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URANTIA (=Maa-planeetta)
606. asuttu planeetta
SATANIA-järjestelmässä

JERUSEM

SATANIAN pääkaupunki

100 x maapallon koko
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Finaliittimaailma ja sen ympärillä
olevat 7 mansiomaailmaa,“taivasta”

Morontiamaailma

Enkelimaailma
Ylienkelien maailma

Poikien maailma

Hengen maailma

Isän maailma

“ “Lastenhoitola

(1)Kuolleistaheräämissalit. Luonnevikojen y.m. puutteiden korjaaminen. ( s.532)

(2)Älyllisyyteen liittyvien puutteiden korjaaminen (s.535)

(3)Morontiakulttuurin alkeet. Aitoa metafysiikkaa (s.536)

(4)Morontialuotujen aito sosiaalinen
elämä alkaa. Nebadonin kieli opittu

(s.536, 537)
(5)Uversan kielen oppiminen.
Kosminen tietoisuus herää (s.537).

(6)Universumin hallinnon alkeis-
opetus. Suuntaajafuusion tilas-

tollinen maksimi (s.537,538)

(7)Viimeisetkin puutteet korjattu.
Luokkien muodostuminen
Jerusemiin lähtöä varten (s.538)

–

[611.1]

–Lucifer vietiin Päivien Muinaisten edustajain toimesta
turvasäilöön, ja hän on siitä lähtien ollut vankina Jerusemin
siirtymäsfäärien Isän ryhmän satelliitilla numero yksi.– –
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Satania itse on keskeneräinen järjestelmä, jossa on vain 619 asuttua maailmaa. Tällaiset planeetat numeroidaan sarjoittain sitä mukaa, kun ne rekisteröidään asutuiksi maailmoiksi, tahdollisten luotujen asuttamiksi
maailmoiksi. Niinpä Urantialle annettiin numero Satanian 606, mikä tarkoittaa, että se on tämän paikallisjärjestelmän 606:s sellainen maailma, jossa elollisuuden pitkä evolutionaarinen kehitysprosessi huipentui
ihmisolentojen ilmaantumiseen. – – [559:3]

Satania itse koostuu yli seitsemästätuhannesta astronomisesta ryhmästä eli fyysisestä systeemistä, joista vain muutamat saivat alkunsa siten kuin teidän aurinkokuntanne.
Satanian astronominen keskus on valtava avaruuden pimeä saareke, joka liitännäissfääreineen sijaitsee melko lähellä järjestelmän hallituksen päämajaa. [457:1]

[

7. Menetelmät, joilla vapaudutaan maan päällä vietetystä elämästä.
Perimmiltään on olemassa vain yksi tapa, jolla yksittäinen ihmiselämä voidaan asutuissa
maailmoissa saattaa alkuun ja se tapahtuu luodun olennon sikiämisen ja luonnollisen
syntymän kautta. Mutta on olemassa lukuisia menetelmiä, joiden avulla ihminen vapautuu
maallisesta statuksestaan ja pääsee Paratiisiin-nousevien sisäänpäin kulkevaan virtaan. 568:3]

1. Kuolevaiset, jotka kuuluvat tuomiokautiseen eli ryhmänä eloonjäävään luokkaan. [568:7]
2. Kuolevaiset, jotka kuuluvat yksilökohtaisen ylösnousemuksen piiriin.[569:3]

[569:6]3. Kuolevaiset, jotka kuuluvat koeajasta riippuvaisiin ylösnousemusyhteisöihin.
[570:4]4. Toisasteisten modifioitujen ylösnousemusjärjestelmien piiriin kuuluvat kuolevaiset.

5. Ensiasteisen modifioidun ylösnousemusjärjestelmän piiriin kuuluvat kuolevaiset.[570:7]

SATANIAN hallintokeskus koostuu luvultaan viidenkymmenenseitsemän arkkitehtonisen sfäärin sikermästä:
Jerusemista itsestään ynnä seitsemästä suuremmasta satelliitista ja neljästäkymmenestäyhdeksästä satelliitin satelliitista.
Järjestelmän pääkaupunki Jerusem on miltei sata kertaa Urantian kokoinen, sen gravitaatio on silti aavistuksen verran
vähäisempi. Jerusemin suuremmat satelliitit ovat seitsemän siirtymämaailmaa, joista jokainen on kymmenen kertaa
Urantian suuruinen, kun taas näiden siirtymämaailmojen seitsemän alisatelliittia ovat jokseenkin Urantian kokoisia. [509:1]

JERUSEM, Satanian päämaja, on tavallinen paikallisjärjestelmän pääkaupunki, ja ellei Luciferin kapinasta ja Urantialla
tapahtuneesta Mikaelin lahjoittautumisesta aiheutuneita monia poikkeuksellisia ilmiöitä oteta huomioon, se on vastaavankaltaisten
sfäärien joukossa varsin tyypillinen. Paikallisjärjestelmänne on käynyt läpi muutamia myrskyisiä kokemuksia, mutta nykyisin sitä hoidetaan
mitä tuloksellisimmin, ja aikojen kuluessa epäharmonian seuraukset tulevat hitaasti mutta varmasti kitkeytymään. Järjestystä ja hyvää tahtoa ollaan
saattamassa taas voimaan, ja olosuhteet muuttuvat Jerusemissa yhä enemmän perimätietonne mukaisen taivaallisen tilan kaltaisiksi, sillä järjestelmän
päämaja on todellakin se taivas, jonka useimmat kahdennenkymmenennen vuosisadan vakaumuksellisista uskovista mielessään näkevät. [519:1]

Lähtö Edentia:n
vastaanottomaailmoihin
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Satanian nykyinen päällikkö on rakastettava ja loistava johtaja ja kapinassa koeteltu hallitsija. Järjestelmän Apulaishallitsijana palvellessaan Lanaforge pysyi Nebadonin universumissa kerran aiemmin
sattuneessa mullistuksessa uskollisena Mikaelille. – – [511:3]

Järjestelmä. Superhallituksen perusyksikkö koostuu noin tuhannesta asutetusta tai asutukseen kelpaavasta maailmasta. Tähän ryhmään eivät kuulu leimuavat auringot, kylmät maailmat, liian lähellä kuumia
aurinkoja olevat planeetat eivätkä muut luoduille olennoille soveltumattomat sfäärit. Näitä tuhatta elämän ylläpitämiseen soveltuvaa maailmaa kutsutaan järjestelmäksi, mutta kun on kysymys nuoremmasta
järjestelmästä, saattaa olla, että vain verraten pieni määrä näistä maailmoista on asuttuja. Kutakin asutettua planeettaa johtaa Planeettaprinssi, ja jokaisen paikallisjärjestelmän päämajana on Järjestelmän
Hallitsijan hallitsema arkkitehtoninen sfääri. [166:2]

Paratiisi
Keskusuniversumi

Superuniversumi
Suursektori
Piensektori

Paikallisuniversumi
Konstellaatio

Ulkoavaruusvyöhykkeet
( vielä asumattomat )

Paikallisjärjestelmä
Asuttu planeetta
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Kaikkien yli 600
planeetan kuolevaiset
kohtaavat samassa
paikassa, 1. mansiomaailmassa
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Superhallitusten perusyksikkö PAIKALLISJÄRJESTELMÄ


