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Säätiön edustajille uusi johtaja
rantia-säätiö on nimittänyt Kathleen Swadlin-
gin Seppo Kanervan seuraajaksi säätiön edus-
tajien johtajana. Kathleen on yhdessä aviomie-
hensä Trevorin kanssa hoitanut säätiön Austra-

lian-toimistoa vuodesta 1992. Hän on ollut Urantia
säätiön vankkumaton tukija ja on toiminut läheisessä
yhteistyössä säätiön kanssa vuodesta 1989 saakka.
Hiljattain hän toimi Chicagossa kolme vuotta kehittely-
toiminnan ja yhteisösuhteiden koordinaattorina.

Seppo luopui edustajien johtajan tehtävistään hänen
käännöstoiminnan johtajana kantamansa raskaan työ-
taakkansa vuoksi. Hänen vastuullaan on nykyisin yli 60
henkilön tiimi, jotka uurastavat 19 käännöksen parissa.
Seppo on tehnyt lujasti työtä ja uhrannut paljon aikaansa
ja tarmoaan säätiön edustajien toiminnan ohjaamiseen ja
koordinoimiseen. Hänen työnsä oli korvaamaton, kun

luotiin säätiön edustajatoiminnan perustukset.

Säätiöllä on nyt 23 edustajaa, jotka auttavat ilmoi-
tuksen siementen kylvöä eri maissa ja eri alueilla kaikki-
alla maailmassa. Säätiön edustajatoiminnot on nyt
järjestetty Urantia-säätiön lukijapalveluosaston alaisuu-
teen. Muutos heijastelee sitä seikkaa, että valtaosaltaan
edustajien työ koostuu opintoryhmien tukemisesta ja
toiminnasta lukijoiden kanssa Urantia-kirjan opetusten
sosiaalistamisen muilla alueilla.

Kathleen toimii yhteistyössä lukijapalveluiden joh-
tajan James Woodwardin ja Chicagon-toimiston espan-
jankielisten palvelujen yhteyshenkilön Bob Solonen
kansa. Kaikki kolme toimivat yhdessä tarjotakseen
lukijoille ne korkeimman tason tuen ja palvelut, jotka
Urantia-säätiö voi järjestää.

Kansainvälinen Urantia-yhdistys
Kansainvälinen konferenssi 2002 — Ranska

aluamme luoda tälle tulevalle tilaisuudelle
kansainvälisen ulottuvuuden suomalla
kullekin kansalliselle yhdistykselle mah-
dollisuuden tuoda julki ja jakaa toisten

kanssa omat erityispiirteensä. Tällainen osallistumi-
nen toteutuu uskoaksemme parhaiten, jos kyke-
nemme informoimaan tietä ajoissa ja säännöllisesti.
Itse asiassa suunnitelmiimme kuuluu, että kaikki
informaatio on käytettävissänne viimeistään ensi
kesänä. Tiedotamme pääasioista tilanteen kehityk-
sen mukaan CNP:n foorumilla.

Tällä hetkellä voimme tiedottaa tielle muuta-
mista tärkeistä päätöksistä (konferenssikomitea on
kokoontunut jo neljästi vuoden 1999 lokakuun
jälkeen):

1. Lukkoon lyöty ajankohta: Lopulliset päi-
vämäärät (edelleen epäviralliset) ovat todennäköi-
sesti lauantaista, 3.8. kello 16 alkaen (saapuminen)
keskiviikkoon 7.8. kello 7 (lähtö) saakka. Esikonfe-
renssi (IUA:n ja säätiön kokouksia varten) pidetään
välittömästä tätä ennen eli torstaina 1.8. ja perjan-
taina 2.8.2002.

 Ajankohdasta on käyty paljon keskustelua.
Tärkein ratkaisuun vaikuttanut seikka on seuraava:
Monet ranskalaiset ovat lomalla elokuun kahdella
ensimmäisellä viikolla (useimmat yritykset ovat
kiinni elokuun). Jos katkaisemme tämän jakson sen
puolivälistä, monet ranskalaiset jättävät konferens-
sin väliin.

2.  Paikka. Mukava kokouspaikka on löytynyt
40—50 kilometrin päästä Pariisista etelään eli
Dourdanista, pienestä ja kauniista keskiaikaisesta
kylästä.

3.  Yleisteema. “Vivre le plan divin d’ascen-
sion dans l’expérience humaine“ — “Taivaaseen-
noususuunnitelman toteuttaminen ihmisen koke-
muksessa“. Kuusi lisäteemaa on kehitteillä, ja ne
esitetään kohdakkoin kaikille kansallisille yhdistyk-
sille (tai ainakin kullekin mantereelle).

