntasi huomiotaan ulospäin oppiakseen tuntemaan maailman monia rotuja ja niiden
uskonnollisia käsityksiä. Hän opiskeli erikoisen huolellisesti juutalaisten pyhiä kirjoituksia ja niiden kreikankielisiä käännöksiä. Sen seurauksena hän pystyi maksimoimaan uusien opetustensa vastaanoton juutalaisten
keskuudessa.
Ei ole vaikea nähdä, että Urantian ilmoituksenantajat ovat käyttäneet samanlaisia menetelmiä, ja meidänkin on seurattava samaa polkua varsinkin, jos satumme
olemaan Urantia-opetusten ensimmäisiä levittäjiä
maassamme tai alueellamme. Emme voi jäljitellä ketään. Ottaen huomioon kykymme ja olosuhteemme
meidän on keksittävä parhaat ratkaisut. Meidän ei kuitenkaan tarvitse aloittaa täysin tyhjästä, koska Urantialiike on jo 80 vuotta vanha Foorumin ajoista laskettuna. Voimme löytää tuolta ajanjaksolta paljon opiksi
otettavaa: opettajien ja johtajien kannattaa tehdä tarvittavia tutkimuksia. Siten voimme ymmärtää paremmin
Urantia-liikkeen nykyhetkeä.
2. Henkilökohtainen kypsyminen opettajana ja
johtajana
Jeesus oli ”itseoppinut” aina varhaisesta nuoruudestaan saakka. Hän ei ollut suuresti riippuvainen ”akateemisesta koulutuksesta” eikä pyrkinyt Jerusalemin rabbiakatemiaan. Myöhemmin hän kieltäytyi opettajan
toimesta Aleksandriassa, kun sitä hänelle tarjottiin.
Näin hän säilytti täydellisen riippumattomuutensa tarvitsematta tehdä mitään kompromisseja sovittaessaan
opetustaan vallitsevaan opetusjärjestelmään. Jeesus ei
kuitenkaan jäykästi vastustanut käytössä olevia opetusmenetelmiä, milloin niitä voitiin käyttää hänen oman
tehtävänsä hyväksi.
Karavaanimatkalla Roomaan nuoren hindun, Ganidin, opettajana Jeesus osoittaa, miten hän pystyi edistämään hengellistä tehtäväänsä kompromisseitta ollessaan puhtaasti maallisessa työssä. Urmiajärven rannoilla pidetyt luennot osoittavat, että hän pystyi osallistumaan menestyksekkäästi myös muiden ihmisten luomaan opetusjärjestelmään. Tämä toiminta ei kuitenkaan ollut avainasemassa hänen ryhtyessään opettamaan. Tiedämme, että myös apostoleilta puuttui ”korkeampi koulutus”, koska heidät valittiin tavallisen kansan joukosta, minkä vuoksi heidän oli myöhemmin
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helpompi opettaa suuria kansanjoukkoja.
Ilmoituksenantajat kehottivat muodostamaan opintoryhmiä, jotka olisivat ikään kuin kasvihuoneita, joissa
kasvatettaisiin uusia opettajia ja johtajia. ”Itseopiskelun” avulla voisimme kehittyä luonnollisella tavalla
opettajiksi ja johtajiksi. Tämä ei kuitenkaan sulje pois
osallistumista johonkin muodolliseen opetusjärjestelmään tai edes sellaisen perustamista Urantia-liikkeen
sisällä. IUA:n yhteydessä järjestettävä opintoryhmätoiminta on tarpeen kokemusten jakamiseksi ja toimintatapojen tarkistamiseksi yksissä neuvoin toverien kanssa. Meidän on valmistauduttava perinpohjaisesti, jos
haluamme tulla tehokkaiksi Urantia-ilmoituksen hengellisiksi opettajiksi. Me pystymme opettamaan hengellisesti vain sitä, minkä olemme kokeneet, tunteneet tai
omaksuneet. Kaikki muu ”hengellinen puhe” jää tietämisen tai informaation tasolle.
Ensimmäiset Urantia-liikkeen johtajat saivat valmennusta suoraan ilmoituksenantajilta. Mutta apostolien ja opetuslasten tavoin on meidätkin jätetty suoriutumaan omin neuvoin. Meidän on yhdistettävä luovasti menneet kokemukset, nykyiset mahdollisuudet ja
tulevat haasteet. Tätä, kuten muitakaan luovia prosesseja, ei voida ohjelmoida etukäteen. Toisaalta tuntuu
epätodennäköiseltä, että keskiväliolennot, serafit ja
muuta hengelliset auttajat olisivat jättäneet meidät kokonaan yksin. Monet meistä ovat varmasti huomanneet, miten järjestöllisissä hankkeissa asiat edistyvät
joskus näennäisen vaivattomasti – oikeat ihmiset vain
sattuvat olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja
toisinaan taas tuntuu esteitä kasaantuvan loputtomasti.
Foorumille luettiin marraskuussa 1951 Makiventa Melkisedekin viesti, jossa sanottiin mm. seuraavaa:
”1. Urantia-kirjan kaikinpuolinen menestyminen ja
valvonta annetaan viideksisadaksi vuodeksi helmikuun
11. päivästä 1935 lukien edistyksen serafien haltuun.
”2. Urantia-ilmoituksen välitön huolenpito – vuosikymmenestä toiseen – (ainakin seuraavien sadan vuoden ajaksi) uskotaan kirkkojen serafien tehtäväksi.
Olen antanut tälle ryhmälle ohjeet erityisen komission
nimittämiseksi tekemään tätä työtä.” [The Golden Years,
s. 16.]
Tämä tiedotus voitaisiin tulkita ennustukseksi, jonka mukaan ilmoituksen levityksessä ei planeetallamme
tapahdu suuria muutoksia ennen vuotta 2035. Ilmoituksenantajan suurenmoisen julkisen toiminnan aikakauden ei ilmeisesti ole määrä alkaa ennen sitä. Ilmoituksen nykyistä levittämistä voimme jossain määrin
verrata aikaan, joka edelsi Jeesuksen julkista opetustyötä. Meidän on tällä haavaa edettävä rauhallisesti ja järkevästi tavoittelematta ennenaikaista julkista huomiota.
(Suomennos Leena Kari)

6

11:S VUOSIKERTA / NUMERO 1 IUA JOURNAL HEINÄKUU 2005

Kansainvälisiä uutisia
ässä iloisia uutisia Uruguaysta eli äskettäin pidetyn Punta del Esten kokouksen tuloksia. Olemme erittäin onnellisia. Ja haluamme jakaa ilomme teidän ja kaikkien säätiössä toimivien kanssa.
Kaikki ennen kokousta ja sen aikana tekemämme
työ kantoi hedelmää. Kaksi osanottajaa nousi seisomaan ja ilmaisi kiitollisuutensa siitä, että oli saanut
kuunnella tätä puhetta enkeleistä. Tapahtumaan osallistui 65 ihmistä. Heti kokouksen päätyttyä myytiin
kuusi kirjaa, sillä eräs kirjakaupan työntekijä oli tarjoutunut asettamaan kirjojen myyntipöydän aivan kokoussalin ulkopuolelle. Puolitoista tuntia kestäneen esityksen jälkeen vastasimme yleisön kysymyksiin; jokaisella
osanottajalla oli muistilehtiö.
Tapasimme ihania ihmisiä, joihin tulemme pitämään yhteyttä ja joiden kanssa alamme lukea Urantiakirjaa.
Kokouksen lopuksi heijastimme kuvan Kristus Mikaelista Hermonvuorella ja vakuutimme, että
Universaalinen Isä on rakkaus, että Iankaikkinen ÄitiPoika on totuus, että Paratiisin Saari on kauneus ja että
Ääretön Henki on hyvyys.
Olemme kiitollisia Jumalalle siitä, että hän on antanut meille tilaisuuden puhua lapsistaan, ja haluamme
jatkaa tätä niin kauan kuin mahdollista täällä Montevideossa ja kaikkialla planeetallamme.
Kiitos, rakkaat sielunsisaret, avunannosta tähän
projektiin ja kiitokset myös säätiölle sen varauksettomasta tuesta.
Me rakastamme teitä!
Horacio & Alberto

T

yhdistyksen jäsenten tiedot ovat käytettävissä. Tietosuojatasoja on kolme, ja ne riippuvat siitä, minkätyyppiseen yhdistykseen kuulutte.
Tietokanta voi sisältää kolmeen eri tyyppiin kuuluvien jäsentemme lisäksi myös kaikki lukijat, joita yhdistyksillä on alueellaan, jos heidän tietonsa tallennetaan
siihen.
Tietokanta listaa myös lukijoiden kiinnostuksen
opintoryhmiä kohtaan. Nämä tiedot tulevat olemaan
hyvin hyödyllisiä autettaessa ihmisiä löytämään tai perustamaan opintoryhmiä. Tämä mahdollistaa myös
osoitelippujen kirjoittamisen erilaisia jäseniä ja erilaisia
toimintoja kuten konferensseja, IUA Journalia, uutiskirjeitä, varojen keruuta ja opintomateriaalia silmällä
pitäen.
Se tarjoaa kaikille yhdistyksille erittäin tehokkaan
työkalun niiden kasvun ja toimintojen hallitsemiseksi,
kunhan niillä on tietokone ja Internet-yhteys.
Tähän tietokantaan sisältyy paljon muutakin, ja sitä
tullaan tulevaisuudessa vielä parantamaan. Seuraava
parannus tulee olemaan sen käytettävyys eri kielillä.
Tällä hetkellä se on vain englanninkielinen. Kaikille
käyttäjille lähetetään rekisteröinnin yhteydessä IUAtietokannan eri ominaisuuksia ja tietosuojakriteerejä
koskevat ohjeet.
Kun haluatte rekisteröityä, ottakaa yhteys kansalliseen yhdistykseenne.

Rakkaat ystävät
Hyvät IUA:n jäsenet
Meillä on suuri ilo ilmoittaa teille erittäin hyviä uutisia.
IUA:n maailmanlaajuinen tietokanta on valmiina kaikkien IUA:n yhdistysten käyttöön kaikkialla maailmassa.
Erään jäsenemme, kolumbialaisen Oscar Moralesin
ansiokkaan ja antaumuksellisen työn ansiosta tämä
tärkeä ja tarpeellinen työkalu on nyt käytettävissämme.
Syventymättä sen kaikkiin teknisiin yksityiskohtiin
haluamme kertoa teille sen hyödyllisimmistä ominaisuuksista.
Tietokanta sisältää jo kaikkien jäsentemme nimet;
kiitokset säätiölle näistä tiedoista. Jokaisen yhdistyksen
tulisi nyt päivittää tiedot oman jäsenkuntansa osalta.
Tietojen paikkansapitävyys riippuu kaikkien paikallisten yhdistysten yhteistyöstä.
Tietokantaan pääsee Internetin kautta, ja se on tehty täysin turvalliseksi sähköpostioikeuksien tarkistamisen, käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Sitä ei julkisteta verkkosivulla, vaan sinne mennään sähköpostiosoitteen kautta. Vain yhdistysten hallituksiin kuuluvilla jäsenillä on pääsy tähän tietokantaan, ja vain oman

Koska sääntömme on ratifioitu, näyttäisi nyt olevan
sopiva aika tehdä järjestörakenteemme ymmärrettävämmäksi varsinkin uusille tai tuleville jäsenille.
Olen pyytänyt Mario Caoilea, arvostettua sivustonhoitajaamme (webmaster) lisäämään verkkosivullemme seuraavat kaaviot:
1 – Keskushallinto
2 – Yksittäiset jäsenet.
Haluan myös esittää erityiset kiitokseni Sheila
Schneiderille, joka auttoi kuvituksessa sen jälkeen kun
alustava suunnitelma oli saatu valmiiksi.
IUA:n organisaatiokaavioita varten on verkkosivulla nyt kolme linkkiä sekä ohjeet ilmaisen Adobe-lukijan
lataamiseksi:
kotisivu
http://www.urantia-iua.org/index.html
yleiskatsaussivu
http://www.urantia-iua.org/overview.html
ja organisaatio/uba-sivu
http://www.urantia-iua.org/uba.html .
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Kahdella jälkimmäisellä sivulla on linkit ilmaisen
Adobe-lukijan lataamiseksi.
Toivon, että näistä tiedoista on teille hyötyä.
Ystävällisin palveluterveisin
Cathy Jones
Kutsu työryhmien vetäjille IUA:n konferenssiin
2006 Australian Sydneyssä
14.–18. heinäkuuta 2006
Rakkaat ystävät
Toivon, että teillä on ollut mahdollisuus suunnitella
matkaa tänne ”alapuolelle” Sydneyyn, Australiaan,
IUA:n seuraavaan kansainväliseen konferenssiin, joka
pidetään 14.–18. heinäkuuta 2006.
ANZURAn konferenssin suunnittelukomitea on
ollut ahkerana, ja niinpä kehitteillä on jännittäviä ohjelmaideoita. IUA-tiimin avulla tästä konferenssista on
tulossa antoisa ja kasvattava kokemus kaikille Urantiakirjaa opiskeleville.
Teemamme tulee olemaan ”Eristämisen edut –
pikku tiimit syvillä vesillä”. Ilmoita meille ystävällisesti
osoitteella anzura@urantia.org.au , jos olet kiinnostunut vetämään työryhmää, ja mainitse, mistä aiheesta
haluaisit alustaa. Ota yhteys Merindi Swadlingiin saadaksesi yksityiskohtaisen ohjelman, ja – viihtyisää matkaa tänne alapuolelle.
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Uusi yhdistys
Toukokuun 24 päivänä 2005 Dominikaanisen tasavallan Urantia-yhdistyksestä tuli virallisesti IUA-perheen
uusin jäsen. Kokous pidettiin Santiagossa, Dominikaanisen tasavallan toiseksi väkirikkaimmassa kaupungissa. Lukijat sekä mahdolliset jäsenet kokoontuivat Dominikaanisen tasavallan kansalaisen ja Greater
New York Urantia-yhdistyksen jäsen Hilvania Adamsin ihastuttavaan kotiin. Jäsenkomitean puheenjohtajuuden jättävä ja tämän tilaisuuden suunnittelija Cathy
Jones johti kokousta. IUA:n presidentti Gaetan Charland ja Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin paikallisyhdistyksen puheenjohtaja sekä aloittavan jäsenkomitean puheenjohtaja Gary Rawlings puhuivat uudelle
ryhmälle, toivottaen heidät tervetulleiksi perheeseen ja
haastaen heidät omistautumaan Urantia-kirjan opetuksien levittämiseen.
Puheenjohtaja Julio Cesar de la Cruz, varapuheenjohtaja Jafet Santiago Díaz, sihteeri Yudelka Disla ja
rahastonhoitaja Celandra Domínquez ottivat haasteen
iloisina vastaan. Tällä paikallisyhdistyksellä on tällä
hetkellä kymmenen jäsentä ja monet lukijat maanlaajuisesti odottavat mielenkiinnolla voidakseen olla osa
tätä veljesjärjestöä.
Tyypillisestä Dominikaanisesta ruoasta ja juomista
muodostuneesta virallisesta lounaasta nautti 40 henkilöä. Iltapäivä kului sen jälkeen henkilökohtaisten kokemusten jakamisen ja toveruudesta nauttimisen merkeissä.
Cathy Jones
(Suomennos Martti Vanninen)

Uusi projekti
Vaalit Quebecissä
Rick Warren, ISB:n (Kansainvälisen palvelujohtokunnan) yhteyksienluontikomitean puheenjohtaja, tiedottaa meille, että uusi projekti nimeltä ”Prisoner Inquiry
Response Team” (Vankien kyselyihin vastaava tiimi)
P.I.R.T. on käynnistetty. Tämä on hyvin jalo tapa
ojentaa auttava kätensä. Tätä vasta perustettua projektia ohjaavat
David Linthicum, Spirit of Oklahoma
Joy Brandt, Oregon Urantia Association ja
Jeanette Schafer, Oregon Urantia Association.
Toivotamme uudelle tiimille mitä parhainta menestystä.
(Suomennos Leena Kari)

Meillä on ilo ilmoittaa, että 29.5.2005 Quebecin
Urantia-yhdistys (Association Urantia du Québec) piti
vuosikokouksensa, jonka kuluessa valittiin uusi hallitus. Haluamme onnitella Alain Cyria, joka valittiin yhdistyksen (AUQ) uudeksi puheenjohtajaksi sekä Johanne Séguinia, joka valittiin uudeksi varapuheenjohtajaksi. Toivomme heille menestystä uusissa tehtävissään.
Toivotamme tervetulleiksi myös Line St-Pierren,
joka hyväksyi auliisti vuoden pidennyksen sihteerin
virkaansa sekä Edouard Belleriven, joka tekee tiimin
täysilukuiseksi seuraavaksi vuodeksi.
(Suomennos Martti Vanninen)

Catherine (Cathy) Jonesin haastattelu

E

nsiksi haluan kiittää teitä rouva Jones siitä, että
suostuitte tähän haastatteluun. Kertokaa meille

aluksi hieman omaa tarinaanne.
Synnyin Bay Cityssä, Texasissa 1925 (suurin piirtein
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niihin aikoihin, jolloin keskiväliolennot ottivat yhteyttä
pannakseen alulle Urantia luvut) kristittyyn kotiin, joka
toimi aktiivisesti kirkon piirissä. Rakastin Raamatun
lukemista. Menin 20 vuoden ikäisenä naimisiin Laurance Bowdoinin kanssa, Atlantasta, Georgian osavaltiosta. Elimme siellä 19 vuotta ja saimme kolme poikaa. Elämäni suurin ilo oli toimia kokopäiväisenä äitinä
ja nauttia kaikenlaisesta urheilusta ja partiopoikien tapahtumista; vanhin poikani on Eagle Scout. Perheemme liittyi mormonikirkkoon. Muutimme sitten Chicagoon ja menin töihin yhtiöön, jossa minusta muutaman tiiviin opintovuoden jälkeen tuli muodollisesti
pätevä sihteeri. Sen jälkeen siirryin yhtiön johtotehtäviin. Valitettavasti ensimmäinen avioliittoni päättyi
1969. Ainaisena totuuden etsijänä kiinnostuin idän
filosofiasta, ja terveystietoinen kun olin, niin minusta
tuli tutkinnon suorittanut Hatha-joogan opettaja. Kolmen vuoden opintojen jälkeen valmistuin Krijabanjoogiksi. Harrastan vieläkin fyysistä joogaa ja mietiskelyä mutta olen etääntynyt mantroista ja suurien opettajien kutsumisesta ”mestareiksi”. Muutimme Los Angelesiin sen jälkeen kun kaikki poikamme olivat yliopistossa, ja silloin, vuonna 1978 löysin Urantia-kirjan.
Olen vieläkin hämmästynyt löydöstäni, joka avasi silmäni universumiin ja sen taaksekin. Menin naimisiin
Allen Jonesin kanssa, ja asumme nykyään Phoenixissa,
Arizonassa.
Rouva Jones, ensimmäinen kysymys jota todella
haluan teiltä kysyä on: Miten tulitte löytäneeksi
Urantia-kirjan?
Pian Los Angelesiin muuton jälkeen ja huomattuani, että ajaessa oli mahdollista tehdä U-käännöksiä,
mutta oivaltamatta, että joillakin alueilla se oli kiellettyä,
tein käännöksen moottoripyöräpoliisin edessä ja sain
sakkolapun. Sinä aamuna, jolloin minun piti lähteä
maksamaan sakkoa — muistan mitä minulla oli ylläni
ja polvirukouksen, jossa pyysin Isältä hengellistä ohjausta mihin mennä seuraavaksi. Olin nimittäin kokenut kaksi huomattavaa elämänmuutosta ja jäljellä oli
vielä epäilys, mihin oikein kuuluin… Seisoessani jonossa ja rupatellessani satunnaisesti ihmisten kanssa
niin, kuin tyhjästä, eräs herra takanani kysyi minulta:
”Oletteko koskaan kuullut Urantia-kirjasta?” Kysyin,
että ”mikäs se on?” Hän kertoi minulle lyhyesti, että se
on kirja seitsemästä superuniversumista, planeetastamme, filosofiasta ja Jeesuksen elämästä sellaisena kuin
hän sen eli. Koska olin lukenut monia New Age –kirjoja niin ajattelin, että yksi lisää ei varmaan haittaisi ja
kysyin ”mistä voisin sellaisen löytää?” ”Voisitte kokeilla kirjastoa.” Maksettuani sakon menin suoraan kirjastoon … ja siellä se oli. Avattuani kirjan ja katsottuani
sisällysluetteloa minulle nousi pala kurkkuun. Otin sen
lainaksi ja seuraavalla viikolla ostin omani, ja siitä lähtien se on ollut mukanani jatkuvana inspiraation lähteenä.

Mikä vaikutus Urantia-kirjan lukemisella on ollut
elämäänne?
Kirjan vastaanottaminen vaikutti minuun siten, että
se avasi mieleni ikuisuuteen – kuka Isä todella on – ja
täytti tyhjäksi jääneet kohdat aikaisemmin oppimistani
asioista – laajasta universumista ja minun paikastani
siinä.
Olkaa hyvä ja kertokaa meille suurimmista vaikeuksistanne joita olette kohdanneet hengellisellä matkallanne?
Oppia suhtautumaan ”lapsen tavoin” – asettaa kaiken luottamukseni Isään ja hyväksyä hänen rakkautensa. Pystyä sisäistämään opetukset, mikä vaatii aikaa ja
kärsivällisyyttä on koskaan loppumaton prosessi.
Rouva Jones, voisitteko selittää kuinka valitsitte
palvelemisen tien?
Urantia-kirjaa lukiessani minuun teki vaikutuksen
sana ”palvelu”. Se näytti hyppäävän esiin jokaiselta sivulta. Rukoilin ohjausta ja tein sitoumuksen noudattaa
Isän tahtoa. En päättänyt noudattaa mitään erityistä
kutsua Urantia-liikkeen piirissä; olin vain halukas työskentelemään ja tekemään parhaani kaikessa, mihin minua pyydettiin tai näin tarpeelliseksi. Halusin käyttää
kaikki saavuttamani kyvyt tai kokemukset kunnioittaakseni Isää ja Korkeinta.
Pohjautuen laajaan kokemukseenne, onko mitään
neuvoa jonka voisitte jakaa vilpittömien totuudenetsijöiden kesken koskien heidän suhdettaan Ajatuksensuuntaajaan?
Hyväksyessäni kokosydämisesti (ei ainoastaan älyllisesti), että Jumala todella elää mielessäni ja sydämessäni,
päämääräni on ollut ja on tulla yhdeksi hänen kanssaan. Yritän jakaa sisäiset ajatukseni ja rukoukseni,
mutta en odota ”ääntä” vaan hiljaisen tietoisuuden
siitä, että en ole koskaan yksin, olen uskon tytär.
Lopuksi, mitä toivotte tulevaisuudessa yhdistykselle
ja kaikille niille, jotka elävät ilmoituksen opeista?
Harras toiveeni on, että ne yksinäiset, kyselevät ja
hengellisesti janoiset sielut saisivat tilaisuutensa juoda
elävät totuuden viileästä, virkistävästä lähteestä, joka
on annettu meille tämän suuren ilmoituksen muodossa. Toivon heille iloa oppia tuntemaan, kuka Jeesus on
sekä hänen suurta rakkauden sanomaansa, onnellisuutta ja luonteen kehittämisen periaatteita, joita hän opetti.
(Suomennos Martti Vanninen)
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Uskon kautta muutoksen kokeneen sielun hengellinen todistus
ALCIDE PARADIS
Kanada
n onnellista, että kuolema on aina läsnä saaden meidät pohtimaan elämän todellista tarkoitusta. Ilman kuoleman tosiasiaa me voisimme olla taipuvaisia lepäilemään materialismin ja tiedostamattomuuden pehmeillä pieluksilla. Henkilöllä, joka
yhdistää meitä tänään, oli vakaa ja syvällinen usko. Nyt
kun hänen uskonsa on johdattanut hänet uusien ja
fantastisten realiteettien maailmaan, hän voi antaa seuraavassa esitetyn hengellisen todistuksen. Jos kuuntelemme häntä tarkkaan, emme enää näe kuolemaa samasta näkökulmasta.