François Le Rohellec,  Montpellier (Baillar-
gues) – Ranska francois.lerohellec@wanadoo.fr

Suomen Urantia-seuran kesäpäivät 8.—10.6.2001 Kellokoskella
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Voinko tietää tekeväni Jumalan tahdon mukaan?
TRAVIS BINION

Bell Buckle, Tennessee, USA

e, että ihminen rakkautta tuntien vihkii tahtonsa Isän
tahdon täyttämiseen, on mieluisin ihmisen antama lahja
Jumalalle. Tosiasiassa sellainen luodun olennon tahdon
pyhittäminen on ainoa todellista arvoa omaava lahja,

jonka ihminen voi Paratiisin-Isälle antaa. [22:5]. Koska koko
olemassaolomme juontuu hänestä, koska hän on olemi-
semme keskus, onko paikallaan, että haluamme häntä
noin kunnioittaa?

Mitä Jumala sitten tahtoo? Muuan nuorukainen
pyysi Jeesusta kertomaan hänelle, mikä on Jumalan
tahdon ja ihmisen tahdon välinen ero.

Jeesuksen vastauksen ydinsisältö oli seuraava: Jumalan
tahto on sitä, miten Jumala tekee asiat; osallisuutta siinä,
minkä ratkaisun Jumala valitsee, kun edessä on jokainen
potentiaalinen vaihtoehto. Jumalan tahdon noudattaminen
on sen vuoksi vähä vähältä etenevä kokemus yhä enemmän
Jumalan kaltaiseksi muuttumisesta, ja Jumala on kaiken
hyvän, kauniin ja toden lähde ja määränpää. Ihmisen tahto
on tie, jota ihminen ratkaisuja tehdessään noudattaa, se on
kaikkea, mitä kuolevainen päättää olla ja tehdä. Tahto on
tietoisen olennon harkiten tekemä valinta, joka johtaa älyl-
liseen pohdintaan perustuvaan päätöksentekokäyttäytymi-
seen.[1431: 2] Avainsanat ovat ’harkiten tehty’ ja
’älyllinen pohdinta’.

Tarkastelkaamme joitakin Jumalan tahdonilmauksia
ja toimintatapoja.

Jumala tahtoo lahjoittaa meille persoonallisuuden
(77:6), johon kuuluu luontainen kyky käyttää vapaata
tahtoa. Jotta ihmiskunta toimisi ja kehittyisi, meidän on
välttämätöntä käyttää tahdon vapautta ja kokea sen
seuraamukset.

Jumalalle on ominaista, että hän rakastaa ihmisiä
(39:1, 53:6) ja hän haluaa meidän rakastavan häntä.

Hänen tahtonsa on, että kaikki hänen luotunsa
kommunikoivat henkilökohtaisesti hänen kanssaan
(63:6):

Jumalan tahdon täyttäminen ei ole enempää eikä vähempää
kuin osoitus luodun halukkuudesta jakaa sisäinen elämän-
sä Jumalan kanssa [1221:2].

Noudatamme hänen tahtoaan kertomalla aktiivisesti
elämästämme hänelle, vaikkapa niin kuin Jeesus, joka
tahtoi vain “vähän jutella taivaallisen Isäni kanssa“ [1360:1].

Hänen tahtonsa on, ettei hän pakota lapsiaan (71:7).
Meidänkään ei siis tule pakottaa kanssaihmisiämme.

On Jumalan tahto, että ihmiskunnan rajoitteena on
ajallisuus ja avaruus kaikkine universumin fysiikan
lakeineen (1303:2). Emme voi välttyä noudattamasta

sanottuja Jumalan toimintatapoja, sillä meiltä puuttuu
kyky uhmata fysiikan lakeja.

On Jumalan tahto, että hänestä Ajatuksensuuntaa-
jan kautta tulee ihmisen kumppani kehityksessämme
kohti kokemuksellisen täydellisyyden saavuttamista
(614:7). Noudatamme hänen tahtoaan sillä, että pyrimme
ja kehitymme kohti täydellisyyttä.

Isän tahto on, että kuolevainen ihminen työskentelee sin-
nikkäästi ja johdonmukaisesti kohentaakseen omaa tilaansa
maan päällä [1661:5]. Täytämme hänen tahtoaan työs-
kennellessämme elämänlaatumme kohenemisen hyväksi.