O

Kun olen nyt kulkenut kuoleman portista, kun olen
tehnyt kaikkein pisimmän ja ihmeellisimmän matkan,
sallikaa minun uskoa teille hengellinen todistukseni.
Kaikille niille, jotka ovat auttaneet minua suoriutumaan hyvin tästä maanpäällisen elämän lyhyestä matkasta, se on tunnustus ja rakkauden teko. Ja teille kaikille, jotka kuuntelette minua, tämä on viimeinen mahdollisuuteni saada teidät ymmärtämään hieman enemmän hengellisiä realiteetteja, jotka ovat paljon todellisempia kuin aineelliset realiteettinne.
Rakkaat ystävät, luottakaa minun kokemukseeni.
Tiedän nyt, mitä kuolema on, ja voin paljastaa teille
tämän totuuden: kuolema on vain Jumalan, Isämme,
keksimä prosessi, jonka ansiosta voimme siirtyä aineelliselta tasolta hengelliselle. Uskokaa siis, että ensimmäisessä syntymässä teistä tuli aineellisia ja epätäydellisiä,
mutta Jumala on suunnitellut jokaiselle loputtoman
kehityksen tien, joka vie kohti yhä suurempaa täydellisyyttä. Kuolema on siten vain alkua jatkuvalle jännittävien seikkailujen täyttämälle uralle ja loputonta edistystä merkitsevälle elämälle. Näin ollen kuolema on vain
toinen syntymä, joka antaa meille mahdollisuuden kokea toisen, paremman elämän ihanuutta.
Miksi eläisimme aineellisen olemassaolon yksinkertaisella tasolla tajuamatta maallisten ponnistelujemme
hengellisiä ja jumalallisia päämääriä? Huolenne, koettelemuksenne, surunne, pettymyksenne ja kaikki inhimilliset ponnistelunne kuuluvat prosessiin, jonka avulla
Jumala takoo teille vahvan, jalon ja koetellun luonteen
jumalallisen suunnitelmansa alasimen ja niiden välttämättömien lyhytaikaisten kärsimysten moukarin välissä, jotka liittyvät aineellisen ja epätäydellisen olemuksenne heikkouteen.
Uskokaa, että olette kehittyviä sieluja. Vielä joskus
hautajaiset tulevat olemaan tilaisuuksia kokea syvää
tyytyväisyyttä, sanoin kuvaamatonta toivoa ja ylintä
iloa. Tämä ilo ja innostus tulevat syrjäyttämään primitiivisten aikojen ja vielä nykyäänkin nähtävät itku- ja
valituskohtaukset. Siihen mennessä olisi varmasti hyödyllistä, jos ihmiset, myös vähemmän kehittyneet, op-

pisivat suhtautumaan luonnolliseen kuolemaan yhä
vähemmän surullisesti.
Minun on nyt pakko todistaa, että monet teistä
käyttävät liian paljon aikaa ja voimia aineellisiin asioihin, elämän vähäpätöisyyksiin, ja laiminlyötte melkein
kokonaan tärkeämmät realiteetit, joilla on ikuista merkitystä. Minun on myös pakko todistaa, että useimmilla teistä on vain usko, joka saa teidät lausumaan uskontunnustuksia huulillanne. Onko teillä todella uskoa; uskotteko todella, että Jumala on teidän Isänne ja
te olette siten Jumalan poikia? Uskotteko todella, että
kaikki muut ovat myös Jumalan poikia ja tyttäriä? Koska teillä on sama Isä, olette kaikki veljiä ja sisaria. Jos
todella uskotte siihen, sen tulisi näkyä käyttäytymisessänne. Vielä suurempi mysteeri on se, että Jumala itse
asuu teissä ajoneuvonsa kuljettajana. Elämänne on siis
muuttunut. Ette voi enää elää ainoastaan aineellisella
tasolla.
Ja kun pilvet kerääntyvät päänne päälle, uskonne
tulisi muistuttaa tämän Jumalan läsnäolosta sisällänne.
Jos silloin katsoisitte inhimillisen epäilyksen pilven
taakse tämän jumalallisen auringon valossa, näkisitte
selvänä näkynä sen suurenmoisen kirkkauden, joka
valaisee tulevien kotienne korkeuksia.
Kukaan, ei edes Jumala, ei kuitenkaan voi ilmoittaa
Jumalasta niille, jotka eivät häntä etsi. Jumala kunnioittaa niin paljon vapaata tahtoanne, sillä mielenne on
laiva, jonka luotsi on Jumala. Mutta tahtonne on kapteeni, ja jumalallinen luotsi alistuu ihmiskapteenin päätöksiin. Mutta teidän ihmiskapteenien tulee ymmärtää,
että on tärkeää, ettette pidä itseänne tärkeinä, liian tärkeinä. Uskossaan nöyrät ihmiskapteenit ovat immuuneja masennukselle, joka seuraa usein puhtaasti
aineellisia vastoinkäymisiä. Ja teidän tulee ymmärtää,
että tärkeää on se, että tahtonne on yhtäpitävä Jumalan
tahdon kanssa. Ja Jumalan tahto on, että te pelastutte,
että teistä tulee yhä täydellisempiä ja että hyväksytte
hengellisen maailman realiteetit.
Haluaisitte epäilemättä tietää, pelastutteko. Mutta
tehän pelastutte, jos voitte vastata myöntävästi tähän
kysymykseen: isoatteko totuutta ja vanhurskautta,
siis jumalaa? Teillä ei ole aikaa pohtia näitä realiteetteja? Teillä ei ole aikaa tähystää maisen aluksen toiselle
puolen? Teillä ei ole aikaa valmistella iäisyysmatkaanne? Teillä ei ole aikaa tulla tietoisiksi siitä ylevästä tosiasiasta, että Jumala asuu omassa mielessänne?
Kuitenkin ihmisen kaikki tieto on turhaa, ellei hän
halua etsiä totuutta eikä vain pelkästään ansaita elatustaan. Etsikää Jumalaa, niin lopulta olette hänen kaltaisiaan. On mahdotonta uskoa Jumalan isyyteen ja
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torjua ihmisten veljeys. Siinä on sitä paitsi todellisen
uskonnon ydin. Rituaalit ovat vain koneisto, elleivät ne
vaikuta käyttäytymiseenne.
Mutta älkää etsikö Jumalaa pilvien päältä. Hän on
teidän sisällänne. Tarttukaa tähän tietoon. Ymmärtäkää, että olette todella tämän Isän poika tai tytär, ja
eläkää sen mukaisesti. Tämä uusi usko avartaa mieltänne, jalostaa sieluanne, vahvistaa persoonallisuuttanne,
lisää onnellisuuttanne, syventää hengellistä tietoisuuttanne ja lopulta parantaa rakastamisen ja rakastettuna
olemisen kykyänne.
Jos teillä on tämä elävä usko, tulette käsittämään
Jumalan suunnitelman, joka koskee teitä jokaista ja
hänen laajoja universumeitaan, ymmärtämään maisten
ponnistelujenne päämäärät. Ja koska pääasiassa moraalisuutenne ja uskonnollisuutenne erottavat teidät eläinkunnasta, uskonne Isä Jumalaan ja veljellinen elämänne estävät teitä elämästä animaalisen olemassaolon
tasolla.
Olkaa kuitenkin kärsivällisiä ja rohkealla mielellä.
Luonnollisia yllykkeitänne, joita ovat uteliaisuus, seikkailunhalu, yksitoikkoisuuden pelko ja keksimisen tarve, ei ole annettu teille vain tukahdutettaviksi ja torjuttaviksi, vaikka jouduttekin lyhyen maisen elämänne
aikana kokemaan monia pettymyksiä. Hartaimpien

toiveidenne on määrä toteutua täysimääräisesti ja saavuttaa loistava täyttymys tulevien pitkien aikakausien
kuluessa.
Sen vuoksi, koska rakkauden Isä ei ole varustanut
ihmisluontoanne näillä hartailla haluilla ärsyttääkseen
ja kiusatakseen teitä tällä planeetallamme, uskokaa
myös, että kuolema on alku jatkuvalle seikkailuntäyteiselle elämänuralle, sanoin kuvaamattomien, päättymättömien ihmeiden täyttämälle iankaikkiselle elämälle,
lyhyesti sanoen ikuiselle tutkimusmatkalle.
Rakkaat ystävät, älkää torjuko tätä suunnatonta ja
ylevöittävää suunnitelmaa, jota rakkauden Jumala tarjoaa teille kaikille. Teillä on edessänne ikuiset ajat jatkaaksenne aste asteelta tapahtuvaa sen kokemuksen
tavoittamista, että teistä tulee täydellisiä niin kuin Isänne Paratiisissa on täydellinen, aivan kuten Jeesus sanoi.
Mutta tämän ylevöittävän elämänuran ensimmäiset
askeleet on otettava maan päällä. Uskaltakaa astua ne
Jumalan oikeina poikina ja oikeina tyttärinä, Jumalan,
joka on muun muassa ääretön totuus, ääretön hyvyys ja ääretön kauneus.
Eläkää hengellisessä veljeydessä, niin tapaamme
toisemme varmasti vuosien kuluttua.
Näkemiin kaikki. Tavataan pian!
(Suomennos Leena Kari)

”Uskonnollisen kokemuksen todellisuus”
NATHEN JANSEN
Länsi-Vancouver
ämä esitys on laadittu käyttäen osittain Urantiakirjasta lainattua kirjallista aineistoa. Ajatellessani
tätä suurenmoista ilmoitusta olen ikuisesti kiitollinen taivaalliselle Isällemme Urantia-kirjan lukujen
ilmaisemista totuuksista.
Suorittaessaan kymmenettä morontiailmestymistään (Filadelfiassa) Jeesus sanoi: ” – – on vain yksi valtakunnan evankeliumi – hyvä sanoma ikuisen elämän lahjasta,
jonka ihmiset saavat uskon kautta.” [2041:6]

T

Uskonnollisen kokemuksen todellisuus on löydettävissä elämällä ja jakamalla tämä elämän valo ihmisten
kanssa, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä kuulemaan
sanomaa sen todellisesta pelastavasta armosta: Jumalan isyydestä ja ihmisten veljeydestä. Tämä totuus löydetään täysimääräisenä ikuisessa elämässä – uudessa
elävässä todellisuudessa, joka syntyy kuolevaisen luodun varhaisasteisesta elämästä eli siitä fyysisestä tilasta,
jossa nyt elämme. Valoa antava ”kerygma” (sanoma)
on peräisin elävistä vesistä – Jeesuksen opetusten hyvästä sanomasta, jonka nyt löydämme viidennestä
käänteentekevästä ilmoituksesta, Urantia-kirjasta.
Hyvä sanoma, jos muistamme, mitä Jeesus sanoi

Naldalle Jaakobin kaivolla, koskee jumalallista Totuuden Henkeä, joka auttaa meitä. Muistakaa, että Nalda,
kuten monet ihmiset ennen häntä ja hänen jälkeensä,
käänsi keskustelun omasta henkilökohtaisesta pelastuksestaan keskusteluun teologisesta ja filosofisesta
kiistakysymyksestä. Jeesus pystyi kuitenkin näkemään,
että hänen sielussaan oli todellinen halu saada tietää
parempi elämäntapa. Hän jatkoi opetustaan kertomalla
naiselle, että uudestisyntymiseen johtaa Isän palvominen hengessä ja totuudessa ja se hyvä sanoma, jonka
hän tarjoaa sieluillemme vastaanottavaisen sydämen
kautta. Sitten Jeesus sanoi hänelle: ”Minä, joka sinulle
puhun, olen hän.” [1614:1] On mielenkiintoista, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän maan päällä kertoi
ihmiselle jumalallisuudestaan ja Jumalan poikaudestaan.
Muistakaamme aina, että Totuuden Henki muistuttaa meitä Jeesuksen evankeliumista – Jumalan isyydestä ja ihmisten veljeydestä – ja että se syventää hänen
opetustensa ymmärtämistä, jos sydän on altis sielun
kasvulle. Jeesuksen opetukset ovat monitahoisia ja kattavat monia aiheita, jotka valistavat ihmisiä, jotka halu-
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avat vilpittömästi nauttia näitä opetuksia. Uskonnollisen kokemuksen todellisuus alkaa aivan varmasti henkilökohtaisesta pelastuksesta, mutta se jatkuu lisäksi
henkilökohtaisena sosiaalisena hoivana, joka kohdistuu
niin uskoviin kuin uskottomiinkin. Kun saamme lisää
oppia luojamme Mikaelin elävistä vesistä palvonnan ja
viisauden mielenauttajahenkien avulla, alamme ennemmin tai myöhemmin opettaa hyvää sanomaa lähimmäisillemme.
Tuolloin tulee ponnistelustamme valoa ja elämää
kohti todella mielenkiintoinen haaste, koska meille
kerrotaan, että odotettavissa on vaikeuksia – jopa kaksinkertaisia vaikeuksia – niiden taholta, joita ilmoitususkonnon totuus ei miellytä. Todella hyvä sanoma
on se, kun tiedämme, että Jeesus sanoi henkensä kulkevan aina edellämme ja että hän on aina oleva kanssamme eikä meidän pitäisi olla liiaksi huolissamme
siitä, mitä sanomme, koska hänen henkensä auttaa
meitä sisimmästämme käsin sillä hetkellä ja siinä paikassa, jos apu on todella tarpeen.
Älkäämme antako elävän totuuden juurien kuivettua. Avatkaamme elävien vesien patoluukut uskonnollisessa kokemuksessamme yhdistämällä hengellinen
kumppanuus ja rakastava sosiaalinen palvelu.. Olemme
rohkeita puolustaessamme hyvyyttä, kärsivällisiä opettaessamme totuutta ymmärtämättömille ja pitkämielisiä kohdatessamme vihamielisyyttä. Meidän tulee aina
muistaa, että meitä on ennakolta kehotettu olemaan
lempeitä kanssakäymisissämme harhaan johdettujen
ihmisten kanssa.
Hengellinen valo voidaan kokea hyvin valaisevana
tai hyvin kiusallisena riippuen sen henkilön tilasta, johon se kohdistuu. Tätä kokemusta voitaisiin hyvin
kuvata vertaamalla keskenään kirkasta valokeilaa, joka
kohdistuu voimakkaana sinuun istuessasi muiden
kanssa pimeässä huoneessa, ja pehmeää yleisvalaistusta, jolloin kokemus on jokaiselle miellyttävämpi ja hyväksyttävämpi. Lisäksi intoileva kiihkouskovainen,
joka puhuttelee ihmisiä kadulla, ei välttämättä ole mikään suuri uhka, mutta hän saattaa hyvinkin aikaansaada hämmennystä ja väärinkäsityksiä kuuntelijan mielessä. Kuinka usein meiltä jääkään huomaamatta, että
hengellisesti sokea henkilö voi helposti kompastua ja
torjua ne hengelliset totuudet, joita hänelle tarjotaan
yritettäessä ohjata häntä sisäänpäin kohti taivaallisen
Isän rakkautta. Meidän olisi muistettava, että kaikki
sielut jäävät eloon, jos he ovat halukkaita toimimaan
yhdessä Jumalalta saadun sisäisen valon lahjan kanssa.
Halu löytää Jumala ja saavuttaa jumalallinen täydellisyys, vaikka tämä kaipuu olisi vain heikko julki tuodun
toivon häivähdys, tulee kehittymään täydelliseksi ikuisuudessa yhdessä Ajatuksensuuntaajan, sen todellisen
valon lahjan kanssa, joka valaisee jokaista normaalia
ihmistä, jonka sielu on syntynyt kokemaan ajallisuuden
ja avaruuden. Jotkut voivat kysyä: ”Miksi maailmankaikkeus on olemassa?” Vastaus on: Universaalisen
Isän RAKKAUDEN jumalalliseksi ilmennykseksi ajal-
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lisuudessa ja avaruudessa.
LUKU 178 – VIIMEINEN LEIRILLÄ VIETETTY
PÄIVÄ
Jäähyväispuheessaan apostolien ja valikoitujen opetuslasten muodostamalle leirikunnalle Jeesus sanoi:
Muistakaa kaikissa elämän vaikeuksissa aina rakastaa
toisianne. Älkää kamppailko ihmisten kanssa, älkää edes
epäuskoisten kanssa. Osoittakaa armoa niitäkin kohtaan,
jotka halveksien teitä solvaavat. Osoittakaa olevanne lojaaleja
kansalaisia, rehtejä käsityöläisiä, kunnioitettavia naapureita,
antaumuksellisia sukulaisia, ymmärtäväisiä vanhempia ja
osoittakaa, että vilpittömästi uskotte Isän valtakunnan veljesyhteisöön. Ja henkeni on oleva teidän yllänne nyt ja hamaan
maailman loppuun asti. [1932:2]
Meille on kerrottu, että Totuuden Henki tulee esittämään Jeesuksen sanoman uudelleen jokaiselle sukupolvelle. Tämä Mikaelin henki auttaa meitä todella
muistamaan hänen elämäänsä ja opetuksiaan sen mukaan, mikä on synnynnäinen kykymme ymmärtää ja
kokea tätä hengellistä todellisuutta. Totuuden Henki
opastaa meitä myös Jeesuksen elämän ja opetusten
tuomisessa totuuden etsijöiden tietoon siinä määrin
kuin heillä on vilpitöntä totuudenrakkautta. Jeesuksen
uskonto on uskon, toivon ja rakkauden uskonto, ja
meitä rohkaistaan olemaan aina ”iloisella mielellä”.
Totuuden Henki opettaa meille Isän rakkautta ja Pojan
armoa. Tämä henkiopettaja työskentelee sydämen tunteiden kautta tavoittaakseen sielun. Tämän hengen
vastaanottamiseen vaikuttaa ratkaisevasti totuudenrakkautemme, sillä tämä sama hengellinen totuus on ihmisen vapauden korkein mahdollinen muoto. Meidän
tulisi muistaa, että Mestarin sanotaan olevan elävä totuus sydämessämme. Hän ei ole mielessämme oleva
tieto, joka on tietenkin tarpeen kasvua varten, vaan
sydämessämme ja sielussamme oleva läsnäolo.
Jeesuksen evankeliumi, sellaisena kuin se on säilynyt Raamatussa, on muuttanut historian kulkua, ja hänen Urantia-kirjassa ilmoitetun evankeliumisanomansa
myöhempi uudelleen esittäminen tulee aivan varmasti
samalla tavalla muuttamaan maailman tulevaisuutta.
Hän sanoo, että meidän olisi lopetettava järjetön maallinen murehtiminen näennäisen pahan takia, kun on
niin paljon hyvää totuutta julistettavaksi lähimmäisillemme. Jeesus sanoi, että taivaan valtakunta on lähellä
ja että voimme päättää elää tässä Jumalan perheessä
eläessämme ajallisessa maailmassa täällä Satanian
Urantialla. Jumalan perhe on meidän kaikkien ulottuvillamme ja löydettävissä uskonnollisessa kokemuksessa toistemme kanssa vilpittömän uskon ja totuuden
kaipuun kautta. Tämä Jumalan perhe toteutuu Urantialla vain hänen maisten poikiensa ja tyttäriensä kautta, joiden elämässä tulee ilmi totuus Jumalan isyydestä
ja ihmisten veljeydestä. Jatkuva elävä tietoisuus tästä
maailmanlaajuisesta Jumalan perheestä auttaa meitä
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tulemaan paremmiksi ja luotettavammiksi kansalaisiksi.
Suurin toiveemme tulisi olla tämän Jumalan isyyttä ja
ihmisten veljeyttä koskevan totuuden julki tuominen.
Meidän tulee saada kiinnostuneet henkilöt omaksumaan ilolla tämä elävä totuus, ei tuntemaan velvollisuudekseen elää sen mukaan. Tiedämme jo nyt varmasti, että useimmat kanssaihmisemme hangoittelevat
arvokkaan ja mielekkään uskonnollisen elämän vaatimaa ponnistelua vastaan. Miten murheellisesti tämä
maailma riutuukaan pimeydessä niin monien hedelmättömien oksien takia. Uskonnollisen kokemuksen
todellisuus on dynaamisessa hengellisessä elämässä,
joka suuntautuu jatkuvassa uskon kilvoittelussa kohti
korkeinta lojaalisuutta Jumalaa, taivaallista Isäämme
kohtaan; juuri antaumukselliseen elämään liittyvä luova
prosessi tuottaa lopulta hengen hedelmiä.
Kastelkaamme hellästi kaikkia eläviä viiniköynnöksiä, niin vainiollamme kypsyy runsas hengellinen sato:
” – – rakastava palveleminen, epäitsekäs antaumus, peloton
lojaalisuus, vilpitön rehellisyys, valistunut vilpittömyys, kuolematon toivo, luottavainen usko, armelias huolenpito, pettämätön
hyvyys, anteeksiantava pitkämielisyys ja pysyvä rauha.”
[2054:3] Totuutta etsivinä ja Jumalan löytävinä tämän
Jumalan perheen poikina ja tyttärinä voimme lisäksi
ottaa vapaaehtoisesti kantaaksemme moraalisen vastuun maailmanlaajuisen Jumalaa tuntevan veljeskunnan antaumuksellisesta ja rakastavasta palvelusta sekä
järjestäytyneen että järjestäytymättömän toiminnan
kautta. Uskostamme tulee elävää, kun toimimme vilpittömästi sekä Jumalan että ihmisen palveluksessa
harjoittaen rakastavaa sosiaalista palvelua!

le ennen lähtöään Urantialta. Hän sanoi: ”Olen nyt poistumassa luotanne, sillä nousen kohta Isäni tykö, ja pian, hyvin
pian, lähetämme Totuuden Hengen tähän maailmaan, jossa
olen oleskellut. Ja kun hän on tullut, ryhdytte julistamaan valtakunnan evankeliumia uudelleen, ensin Jerusalemissa, ja sitten
tienne vie maailman ääriin. Rakastakaa ihmisiä sillä rakkaudella, jolla minä olen teitä rakastanut, ja palvelkaa kuolevaistovereitanne, kuten minä olen teitä palvellut. Pakottakaa
sielut elämänne tuottamien hengen hedelmien avulla uskomaan
se totuus, että ihminen on Jumalan poika ja että kaikki ihmiset ovat veljiä. Muistakaa kaikki, mitä olen teille opettanut ja
muistakaa elämä, jonka olen keskuudessanne elänyt. Rakkauteni kietoo teidät varjoonsa, henkeni on oleva kanssanne ja
rauhani pysyy päällänne. Jääkää hyvästi.” [2057:4]

Jeesuksen opetukset osoittavat, että Isä-käsite on
korkein ymmärryksemme Jumalan, Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen, ja hänen jumalallisen poikansa,
meidän Isämme, Nebadonin Mikaelin, toiminnasta
persoonallisena Jumaluutena. Jeesuksen opetukset valaisevat ihmisten veljeyden ratkaisevaa merkitystä; se
on korkein ymmärryksemme elämisestä tässä hengellisessä Jumalan perheessä tai historiallista sanontaa käyttääkseni ”taivaan valtakunnassa”. Etsiessämme Jumalaa on laimea yritys ymmärtää Isämme rakkautta varsin
tehotonta. Mitä enemmän rakastamme toinen toistamme, sitä enemmän kaipaamme Alkuperäisen Persoonallisuuden tuntemista, ja tämän uskonnollisen
kokemuksen todellisuuteen liittyy väistämättä tarve
puolustaa ihmiskäsityksiämme Jumalasta. Mutta ilmoitetun totuuden julkituonti on enemmän – se on hengellistä ja sanoin kuvaamatonta. Tunteakseen evankeliumin on elettävä sitä. Jumalan perheen evankeliumi
on elävä totuus, ja päätettyämme elää tässä perheessä
meidän tulee antautua sydämestämme opettamaan hyvää sanomaa.

USKONNOLLISEN KOKEMUKSEN TODELLISUUS merkitsee tietoisuutta siitä, että Jumala on
Isämme ja ihminen veljemme tässä totuuden, kauneuden ja hyvyyden maailmanlaajuisessa kodissamme. Iankaikkisen elämän perustana on varaukseton usko tähän
totuuteen. Tämä on hänen evankeliuminsa valoa antava sanoma.

Ensi askel kohti uskomatonta hengellistä vapautumista otettiin, kun hänen Totuuden Henkensä vuodatettiin planeetallemme. Rodullisen orjuuden tila oli ohi,
ja ihmisten orjuutettu maailma on nyt hitaasti nousemassa seremoniallisuuden ja itsekkyyden kahleista Jumalan vapautettujen uskonpoikien, agondonterien,
veljesyhteisöön. On hyvä tietää, että huolimatta tämän
ajan tieteellisistä ajatusmaailmoista ja materialistisista
tendensseistä voimme odottaa tulevan aikakauden olevan yhä laajenevan kvalitatiivisen ajattelun ja lisääntyvän henkisen vapauden aikakausi. Älyperäisen ilmaisun
pelko uskonnollisessa kokemuksessamme on seuraava
orjuuden tila, josta olemme hitaasti nousemassa. Tulevana hengellisen innoituksen ajanjaksona Jumalan
poikien ja tyttärien sukupolvi odottaa hartaasti uutta ja
laajempaa todellista uskonnollista vapautta.