Isä on antanut määräyksen miehenpuolen ja naisenpuolen
luomisesta, ja on Jumalan tahto, että miehet ja naiset löytäi-
sivät korkeimman palveluksensa ja sen seurauksena olevan
ilon siitä, että he perustavat kodin ottaakseen vastaan ja
kasvattaakseen lapset, joiden luomisessa näistä vanhem-
mista tulee taivaan ja maan Luojien kumppaneita.
[1839:4]

On hänen tahtonsa, että olemme hyvillä mielin
(1102:6); siihen pääsee elämällä tasapainoista elämää.

Isän tahto ei ole, että hänen lapsensa osallistuisivat
vain elämän vakaviin asioihin (1558:5). Siispä nouda-
tamme hänen tahtoaan, kun työnteon lomassa nautimme
ajanvietteestä.

On Jumalan tahto, että teemme hyvää. Vir-
kaanasettajaissaarnassaan Jeesus opetti:

“Minä sanon teille: Rakastakaa vihollisianne, tehkää hy-
vää niille, jotka tietä vihaavat, siunatkaa ne, jotka tietä ki-
roavat, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka halveksittavasti
käyttävät teitä hyväkseen. Ja mitä ikinä uskotte, että minä
tekisin ihmisille, myös te se heille tehkää.“ [1571: 2]

Lähes jokainen haluaa tehdä hyvää. Varsin harva
haluaa tehdä tahallisesti pahaa. Olemme kaikki kokeneet
sen, että jossakin tilanteessa luulimme tekevämme hyvää,
tulokset vain eivät näyttäneetkään kovin hyviltä, kun
niiden seuraamukset paljastuivat. Älyllisen terävyyden
puutteessamme teimme ehkä väärän päätöksen, virheen,
epäviisaan arvioinnin; tai kenties viisauden puutteemme
ja tietämättömyytemme saivat aikaan pahaa eli virheelli-
sen päätöksen.

Pyrkiessämme välttymään erheeltä ja pahuudelta,
on tärkeää ymmärtää päätöksentekoprosessia ja siihen
vaikuttavia tekijöitä. Aihetta käsitellään kirjoitelmassa
Päätökset — inhimillinen prosessi, joka julkaistiin IUA
Journalin kesän 1999 numerossa (vsk. 6, numero 2). Sen
perushypoteesi on seuraava:

“Sitä, miten ihminen reagoi ärsykkeisiin (päätöksiä),

S
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hallitsee seuraavien viiden tekijän mutkikas vuoro-
vaikutus: (1) persoonallisuutemme sellaisena kuin
Jumala Isä sen on antanut, (2) mieli sellaisena kuin
Ääretön Henki se on antanut, (3) biologisilta van-
hemmilta perimämme geneettisen potentiaalin tä-
mänhetkinen ilmenemistapa, (4) koko elämänko-
kemuksemme yhteissumma ja (5) aivokemiamme
päätöksentekohetkellä. Päätöksentekoprosessista
(siis siitä, miten mainitut viisi tekijää vaikuttavat toi-
siinsa) huolimatta, siitä huolimatta, hallitseeko pää-
töksentekijää vasen vai oikea aivopuolisko, kaikki
päätökset perustuvat viime kädessä emootioon.
Tarkastelkaamme mainituista viidestä tekijästä jo-
kaista erikseen.“ (s.12)

Kukaan ei tahallaan tee intressiensä vastaiseksi ta-
juamaansa päätöstä. Kieltäymykselliset toisten auttamista
koskevat altruistiset päätöksetkin ymmärretään parhait-
ten intressiemme mukaisiksi; ne tyydyttävät esimerkiksi
jotakin psykologista tarvetta tai ne tehdään jonkin
jälkeenpäin saatavan palkkion toivossa. Muistakaa, että
[t]ahto on tietoisen olennon harkiten tekemä valinta, joka johtaa
älylliseen pohdintaan perustuvaan päätöksentekokäyttäytymiseen
[1431:2]. Älylliseen pohdintaan kuuluu harkittavana
olevan ongelman kaikkien oleellisten tekijäin erittely.
Vaikka kovastikin paljon informaatiota olisi saatu
loogisen arvioinnin kautta yhtenäiseksi kokonaisuudeksi
toimimaan päätelmän perustana, ellei päätelmä siltikään
“tunnu“ oikealta, jokin on silloin vialla. Päätämme,
mikä on arvo (totuus) kussakin tilanteessa sen perus-
teella, miltä meistä (usein selittämättömien emootioiden
perusteella) tuntuu. Toimimme aina siltä perustalta,
minkä itse käsitämme totuudeksi (vaikka se olisi harha;
jotakin, jonka toivomme olevan totta). Eli se, miltä
meistä emotionaalisesti tuntuu, on erittäin tärkeää.
Emotionaalisen tilamme tietoinen arviointi on kriittisen
tärkeää päätellessämme jonkin ratkaisumme Jumalan
tahdon mukaisuutta. Jumalan totuuden ymmärtäessäm-
me ja hyväksyessämme toimimme automaattisesti hänen
tahtonsa mukaisesti. Koska meillä yleensä on vajavainen
ymmärrys hänen totuudestaan, toimimme epätäydelli-
sesti. Totuutemme lähestyessä hänen totuuttaan toi-
memme (päätöksemme) alkavat olla yhä enemmän
sopusoinnussa hänen kanssaan.