Kun viisaus ohjaa meitä sisäänpäin kohti Paratiisia,
älkäämme koskaan unohtako vilpittömästi palvoa taivaallista rakkauden Isäämme, sillä se on suurin ilomme
kuolevaisina. Oman henkilökohtaisen uskonnollisen
todellisuutemme mittasuhteissa rukoilkaamme joka
päivä koko sydämestämme, jotta elävän totuuden valo
loistaisi kaikkien ihmisten edessä niin, että se johdattaisi heitä ylistämään Isäämme, joka on Paratiisissa.
HÄNEN JUMALALLISESSA RAKKAUDESSAAN IANKAIKKISESTI
AAMEN

Ilmestyessään yhdeksännentoista ja viimeisen kerran maan päällä morontiapersoonallisuutena Jeesus
valmistautui jättämään viimeiset jäähyväiset apostoleil-

(Suomennos Leena Kari)
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Persoonallisuus, identiteetti, minä ja minuus
JEAN ROYER
Ranska
Kolmas jakso kolmiosaisesta Urantia-kirjan persoonallisuuskäsitettä käsittelevästä esityksestä
Persoonallisuuden edellytykset eli
potentiaalinen v e rs u s toimiva
äyttää siltä, että tarvitaan tietty vähimmäismäärä aivokapasiteettia, jotta kosminen mieli (itse
asiassa paikallinen Äiti-Henki) voisi toimia.
Karkeaa vertausta käyttääkseni ette voi ladata yhden
gigatavun ohjelmaa tietokoneeseenne, jos siinä on vain
500 megatavun muistilevy. Tekniikan termein sanoisin,
että aivojen tulee olla tarpeeksi isot ja toimintakunnossa, jotta niissä olisi kapasiteettia ihmispersoonallisuudelle. Tiedämme kuitenkin, että vaikka aivot ovatkin
syntymähetkellä anatomisesti lähes täydelliset, hermoliitosten muodostuminen ei ole läheskään päättynyt.
Aivokuoressa tapahtuu ensimmäisten kuuden kuukauden aikana enemmän muutoksia kuin koskaan myöhemmin. Luultavasti tästä syystä ilmoituksenantajat
sanovatkin: Mutta kuolevaisen ihmisen kokemuksellinen
persoonallisuus on havaittavissa aktiivisena ja toimivana realiteettina vasta, kun kuolevaisen luodun aineellinen elämänylläpidin on tullut kosketuksiin Universaalisen Isän vapauttavan
jumalallisuuden kanssa – tullen näin lasketuksi kokemisen
aallokoille itsetajuisena ja (suhteellisen) itsestään määräävänä
ja itseään luovana persoonallisuutena. [71:1]

N

Kysymys: Onko tuo kosketus ”Universaalisen Isän
vapauttavaan jumalallisuuteen” persoonallisuuden lahjoittamisen ajankohta? Meidän näyttää olevan helpompi ymmärtää sekä identiteetin että persoonallisuuden
loppupuolta kuin alkupuolta: Ihmispersoonallisuuteen liittyvä to im in n allin e n id e n tite e tti päättyy kuoleman hetkellä
siihen, että elämälle ominainen liike pysähtyy. Vaikka ihmispersoonallisuus kohoaakin rakennusosiensa yläpuolelle, se on
kuitenkin toiminnallisen identiteetin osalta niistä riippuvainen.
[1234:3; korostus kirjoittajan]
Kysymys: Voisimmeko päätellä, että persoonallisuus
on esipotentiaalista ennen syntymää ja että siitä tulee
potentiaalista syntymän jälkeen? Tiedämmehän, että
[f]uusioituminen Ajatuksensuuntaajaan tuo persoonallisuuteen
sellaisia ikuisia aktuaalisuuksia, jotka aiemmin olivat vain
potentiaalisia. [1237:3]
Persoonallisuus v e rs u s identiteetti
C Identiteetin muodostavat muisti, ymmärrys ja tietoisuus (1235:1). Mielen avulla ihminen voi tulla tietoiseksi sekä identiteetistä että persoonallisuudesta.
C Kuolevaisille on annettu mieli, jonka avulla he voivat tiedostaa identiteettinsä ja persoonallisuutensa. [1276:4]
C Persoonallisuus liittyy vain eläviin energiajärjestel-

miin; identiteetti voi liittyä elottomiin energiahahmoihin (8:4).
C Mutta persoonallisuuden läsnäoloilmiö eli identiteetin hahmo ei sellaisenaan ole energian, ei fyysisen, mielellisen eikä hengellisen energian, ilmentymä. [483:9]
C Kun on kysymys pahuudesta, [a]jallisuuteen kuuluvat
muutokset ja avaruudessa ilmenevät muodonmuutokset vapauttavat identiteetin omanneet elävät energiatekijät niiksi kosmisiksi potentiaaleiksi, joista ne kerran ilmaantuivat. Mitä tulee
pahantekijän persoonallisuuteen, niin siltä riistetään jatkuvuuden taannut elämän ylläpitoväline – –.” [37:2]
C Aineellisella minuudella on persoonallisuus ja identiteetti, ajallinen identiteetti (71:2).
C Tällaiset minuuden ominaisuudet tuo esille aineellinen mieli
toimiessaan älyksi sanotussa energiajärjestelmässä. [1232:5]
Tämä identiteetti on alistettu persoonallisuudelle:
C Kun sanotaan, että ihmisellä on identiteetti, tunnustetaan,
että hänen hallussaan on mielivirtapiiri, joka on asetettu ihmispersoonallisuuden tahdon sanelemien tekojen ja valintojen alaisuuteen. Mutta kysymyksessä on aineellinen ja puhtaasti ajallinen ilmentymä, aivan kuten ihmisen sikiö on ihmiselämän tilapäinen loismainen vaihe. [1232:5]
C Persoonallisuus voi selvitä fyysisestä kuolemasta, jolloin sen
identiteetti on eloon jäävässä sielussa. [1226:3]
C Kuolevaisidentiteetti on väliaikainen ajalliseen elämään
kuuluva tila maailmankaikkeudessa. [1232:4] Se samastetaan joskus mielen kanssa kuten kohdassa 141:1 –
mieli (identiteetti) – tai kuoleman jälkeen sielun
kanssa kuten kohdassa 451:2 – sielussa (identiteetissä) –, mutta sielu samastetaan myös morontiaminuuteen: – – ja sielu – morontiaminuus – on uskollisesti kuvastava kuolevaisen minuuden ajallisuudessa tekemien päätösten
satoa. [1216:6]
C Perimmältäänhän on niin, että eloon jäävät kuolevaiset
saavuttavat identiteetin seitsenulotteisessa universumissa.
[1439:5]
Kysymys: Mitä tämä seitsenulotteinen universumi
tarkoittaa? Seitsemää Absoluuttia? Seitsemää superuniversumia? Seitsemää persoonallisuuden dimensiota, jotka mainitaan kohdassa 1226:13 (kolme finiittisellä tasolla, kolme absoniittisella tasolla ja yksi absoluuttisella tasolla)? Täydellistyneen hengen seitsemää
astetta? Vai …?
Suuntaajalla on ratkaiseva merkitys: meille kerrotaan, että [u]niversumin näkökulmasta katsottuna Suuntaajan saapuminen merkitsee identiteetin muodostumista. [569:6]
Henkilökohtaiset Suuntaajanne työskentelevät teidän henkistämisenne hyväksi siinä toivossa, että ne voisivat iäistää ajallisen
identiteettinne. [1182:4]
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Tämä tarkoittaa fuusiota: – – se taivaallinen fuusio, se
koskaan päättymätön identiteetin sekoittuma, se olemisen ykseys, joka on niin täydellinen ja lopullinen, etteivät kokeneimmatkaan persoonallisuudet kykene näitä fuusio-osapuolia –
kuolevaista ihmistä ja jumalallista Suuntaajaa – koskaan
erottamaan eikä tunnistamaan erillisiksi identiteeteiksi.
[1204:4]
Ennen fuusiota sekä ihmisen että Suuntaajan on
tavallisesti käytävä läpi kuoleman vaihe, jonka aikana
Ajatuksensuuntaaja menettää väliaikaisesti persoonallisuuden,
mutta ei identiteettiä; ihmiskohde sen sijaan menettää väliaikaisesti identiteetin, muttei persoonallisuutta. [1230:5]
Persoonallisuusidentiteetti
Urantia-kirja käyttää useissa yhteyksissä ja näennäisesti ristiriidassa kohdan 1225:7 (Vaikkei persoonallisuudella olekaan identiteettiä, – –.) kanssa ilmausta ”persoonallisuusidentiteetti”. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa,
ettei persoonallisuudella ole ”per se” [itsessään] identiteettiä, mutta se voidaan liittää eri tasoisiin identiteetteihin kuten kuolevaisen ihmisen ajalliseen identiteettiin, edistyvän ihmisen morontiaidentiteettiin tai jopa
Ajatuksensuuntaajan hengelliseen tai ikuiseen identiteettiin. Se on löydettävissä myös infiniittisellä tasolla.
P e rs o o n allis u u d e n id e n tite e tti säilyy sielun eloonjäämisessä ja sen kautta. [195:9]
Sielu on näin ollen p e rs o o n allis u u d e n id e n tite e tin
tulevan morontiaylläpitimen alkio. [1219:1]
Aineellisen ruumiinhahmon ulkomuoto vastaa tiettyyn
määrään saakka p e rs o o n allis u u d e n id e n tite e tin luonnetta. Fyysinen ruumis heijastaa rajoitetussa määrin jotakin
persoonallisuuden synnynnäisestä olemuksesta. [1236:1]
Ihmisen aineellisella minuudella on persoonallisuus ja identiteetti, ajallin e n id e n tite e tti; – –. [71:2]
[T]ämä uusi yksilö edustaa vanhan persoonallisuuden kuolleistaheräämistä, sielun kehittyvän m o ro n tiaid e n tite e tin
eloonjäämistä. [341:5]
[E]sipersoonallisella henki-Suuntaajallakin on identiteetti,
iku in e n id e n tite e tti. [71:2]
Oma Luoja-Poikamme on – – in fin iittis tä id e n tite e ttiä koskeneen 611.121:nnen alkuperäisen ajatuksen personoituma. [366:2] [Kaikki yllä olevat korostukset kirjoittajan.]
Minäkäsitys (ylpeys?) voi tuhota persoonallisuusidentiteetin:
Todellinen vaikeus, pysyvä pettymys, vakava tappio tai
väistämätön kuolema voivat tulla vasta sen jälkeen, kun minäkäsitykset ottavat vapauden täysin syrjäyttää keskeisen henkiytimen ohjaavan voiman ja rikkovat tällöin persoonallisuusidentiteetin kosmisen kaavan. [142:1]
Ihmispersoonallisuus voi todellakin hävittää luodun statukseen kuuluvan yksilöllisyyden, ja vaikka kaikki se säilyykin,
joka tällaisen kosmisen itsemurhan tekijän elämässä oli säilyttämisen arvoista, e iv ät n äm ä laatu s u u re e t ku ite n kaan
s äily y ks ilö llis e n lu o d u n m u o d o s s a. [1283:6]

Kuka on vastuussa mistäkin?
Serafit ovat vastuussa sielusta, mielen täytyy tuottaa
ruumis, Suuntaaja on identiteetin varjelija.
Valtu u te ttu s e rafi on eloonjäävän identiteetin – kuolemattoman sielun – hallussapitäjä, siinä laajuudessa kuin tällainen sielu on kehittynyt. [341:5; korostus kirjoittajan]
Yksittäisen eläimen, kuolevaisen, morontiaolennon, henkeä
olevan taivasmatkalaisen tai lopullisuuden saavuttajan m ie le llis y y s kykenee aina tuottamaan sopivan ja käyttökelpoisen
ruumiin elävälle luotuidentiteetille. [483:9; korostus kirjoittajan]
Kohtalonsuojelijan hallussa näyttäisi itse asiassa
olevan se, mistä käytetään nimitystä ”staattiset identiteetin kaaviot”, ”muistiinmerkinnät” tai ”selvitykset
identiteetistä”, ja siitä täytyy johtua, että serafit ovat
”korvaamattomia” persoonallisuuden uudelleenkokoamisessa (1230:4).
Nämä sielun osa-alueet ja muodot, nämä aikanaan kineettiset mutta nyt staattiset identiteetin kaaviot ovat morontiamaailmoissa tapahtuvan uudelleenpersonoinnin kannalta välttämättömiä. [1230:3]
Kohtalonsuojelija säilyttää kuolemasi jälkeen uskollisesti
kaikki sinua koskevat m u is tiin m e rkin n ät, tarkat s e lv ity ks e t id e n tite e tis täs i ja ihmissieluna ilmenevän morontiaentiteetin – jonka kuolevaismielen ja jumalallisen Suuntaajan toiminta ovat yhdessä kehittäneet – sekä kaikki ne muut
arvot, jotka liittyvät vastaiseen olemassaoloosi, eli kaiken, mikä
on sinua, todellista itseäsi, – –. [1246:5; korostus kirjoittajan]
Ilmoituksenantajat tekevät eron näiden muistiinmerkintöjen, näiden identiteettiselvitysten ja Suuntaajan huostaan jätetyn katkeamattoman olemassaolon
omaavan identiteetin välillä: – – paitsi sitä katkeamattoman olemassaolon omaavaa identiteettiä, jota sinusta poistuva
Suuntaaja ja persoonallisuuden aktuaalisuus edustavat.
[1246:5]
Mitä tulee ”persoonallisuuden aktuaalisuuteen”,
kukaan ei näytä tietävän, missä se on ja kuka siitä on
silloin vastuussa (1234:4).
Su u n taaja on ylösnousevan identiteettisi ikuinen varjelija;
[1234:7; korostus kirjoittajan] Yhdessä he [serafit ja Ajatuksensuuntaajat] ovat osoittaneet persoonallisuutenne identiteetin, – –. [1248:4]
Minuuden rakennusosina olevat tekijät
Minuuden osat voivat toimia lukuisin eri tavoin – ajatella,
tuntea, toivoa – mutta vain eheän persoonallisuuden koordinoidut attribuutit kohdentuvat älylliseksi toiminnaksi;
[1228:2]
Kehittyvän minuuden yhdistymisen mahdollisuus kuuluu
luonnostaan sen rake n n u s o s in a o le v ie n te kijö id e n ominaisuuksiin: perusenergioihin, peruskudoksiin, pohjimmaisena
vaikuttavaan kemialliseen ylivalvontaan, korkeimpiin ideoihin,
korkeimpiin motiiveihin, korkeimpiin tavoitteisiin ja Paratiisin
lahjoittamaan jumalalliseen henkeen – ihmisen hengellisen ole-
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muksen minätietoisuuden salaisuuteen. [1229:1; korostus
kirjoittajan]
[M]inä on enemmän kuin ihmisen aistimusten summa.
[1479:7] Siksi: Ideat eivät ole yksinkertaisesti vain aistimusten
kirjausta, vaan ideat ovat aistimuksia ynnä persoonallisen minän tekemiä pohdintaan perustuvia tulkintoja; [1479:7] Kehittyvässä minuudessa alkaa silloin ilmetä jo jonkinlaista yhtenäisyyden kaltaisuutta, ja tämä yhtenäisyys juontuu siitä, että yksilön sisimmässä vaikuttaa osa siitä absoluuttisesta yhtenäisyydestä, joka hengellisesti aktivoi tällaisen tajuisen, alunperin
eläinkunnasta polveutuvan mielen. [1479:7]
Ihmisen minuus ei liioin ole pelkästään toinen toistaan seuraavien tietoisuuden tilojen summa. Ellei olisi tietoisuuden lajittelijan ja yhdistelijän tuloksellista toimintaa, ei myöskään olisi
olemassa riittävää yhdistyneisyyttä, joka antaisi oikeuden kutsua häntä minuudeksi. [1480:1]
Kysymys: Voisi ajatella, että Jeesus tässä puheessaan
(nykyisen kielenkäytön mukaan muotoiltuna) viittasi
persoonallisuuteen, mutta hän puhuu sisimmässä vaikuttavasta Isän hengestä, jolla normaalisti tarkoitetaan
vain Ajatuksensuuntaajaa. Voiko hän siis tarkoittaa
myös persoonallisuutta?
Minä ja minuus
Joskus on vaikea tehdä eroa sanojen ”minä” [self]
ja ”minuus” [selfhood] käytön välillä, vaikka kannattaa
muistaa, että jälkiliite ”-uus” [-hood] tarkoittaa tilaa.
Tarkastellaanpa muutamia viittauksia ja katsotaan, selventävätkö ne asiaa.
”Self”-sanalla on erilaisia määritelmiä; se voi olla
inhimillinen tai jumalallinen (147:2) tai jopa Universaalinen (1030:3). Se voi olla finiittinen (311:3) ja aineellinen (71:1) (311:3) , morontiaalinen (1193:4), hengellistyvä (63:1) (66:4) tai henki- (127:1). Sen täytyy yhdistyä
(67:1) ja siten tulla kuolemattomaksi (71:3) ja ikuiseksi
(139:3). Sitä voidaan pitää kurissa: moraalisuudesta
tulee itsekuria (1012:6). Se voi olla aktiivinen ja vastauksia etsivä (1123:2). Sillä on oikeutensa siinä kuin
asianomaisen lähimmäisilläkin (1134:2). Poikkeuksellisesti Urantia-kirja viittaa korkeampaan minään tarkoittaen joko morontiaalista minää (1193:5) tai jumalallista
henkeä (1134:3) (1193:5), jota ainakin kerran nimitetään paremmaksi minäksi (”better self”) (2078:8).
Sellaista käsitettä kuin alhaisempi minä ei ole olemassa, mutta sen rooli näyttää olevan omistettu egokäsitteelle, omaa parasta tavoittelevalle halulle (1134:3).
Vrt. myös: Huumori on jumalallinen vastamyrkky minuuden
jalustallenostamista vastaan. [549:2] Egoa ei kuitenkaan
aina ymmärretä negatiivisesti, kuten näemme seuraavasta: Rukoilu on aina ollut osoituksena rukoilevan minän
positiivisesta toiminnasta; [995:7] Vaikka kuolevainen minuus [”self”] on myös persoonallinen minuus – sillä
on persoonallisuus – (1205:2), vaikka minuus voi
omistautua merkityksellisten ja korkeampien arvojen
palvelemiseen (1012:6), Jeesuksen uskonto on pelastus
egosta (67:3).
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Kuoleman ja mansiomaailmassa tapahtuvan kuolleistaheräämisen jälkeen ih m is p e rs o o n allis u u s samastuu kokonaan m o ro n tiam in ään . [1219:1; korostukset kirjoittajan]
Morontiaminällä täytyy olla samat peruspiirteet tai
ominaisuudet kuin aineellisella persoonallisuudella
(tahto, tahtotoiminta, valitseminen ja rakkaus …) ja
lisäksi uusia ominaisuuksia. Kappaleessa 6. sivuilla
1235–1237 kerrotaan, että meille annetaan persoonallisuuden julkituomisen mahdollistava morontiahahmo, mutta tämä on ulkokuori, joka kaiken
kaikkiaan ylittää käsityskykymme (1235:6–1236:0).
Tiedämme, että kuoltuamme emme ole enää mielenauttajahenkien vaikutuksen alaisina vaan suorassa
yhteydessä kosmiseen mieleen, ja meitä ohjaavat ihmiselämästä perityt luonnekaavat ja morontiamotan –
morontiaviisauden – vaikutus (1236:34).
11:s päätelmä: Joskin minä näyttää aineellisella tasolla
olevan jotakin laajempaa kuin persoonallisuus, morontiaminä näyttää samastuvan persoonallisuuteen, luultavasti koska morontiahahmo heijastaa yhä enemmän
sielua.
Minuus näyttää olevan se erityinen yksilöllisyyden,
minän, tila, joka voi kaikesta huolimatta olla osa suurempaa organismia. Minuus on kosminen realiteetti,
aineellinen, morontiaalinen tai hengellinen … Se, että
olentoa sanotaan persoonalliseksi, on samaa kuin että tunnustetaan tällaisen olennon suhteellinen yksilöityminen kosmisen
organismin puitteissa. [1232:2]
Kysymys: Viitataanko tässä suuruniversumiin? Suuruniversumi ei ole vain fyysistä valtavuutta, hengen ylevyyttä ja
älyllistä suuruutta edustava aineellinen luomus, vaan se on myös
suurenmoinen ja herkästi reagoiva elävä organismi. [1276:2]
Ainakin kahdessa kohtaa ilmoituksenantajat antavat
vihjeen siitä, minkä erikoismerkityksen he liittävät sanaan ”minuus”: Elämä on todellisuudessa o rg a n is m in
( m in u u d e n ) ja sen ympäristön välillä tapahtuva prosessi.
[1227:3; korostus kirjoittajan] ja Ihmisorganismin kohdalla
sen osien yhteenvedosta muodostuu m in u u s – y ks ilö llis y y s
– mutta tällaisella prosessilla ei ole kerrassaan mitään tekemistä persoonallisuuden kanssa, – –. [1227:8; korostus kirjoittajan]
Vaikkei osien yhteenvedolla olekaan mitään tekemistä persoonallisuuden kanssa, itse minuudella sen
sijaan on. Saamme tietää, että [i]hmisen itseyden perusattribuutit samoin kuin ihmisen persoonallisuuden absoluuttinen
Suuntaaja-ydin ovat Universaalisen Isän antamia lahjoja Isän
toimiessa vain hänelle kuuluvalla kosmisen toiminnan alueella.
[70:5]
Kysymys: Elleivät nämä perusattribuutit sisällä persoonallisuutta, mitä Universaalinen Isä sitten lahjoittaa ihmiselle?
Jossakin kohtaa voisi ajatella, että sana ”minuus”
merkitsee samaa kuin persoonallisuus: P e rs o o n allis u u d e n to d e llis u u s . Minuuden reaalisuuden määrä mää-
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räytyy suoraan siitä, missä määrin kehät on saatu haltuun.
[1210:5] Eloonjäämisen arvoinen sielu heijastaa uskollisesti
aineellisen älymekanismin – minuuden identiteetin entisen olinpaikan – sekä laadullisia että määrällisiä toimintoja ja motivaatioita. [1237:1]
Tämän nimenomaisen merkityksen vahvistaa täysin
seuraava sitaatti:
Minuus jatkaa olemassaoloaan minän kaikissa osatekijöissä tapahtuvista päättymättömistä muutoksista huolimatta; fyysisessä elämässä muutos on asteittainen, kuolemassa ja jälleenpersonoimisen jälkeen muutos on äkillinen. Koko minuuden
(persoonallisuuden) aito todellisuus kykenee rakennusosiensa
loputtoman muuttumisen johdosta toimimaan universumin olosuhteisiin reagoivasti. [1235:2]
Näitä poikkeuksia lukuun ottamatta sanaa ”minuus” nähtävästi käytetään tavalliseen tapaan. Jokainen
tunnistanee Ciceron sanat Nosce te ipsum, jotka on lainattu kreikankielisestä sanonnasta Gnôthi seauton (tunne
itsesi) sitaatissa Kasvu perustuu myös minuuden löytämiseen,
johon liittyy itsekritiikki – –. [195:0]
Mutta eloonjäämisen arvoinen minuus, minuus, joka kykenee nousemaan kuoleman kokemuksen yläpuolelle, kehittyy
vain sitä tietä, että saadaan aikaan kehittyvän persoonallisuuden identiteetin olinpaikan potentiaalinen siirtyminen väliaikaisesta elämänylläpitimestä – aineellisesta ruumiista – morontiasielun kestävämpään ja kuolemattomaan olemukseen ja edelleen tasoille, joilla sielusta tulee henkitodellisuuden läpitunkema
ja joilla se lopulta saavuttaa henkirealiteetin statuksen.
[1229:7]
Minuus näyttää joskus tarkoittavan organismia tai
yksilöllisyyttä, kuten seuraavassa: Muistiaineksen säilyminen on todiste alkuperäisen minuuden identiteetin säilymisestä.
[1236:6] Persoonallisuudeksi sanottu ilmiö on riippuvainen
siitä, että minuusidentiteetin reagointi universumiympäristöön ei
katkea. [1235:2]
Minätietoisuus
Korkeammat käsitykset universumipersoonallisuudesta
antavat ymmärtää, että on olemassa identiteetti, tie to is u u s ,
oma tahto ja mahdollisuus itsensä julkituomiseen. [31:6; korostus kirjoittajan] Moraalisuuden alkuperä on m in ätaju in e n järki. Se on eläimellisyyden yläpuolella, mutta silti
täysin kehitysperäistä. [68:4; korostus kirjoittajan]
Finiittisten luotujen lajiin kuuluvaa persoonallisuutta luonnehtivat: 1. Su b je ktiiv in e n tie to is u u s – –. [106:5; korostus kirjoittajan] M in ätie to is u u s sisältää älyperäisen
tietoisuuden persoonallisuuden aktuaalisuudesta; siihen sisältyy
kyky tunnistaa muiden persoonallisuuksien reaalisuus. Se osoittaa kykyä maailmankaikkeuden reaalisubjektien yksilöittäiseen kokemiseen ja kykyä kokea niiden kanssa, mikä merkitsee samaa kuin identiteettistatuksen saavuttaminen maailmankaikkeuden persoonallisuussuhteissa. M in ätie to is u u s merkitsee mielihoivan aktuaalisuuden tunnustamista ja luovan ja
määräävän vapaan tahdon suhteellisen riippumattomuuden
tajuamista. [194:6; korostukset kirjoittajan]
Se, että ihmisellä on m in ätie to is u u s , sisältää itsessään
myös muiden minuuksien kuin tiedostavan minuuden reaalisuu-