Vastatessaan Natanaelille Jeesus opetti meille pää-
töksenteon eri tasoja sivuilla 1950—51. Natanael kysyi
Jeesukselta:

“Mestari, vaikka oletkin opettanut meille myönteisen versi-
on vanhasta elämänohjeesta neuvoen meitä, että meidän tuli-
si tehdä toisille niin kuin toivomme heidän tekevän meille,
en silti täysin käsitä, miten voimme aina noudattaa sellaista
käskyä. Anna minun valaista vastaväitettäni sillä, että
käytän esimerkkinä irstasta miestä, joka katsoo paha mie-
lessään kumppania, jonka kanssa aikoo tehdä syntiä.
Kuinka me voimme opettaa, että tämän pahaa aikovan
miehen tulisi tehdä toisille niin kuin hän tahtoisi näiden te-
kevän hänelle?“ [1650:2]

Jeesus vastasi:

“ ... tunnen pettymystä siksi, että te kaikki niin usein jä-
tätte tekemättä aidosti hengellisen tulkinnan [ko-
rostus minun] arkipäivän asioita koskevista opetuksista-
ni, neuvoista, jotka on pakko antaa teille ihmisten kielellä
ja niin kuin ihmisten täytyy puhua. Sallikaa, että minä nyt
annan teille opetusta tämän elämänohjeen tulkintaan, tä-
män kehotuksen tulkintaan, liittyvistä eri merkitystasoista,
joka kehotus siis kuuluu ’tehkää toisille, mitä haluatte
toisten tekevän teille’:

“1. Lihallinen taso. Tällaisesta puhtaasti itsekkäästä ja
himokkaasta tulkinnasta olisi hyvänä esimerkkinä kysy-
mykseesi sisältynyt olettamus.

“2. Tunteiden taso. Tämä taso on yhtä tasoa lihallisuu-
den tasoa korkeammalla, ja se antaa ymmärtää, että myö-
tätunto ja sääli kohottaisivat asianomaisen tekemää tul-
kintaa tästä elämänohjeesta.

“3. Mielen taso. Nyt alkavat vaikuttaa mielen harjoit-
tama järkeily ja kokemuksesta saatu tietoaines. Hyvä ar-
vostelukyky edellyttää, että tällainen elämänohje olisi tul-
kittava sopusoinnussa sen korkeimman ihanteellisuuden
kanssa, joka kätkeytyy syvällisen itsekunnioituksen
ylevyyteen [korostus minun].

“4. Veljellisen rakkauden taso. Edellisiäkin korke-
ammalla on taso, joka kertoo epäitsekkäästä omistau-
tumisesta kanssaihmistensä hyvinvoinnin edis-
tämiseen [korostus minun]. Tällä korkeammalla ta-
solla, joka merkitsee varauksetonta sosiaalista palvelumieltä
sen versoessa siitä tietoisuudesta, että Jumala on isä, ja sen
seurauksena olevasta ihmisten välisen veljeyden tiedostami-
sesta, kohdataan uusi ja entistä paljon kauniimpi tulkinta
tästä elämän perusohjeesta.
“5. Moraalinen taso. Ja sitten kun saavutatte aidosti
filosofiset tulkintatasot, kun teillä on todellinen ymmärrys
siitä, mikä on oikein ja mikä väärin, kun tajuatte, mikä
ihmissuhteissa on ikuisesti kelvollista, silloin alatte tarkas-
tella tällaista tulkintaongelmaa niin kuin kuvittelisitte jon-
kun ylevämielisen, ihanteellisen, viisaan ja puolu-
eettoman kolmannen henkilön [korostus minun]
tarkastelevan ja tulkitsevan tätä käskyä siten kuin se so-
veltuu omakohtaisiin ongelmiinne, jotka juontuvat sovit-
tautumisestanne elämänne tilanteisiin.