den tunnustamisen, ja sen lisäksi se antaa ymmärtää, että tämä
tietoisuus on molemminpuolista; että minuus tunnetaan niin
kuin se itse tuntee. [195:10; korostus kirjoittajan]
Ihmisen tietoisuus omasta persoonallisuudestaan, m in ätie to is u u s , riippuu niin ikään suoranaisesti juuri tästä synnynnäisestä muiden olemassaolon tiedostamisesta, – –. [196:3;
korostus kirjoittajan]
Minätietoisuus on perimmältään kommunaalinen tietoisuus: Jumala ja ihminen, Isä ja poika, Luoja ja luotu. Ihmisen
minätietoisuudessa on piilevänä ja synnynnäisenä neljä universumireaalisuuden tiedostumaa:
1. Tiedon tavoittelu, tieteen logiikka.
2. Moraalisten arvojen tavoittelu, velvollisuudentunto.
3. Hengellisten arvojen tavoittelu, uskonnollinen kokemus.
4. Persoonallisuusarvojen tavoittelu, kyky tiedostaa Jumalan todellisuus persoonallisuutena, ja sen kanssa rinnakkainen
tietoisuus veljellisestä suhteestamme kaltaisiimme persoonallisuuksiin. [196:5–10]
Kokemuksen tosiasia löytyy m in ätaju n n as ta ynnä muueksistensseistä – muu-olevaisuudesta, muu-mieleydestä ja muuhenkeydestä. [1123:2; korostus kirjoittajan]]
Se, että ihmisellä on persoonallisuus, yksilöi hänet hengelliseksi olennoksi, sillä minuuden ykseys ja persoonallisuuden
m in ätie to is u u s ovat avuja, jotka edustavat aineellisuuden
ylittävää maailmaa. [1228:4; korostus kirjoittajan] Fyysisessä maailmassa ilmenevä kausaatio, älyllisyyden maailmassa
ilmenevä taju n ta ja hengen maailmassa ilmenevä edistyvä minuus – universaaliseen mittakaavaan projisoituina, ikuisiin
keskinäissuhteisiin kytkeytyneinä sekä laadultaan täydellisiksi
ja arvoltaan jumalallisiksi koettuina nämä realiteetit – ovat
Ko rke im m an to d e llis u u s . [1434:1]
Tajunta ei itsessään eikä sellaisenaan ole sielu. Moraalinen
tajuaminen on aitoa ihmisen itsensätiedostamista, ja se muodostaa ihmissielun perustuksen, – –. [1478:4]
Kaikki ne muodot, joissa sielua koskeva ristiriitatilanne
ilmenee, ovat peräisin siitä, että moraalisen tai hengellisen tajunnan ja puhtaasti älyllisen tajunnan väliltä puuttuu harmonia.
[1478:5]
[T]ajunta on to d e llis u u d e n ilm iö . [1479:6] Millään
sellaisella, joka on pelkästään eläin, ei voisi olla ajallista itsetajua. [1479:8]
Lihallishahmoisen ihmisen suurin löytöretki on tasapainoista ja tervejärkistä pyrkimystä siirtää minätietoisuuden rajat
alkioasteisen sielutietoisuuden hämärien maailmojen kautta
ulommas täysin sydämin suoritettuna ponnistuksena henkitietoisuuden rajamaiden saavuttamiseksi – yhteyden saamiseksi
jumalalliseen läsnäolevaan. [2097:2]
1. Isän kannalta katsottuna kysymys on epäolennainen, koska hän on ajaton.
2. Kehittyvän Korkeimman – josta me olemme osa
– kannalta meidän tulisi ottaa huomioon
a. passiivinen eli toimimaton lahja, jota voisimme myös nimittää potentiaaliseksi persoonallisuudeksi
(tai joskus jopa esipotentiaaliseksi persoonallisuudeksi)
b. aktiivinen eli toiminnallinen persoonallisuus.
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Loppupäätelmä
Tämä tutkielma ei tuo käytännöllisesti katsoen mitään henkilökohtaista lisää siihen, mitä Urantia-kirjassa
persoonallisuudesta sanotaan. Sen tärkein anti on erilainen näkökulma: eri puolilla kirjaa esiintyvien käsitteiden yhteen kokoaminen. Jotkut lukijat saattavat harmitella tapaa, jolla lauseita on toisinaan pilkottu, mutta
he voivat aina täydentää niitä ja löytää siten uusia tulkintoja. Tämä tutkielma osoittaa myös, että kirjan
opiskeleminen herättää varmasti aina enemmän kysymyksiä kuin se ratkaisee. Olemme vapaaehtoisesti ra-
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joittuneet käsittelemään persoonallisuutta luodun kannalta jättäen syrjään monia näkökohtia, jotka ovat kuitenkin perustavanlaatuisia. Näitä ovat voima-persoonallisuussynteesi, Korkeimman Olennon tai paikallisuniversumin Äiti-Hengen kehkeytyvä persoonallisuus tai jopa persoonallisuuden ja kolminaisuuden toisiaan täydentävä olemus, itse asiassa kaikki jumalalliseen persoonallisuuteen liittyvä. Paljon on vielä tehtävää …
(Suomennos Leena Kari)

Erään quebeciläisen todistus
imeni on Johanne. Olen 46-vuotias ja asun
Quebecissä. Synnyin 23. tammikuuta 1959 StJérômessa, pienessä kaupungissa Montrealin
pohjoispuolella. Olin seitsemäs lapsi perheessä, joka
oli köyhä, vaikka meiltä ei koskaan puuttunutkaan mitään. Vanhempani olivat parhaan kykynsä mukaan todella sitoutuneita niihin tehtäviin ja vastuisiin, jotka
heidän oli kannettava. Minut kasvatettiin katolisen kirkon moraalisääntöjen ja uskomusten mukaisesti. Mutta
monien 15-vuotiaiden tavoin minäkin vastustin kiihkeästi heidän minulle välittämiään arvoja. Elettiin 70lukua, ja menin täysillä mukaan sen ajan rauha ja rakkaus -liikkeeseen. Olin vapaa ja uskoin kaikkeen, mikä
näytti ilmentävän vapautta. Esimerkkinä tästä olin intialaiseen asuun pukeutunut nuori tyttö, joka lauloi
hurmiossa ”shalom” [rauha] ystävien soittaessa kitaraa
leirinuotiolla.
Olin haltioissani, kun erään ystäväni luona käydessäni löysin Urantia-kirjan. (Kaikkihan olivat siihen aikaan ystäviä.) Keskustellessamme erilaisista asioista
huomasin olohuoneen pöydällä harmaan kirjan. Sen
kannessa luki La Cosmogonie d’Urantia. Selailin sitä ja
kysyin sitten tältä uudelta ystävältä, mikä tuo outo kirja
oli. En muista tarkalleen, mitä hän vastasi, mutta kun
olin varsinainen lukutoukka, löysin sen lopulta erään
kirjaston tomuisesta ullakkohuoneesta niiden kirjojen
joukosta, joita kukaan ei lue. Kirja oli jaettu kolmeen
nidokseen. Koska se oli ainoa kappale, en voinut lainata sitä. Jouduin siksi viettämään päiväkausia siellä ullakolla yrittäessäni lukea sen kannesta kanteen.
Koska minulla ei ollut ketään, jonka kanssa olisin
voinut pohtia näitä ilmoituksia, yritin liittyä sellaisten
ihmisten joukkoon, jotka ainakin uskoivat Jeesukseen.
Kokeilin karismaattista liikettä ja helluntailaisia, evankelisia ja Jehovan todistajia, mutta en ollut koskaan
täysin samaa mieltä heidän kanssaan. Kokeilin myös
melkein kaikkia idän uskontoja: hindulaisuutta, buddhalaisuutta, taolaisuutta ym.

N

Ollessani 22-vuotias ostin erään kirjakauppiaan
avulla Le Livre d’Urantian ensimmäisen painoksen ja

luin sitä yhdessä kahden ensimmäisen lapseni isän ja
erään ystäväni kanssa. He lukevat sitä edelleen. Sain
23–30-vuotiaana neljä lasta, ja heidän saamisensa on
eräs elämäni parhaista tapahtumista. Kasvattaessani
lapsiani yksinhuoltajana ja palattuani koulunpenkille
opiskelemaan sairaanhoitajaksi kului monta vuotta ennen kuin minulla oli taas aikaa lukea Urantia-kirjaa.
Tunsin usein tarvetta palata sen pariin kuunnellessani
psykologiaa ja hengellisyyttä käsitteleviä luentoja, mutta sitä ei ollut missään lähiseudun kirjastossa eikä minulla ollut varaa ostaa uutta kirjaa. (Ullakolla ollut kirja
oli palanut tulipalossa, ja se, jonka olin ostanut, oli kadonnut.)
Ollessani 42-vuotias tapasin miehen, jolla oli
Urantia-kirja hyllyssään, mutta hän ei ollut koskaan
lukenut sitä; se oli lahja. Hän oli iloinen voidessaan
lainata sen minulle mutta minä olin vielä iloisempi.
Olinhan taas tavannut vanhan ystäväni! Ostin myöhemmin uuden kappaleen, ja olen nyt lukemassa kirjaa
kuudetta kertaa alusta loppuun.
Viime vuonna liityin Quebecin Urantia-yhdistykseen. Siihen asti olin luullut olevani yksin! Minulla ei
ollut aavistustakaan, että muut innokkaat lukijat tapailivat toisiaan vaihtaakseen mielipiteitään. Tämä löydön
teki vanhin poikani, joka huomasi sanomalehdessä
artikkelin, jossa oli maininta alueellani toimivasta opintopiiristä. Rakastettu poikani, kuten häntä nimitin, tiesi
toiveestani jakaa innostukseni muiden kirjan opiskelijoiden kanssa. Olin haltioissani. Viikoittainen tapaaminen! Satoja veljiä ja sisaria, joiden kanssa saatoin viettää aikaani! Teemapäiviä! Seminaareja! NIIN MONTA
ILON AIHETTA!
Olen nykyään IUA Journalin avustava toimittaja, ja
minua on pyydetty toimimaan Quebecin Urantia-yhdistyksen varapuheenjohtajana. Tästä tarjouksesta en
voi kieltäytyä, koska minut on valittu, sillä näen tämän
asian niin kuin veljeni Peter sanoo: JUMALAN RAKASTAMINEN ON AUTTAMISTA.
Elän nykyään Urantia-kirjan opetuksia, ja valitsemal-
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la Jumalan tahdon noudattamisen osallistun KORKEIMMAN julkituloon. (Tämä on tapani sanoa, että
tunnen olevani osa suurenmoista toteutumassa olevaa
suunnitelmaa.) Rukoilen ja palvon jatkuvasti samalla
kun annan saamieni hengen hedelmien muuttaa itseäni.

aikaa osoittaa kiitollisuutta ja arvonantoa Korkeimmalle Luojallemme. Tahtoisin kernaasti liittyä seuraanne,
te kaikki tämän todistuksen lukijat, tiellä sisäänpäin
kohti taivaallista Isäämme.
Olen palveluksessanne.
Sisarenne
Johanne Séguin

Kolmekymmentä vuotta ponnistuksia totuuden
ymmärtämiseksi ja löytämiseksi on pieni askel tiellä,
joka johtaa Jumalan luo. Minulla on vielä IKUISUUS

(Suomennos Leena Kari)

Mitä Jeesus vastaisi?
aljon rahaa käytetään tämän kaltaisiin testeihin.
Taivaan valtakunnassa ne ovat ilmaisia. Lue
eteenpäin, tämä on hyvin mielenkiintoista! Ellei
oma mielesi palvele sinua hyvin, voit vaihtaa sen Jeesuksen mieleen. Mitä Jeesus vastaisi?

P

Myöhemmin, jos haluat, voit suorittaa tämän testin
itsekin ja lähettää sen ystävillesi. Älä ole liioitellun
herkkä! Testi on aika tarkka ja vie vain kaksi minuuttia.
Älä kurkistele vaan suorita testiä sitä mukaa kun siirryt
alaspäin. Vastaukset tarkoittavat sinua nyt …. ei sitä,
joka olit menneisyydessä. Tämä on todellinen testi jota
ihmissuhteiden osasto käyttää monissa suurimmissa
yhtiöissä tänään. Se auttaa heitä saamaan paremman
käsityksen nykyisistä ja mahdollisista tulevista työntekijöistään. Siinä on vain 10 yksinkertaista kysymystä,
joten ota kynä ja paperia esille vastauskirjainten luettelemiseksi jokaisen kysymyksen kohdalla, Valmiina?
Aloita!
1. Koska tunnet voivasi parhaiten?
a) aamuisin
b) iltapäivisin ja alkuillasta
c) iltamyöhällä

b) jalat ristissä
c) jalat ojennettuina tai suoraan ulospäin
d) toisen jalan päällä
5. Kun jokin huvittaa sinua todella niin reagoit siihen
a) suurella hyväksyvällä naurulla
b) naurulla, joka ei ole kovin äänekäs
c) hiljaisella hihityksellä
d) aralla hymyllä
6. Kun menet kutsuille tai yhteiseen tilaisuuteen niin
sinä
a) teet näyttävän sisääntulon jonka jokainen huomaa
b) tulet hiljaa sisään katselle ympärillesi tuttuja etsien
c) tulet sisään kaikista hiljaisimmin yrittäen pysyä
huomaamattomana
7. Työskentelet ankarasti keskittyen ja sinua häiritään
a) olet hyvilläsi tauosta
b) tunnet olevasi erittäin suuttunut
c) tunnet olevasi näiden ääripäiden välissä

2. Käveletkö normaalisti…
a) melko nopeasti pitkin askelin
b) melko nopeasti lyhyin askelin
c) vähemmän nopeasti pää ylhäällä, katsoen maailmaa silmiin
d) vähemmän nopeasti pää alhaalla
e) hyvin hitaasti

8. Mistä seuraavista väreistä pidät eniten?
a) punainen tai oranssi
b) musta
c) keltainen tai vaalean sininen
d) vihreä
e) tumman sininen tai purppuranpunainen
f) valkoinen
g) ruskea tai harmaa

3. Kun puhut ihmisille
a) seisot käsivarret ristissä
b) pidät käsiäsi ristissä
c) pidät yhtä tai molempia käsiäsi lanteillasi
d) kosketat tai työnnät henkilöä jolle puhut
e) näpelöit korvaasi, kosketat poskeasi tai silität
hiuksiasi

9. Kun olet sängyssä illalla niin viimeisinä hetkinä ennen nukahtamistasi
a) käyt selällesi
b) käyt vatsallesi kasvot alaspäin
c) käyt kyljellesi, hieman käpertyneenä
d) asetat pääsi käsivarren päälle
e) vedät peiton pään ylle

4. Kun rentoudut niin istut
a) polvet taivutettuina ja sääret kauniisti sivulla

10. Uneksit usein, että
a) putoat
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b) taistelet tai rimpuilet vastaan
c) haet jotain henkilöä tai etsit jotakin
d) lennät tai kellut
e) nukut yleensä näkemättä unia
f) unesi ovat aina miellyttäviä
PISTEET:
1. (a) 2 (b) 4 (c) 6
2. (a) 6 (b) 4 (c) 7 (d) 2 (e) 1
3. (a) 4 (b) 2 (c) 5 (d) 7 (e) 6
4. (a) 4 (b) 6 (c) 2 (d) 1
5. (a) 6 (b) 4 (c) 3 (d) 5
6. (a) 6 (b) 4 (c) 2
7. (a) 6 (b) 2 (c) 4
8. (a) 6 (b) 7 (c) 5 (d) 4 (e) 3 (f) 2 (g) 1
9. (a) 7 (b) 6 (c) 4 (d) 2 (e) 1
10. (a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) 5 (e) 6 (f) 1
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41 — 50 PISTETTÄ:
Toiset näkevät sinut raikkaana, eloisana, viehättävänä,
hauskana, käytännöllisenä ja aina kiinnostavana; sellaisena, joka on aina huomion keskipisteenä mutta riittävän tasapainoisena ettei se häiritse muita. He näkevät
sinut myös ystävällisenä, hienotunteisena ja ymmärtävänä; sellaisena, joka aina rohkaisee heitä kestämään ja
jatkamaan.
31 — 40 PISTETTÄ:
Toiset näkevät sinut järkevänä, varovaisena, huolellisena ja käytännöllisenä. He pitävät sinua nokkelana, lahjakkaana mutta vaatimattomana. Ei sellaisena joka saa
ystäviä liian nopeasti tai helposti mutta kuitenkin henkilönä joka on erityisen lojaali ystävilleen ja odottaa
samaa myös toisilta. Ne jotka todella oppivat tuntemaan sinut havaitsevat, että vaaditaan paljon että luottamuksesi ystäviin järkkyy mutta vastaavasti sen palauttaminen kestää kauan kun se kerran on murtunut.

Laske nyt pisteiden kokonaismäärä.
TULOS
YLI 60 PISTETTÄ:
Toiset näkevät sinut sellaisena jota on ”käsiteltävä varoen”. Sinut nähdään itserakkaana, itsekeskeisenä ja
erityisen hallitsevana. Toiset saattavat ihailla sinua toivoen olevansa sinun kaltaisia mutta eivät aina luota
sinuun ja epäröivät olla syvällisemmässä kanssakäymisessä kanssasi.
51 — 60 PISTETTÄ:
Toiset näkevät sinut jännittävänä, erittäin häilyvänä ja
melko impulsiivisena henkilönä; synnynnäisenä johtajana joka tekee nopeita päätöksiä vaikka ei aina oikeita.
He näkevät sinut rohkeana ja seikkailunhaluisena, sellaisena joka yrittää kaikkea kerran; sellaisena joka ottaa
riskejä ja nauttii seikkailusta. He nauttivat läsnäolostasi
koska säteilet jännitystä.

21 — 30 PISTETTÄ:
Ystäväsi pitävät sinua tunnollisena ja turhantarkkana.
He näkevät sinut hyvin varovaisena, erittäin huolellisena, hitaana ja vakaana puurtajana. He yllättyisivät jos
kerrankin tekisit jotain hetken mielijohteesta, odottaisivat sinun ensin tutkivan huolellisesti asian kaikilta puolilta ja vasta sitten hylkäävän sen. He ajattelevat tämän
reaktion johtuvan osittain huolellisesta luonteestasi.
ALLE 21 PISTETTÄ:
Ihmiset ajattelevat sinun olevan ujo, hermostunut ja
päättämätön, sellainen jonka perään on katsottava,
joka aina haluaa toisten tekevän päätökset ja joka ei
halua olla kenenkään eikä minkään kanssa tekemisissä!
He pitävät sinua huolestuneena, joka näkee kaikkialla
olemattomia vaikeuksia. Jotkut ihmiset pitävät sinua
ikävystyttävänä. Vain ne, jotka tuntevat sinut hyvin
tietävät ettet sitä ole.
Kääntänyt Martti Vanninen

Tunnetko hyvin Urantia-kirjaa?
Testaa Urantia-kirjan tietosi
Guy Laporte (Suomennos Martti Vanninen)
hmeellinen Urantia-kirja tarjoaa joukon aiheita, jotka koskettavat meitä ihmisinä. Seuraava harjoitus
muodostuu monivalintakysymyksistä aiheissa, jotka innostavat pohtimaan asiaa. Ensimmäiseksi aiheeksi
olemme valinneet ”elektronin”. Oikea vastaus löytyy
Urantia-kirjasta ja samalla tämä on oiva tilaisuus tutkia
kirjaa laajemminkin. Oikeat vastaukset löytyvät myös
tästä Journalista.

I

1. Kuinka kauan röntgen-säteiden kiihdyttämältä elektronilta kestää raivata tiensä keskikokoisen auringon
keskustasta sen pinnalle?
a) Vuoden
b) Puoli miljoonaa vuotta
c) Sata vuotta
d) Yhden päivän
e) Yhden tunnin

ELEKTRONI

2. Kuinka monesta ultimatonista tyypillinen elektroni
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muodostuu?
a) 1
b) 10
c) 100
d) 1000
e) 10.000
3. Kuinka moni elektroni kykenee enemmän tai vähemmän vapaasti pakenemaan raskaan alkuaineen atomin ytimestä?
a) 2
b) 5
c) 10
d) 20
e) 30
4. Jos aineen massa suurennettaisiin niin, että yhden
elektronin massa vastaisi yhtä unssin kymmenesosaa
eli 2,83 grammaa, ja sitten kokoa suurennettaisiin samassa suhteessa, sellaisen elektronin volyymiksi tulisi
…?
a) Tennispallo
b) Nuppineulan pää
c) Kuu
d) Maa
e) Aurinko
5. Mikä atomi pystyy parhaiten pakenemaan aurinkovankilastaan?
a) Helium
b) Hiili
c) Uraani
d) Kalsium
e) Happi
6. Elektronivaraus luo sähkökentän; liike aiheuttaa
sähkövirran; virta tuottaa magneettikentän. Kun elektroni yhtäkkiä pysäytetään, seurauksena oleva sähkömagneettinen tärähdys saa aikaan
a) Ultimatonin
b) Röntgensäteen
c) Magneettisen kentän
d) Sähkövirran
e) Sähkökentän

Kysymys / Vastaus
1-b)
2-c)
3-c)
4-d)
5-d)
6-b)
7-a)
8-a)
9-d)
10-c)

7. Mikä ainehiukkanen, joka on 180 kertaa elektronin
painoinen, on hyödyllinen varmistettaessa atomiytimen varautuneiden protonien ja varautumattomien
neutronien koossapysyminen?
a) Mesotroni
b) Ultimatoni
c) Henki
d) Kalsium
e) Gravitoni
8. Mikäli protonin – joka on tuhatkahdeksansataa kertaa elektronin painoinen – volyymi suurennettaisiin
nuppineulan pään kokoiseksi, silloin nuppineulan pään
halkaisija pitäisi vastaavasti suurentaa yhtä suureksi
kuin
a) Maan rata auringon ympäri
b) Kuun rata maan ympäri
c) Pluton rata auringon ympäri
d) Maa
e) Aurinko
9. Kun lämpö-röntgensäteen aurinkovoimat tönäisevät
kalsiumelektronin sen korkeamman, kahdennenkymmenennen radan kehälle, se pysyy tällä radalla vain
noin sekunnin miljoonasosan, mutta ennen kuin atomin sähkö-gravitaatiovoima vetää sen takaisin entiselle, yhdeksännelletoista radalleen, se pystyy suorittamaan kuinka monta kierrosta atomin keskustan ympäri?
a) 1
b) 100
c) 100.000
d) 1.000.000
e) 100.000.000
10. Avaruus ei itse asiassa ole tyhjä. Nebadonissa tunnetusta kaikkein tyhjimmästäkin avaruuden kohdasta
on saatavilla kuinka monta ultimatonia 16 cm3 kohti?
a) yksi
b) kaksi
c) kymmenen
d) sata
e) kaksisataa

Vastaukset
Kohta Urantia-kirjassa
460:8
476:7
478:3
477:2
462:2
475:4
479:1
477:2
462:3
473:4
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