“6. Hengellinen taso. Ja sitten viimeisenä, mutta suu-
rimpana kaikista, saavutamme tason, joka merkitsee hen-
kistä ymmärrystä ja hengellistä tulkintaa ja joka ajaa mei-
dät huomaamaan, että tähän elämänohjeeseen sisältyy Ju-
malan käsky, jonka mukaan meidän tulee kohdella kaik-
kia ihmisiä niin kuin arvelemme, että Jumala heitä kohteli-
si. Tämä on ihmissuhteiden universumi-ihanne. Ja se on
teidän asenteenne [korostus lisätty] kaikkiin tällai-
siin ongelmiin, milloin suurin toiveenne on, että täytätte aina
Isän tahdon. Siksi tahtoisin, että tekisitte kaikille ihmisille
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siten kuin tiedätte, että minä heille samankaltaisissa olo-
suhteissa tekisin.“ [1650:4—1651: 3]

Ihmisen hyvän ja pahan välillä tekemään valintaan ei vai-
kuta pelkästään hänen moraalisen puolensa voimakkuus,
vaan tietämättömyydellä, kypsymättömyydellä ja harhaku-
vitelmilla on niilläkin oma vaikutuksensa [193: 6].

Lisätäksemme sellaista todennäköisyyttä, että nou-
datamme Isämme tahtoa, meidän tulee pyrkiä eliminoi-
maan elämästämme tietämättömyys, epäkypsyys ja
harhaisuus. Ihmisolentoina meidän koko potentiaalimme
sisältyy lahjaksi saamaamme persoonallisuuteen ja
geneettiseen perimäämme. Potentiaalimme ilmenee
persoonassa, joka olemme, tuloksena siitä, että muo-
dostamme kokemuksen myötä saamastamme tietoainek-
sesta kokonaisuuden. Persoonallisuus yhdistää ilmi
tulleen potentiaalimme ja kokemuksellisen tietomme
mieli/aivo-järjestelmäämme käyttäen, ja mainittu järjes-
telmä luo yhdessä Jumalan sisimmässämme olevan
osasen vaikutuksen kanssa todellisen minämme eli
sielumme.

Päätöksentekoprosessin ainoat muuttujat ovat ko-
kemustemme muuttuminen kokonaisuudeksi ja aivoke-
mia (joka vaikuttaa emotionaaliseen tilaamme). Itseana-
lyysin keinoin pääsemme arvioimaan kumpaakin. Jokai-
nen kyseisistä tekijöistä (persoonallisuus, mieli, perimä,
kokemus, kemia) yhdistyy mutkikkaalla tavalla “emotio-
naaliseen“ minäämme ja tuottaa tekemämme päätökset.
Jotta päätöksillämme olisi korkein mahdollinen arvo,
jotta ne olisivat sopusoinnussa Isämme tahdon kanssa,
niiden tulee aina perustua rakkauteen, joka on halu
tehdä hyvää toisille [648:4].

Isän tahto perustuu rakkauden lisäksi “laajempaan
kuvioon“, hengelliseen päämäärään. Kohdan 1488:2
nojalla tiedämme, että Kaikkein Korkeimpien ... valankäyttö
on hallitsemista, jonka tarkoitus on tuottaa laajinta mahdollista
hyvää kaikista ihmisistä laajimmalle mahdolliselle määrälle
aikavälillä, joka on laajin mahdollinen. Vaikkei päätöksil-
lämme ehkä olekaan aivan noin laajaa vaikutusta, voim-
me silti pyrkiä tekemään päätöksiä, joiden uskomme
edistävän kaikkien asianosaisen laajinta hyvää. Pitäes-
sämme perimmäisestä päämäärästä omaamaame ymmär-
rykseen perustuvat, loogisesti tekemämme arvioinnit
sellaisina, että ne sopivat yhteen isälliseen rakkauteen ja
kaikkien asianosaisten suurimpaan hyvään perustuvien
emotionaalisten arviointiemme kanssa, meillä on oivalli-
simmat mahdollisuudet tehdä päätöksiä, jotka ovat
sopusoinnussa Isämme tahdon kanssa.

Välistä saatamme itsemme hämmentäviin tilantei-
siin, joihin meillä ei ole valmista vastausta. Joutuessaan

tuollaisiin tilanteisiin Jeesus luovutti kaiken Paratiisin-Isän
käsiin [1518:1] ja päätti jättää tämän mutkikkaan tilanteen
lopullisen selvittämisen Isän tahdon toteutumisen varaan
[1532:1]. Jeesuksen esimerkkiä noudattaen on useinkin
parempi olla tekemättä mitään. Tietää, milloin toimia ja
milloin olla toimimatta, on yksi viisauden ainesosanen.

Jumala tahtoo, että kasvamme. Jos kasvamme (tie-
tämättömyys, kypsymättömyys ja harhaisuus eliminoi-
den), silloin me omine päätöksinemme toteutamme
hänen tahtoaan. Sanottu ei suinkaan tarkoita, että
kasvumme edellyttää ainaista virheiden tekemistä.
Toiveittemme mukainen tulos voi olla aivan yhtä arvo-
kas kuin virheeksikin osoittautuva — ja paljon tyydyttä-
vämpi.

Onko jokin tietty päätöksemme hänen tahtonsa
mukainen? Emme voi koskaan olla siitä täysin varmoja,
sillä ensinnäkin näkökulmamme on varsin rajoittunut.
Monissa tapauksissa saamme vihiä siitä, miten hyvin
onnistumme, tarkastelemalla päätöstemme seurauksia:
ovatko tulokset “laajemman kuvion (pitkän aikavälin)
kannalta“ hyviä? Kyseinenkään analyysi ei välttämättä
anna tyydyttävää vastausta. Seuraamuksissa on useinkin
mukana myös toisten ihmisten tekemien päätösten tai
ajallisuuden ja avaruuden sattumusten vaikutusta.
Tuloksia ei siis pidä koskaan tulkita samaksi kuin juma-
lallinen tahto. Toimiessamme voimme enimmillään
huolehtia siitä, että toimimme parhaan kykymme mu-
kaan epäitsekkään “isällisen“ rakkauden perustalta, kun
pyrimme tyydyttämään toisten tarpeita — ei niinkään
täyttämään heidän puutteitaan — päästäksemme kaikki-
en asianosaisten suurimpaan hyvään. Paras tapahtuneen
tosiasian jälkeinen osoitin menestyksestämme on se, että
analyyttiset päätelmämme ja isälliseen rakkauteen pe-
rustuvat tuntemuksemme ovat sopusoinnussa. Tilan
saavuttaminen voi olla peräti vaikeaa ja tuskallista työtä.

Jeesuksen elämällään antaman esimerkin mukaisesti
meidän ei tulisi koskaan rynnätä päätöksentekoon.
Kullakin päätöksellä on oma kypsymisaikansa. Kun
tehtävänämme on jokin ratkaisu, eritelkäämme tosiasiat,
pohtikaamme aikaisempia kokemuksia, miettikäämme
potentiaalisia seuraamuksia, tutkikaamme emotionaalista
tilaamme ja tehkäämme alustava päätös, mutta viivyttä-
käämme sen toteuttamista, kunnes sen “aika“ on
koittanut. Tällä keinoin käytettävissämme on automaat-
tisesti kaikki saatavissa oleva tarpeellinen tieto, jonka
nojalla toimia tässä nimenomaisessa tilanteessa. Kun
päätös on tehty ja toimi toteutettu, antakaamme kaiken
siihen liittyvän itsekeskeisen emotionaalisuuden mennä.
Näin käytettävissä on taas ainakin yksi uusi kokemus,
jota älyllisesti pohdiskella sitten, kun on tehtävä seuraava
päätös.
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www.urantia.org nyt seitsenkielinen
okakuussa 2000 Urantia-säätiön verkkosivustoon
lisättiin kaksi uutta kieltä: hollanti ja korea. Se
merkitsee, että sivuilla on nyt tarjolla aineistoa
kaikilla niillä seitsemällä kielellä, joilla kirja on

julkaistu: englanti, ranska, suomi, espanjan, venäjä,
hollanti ja korea. Vierailija voi Urantia-säätiön kotisivulta
valita, millä kielellä hän haluaa aineiston nähdä. Kullakin
kielellä on tarjolla tietoja Urantia-kirjasta. Kirjan koko
teksti on uusinta eli koreankielistä kirjaa lukuun otta-
matta niin ikään luettavissa kaikilla julkaistuilla kielillä.

Espanjankielisen El libro de Urantian lukijoilla on nyt
lisäksi käytettävissään hakutoiminto, jollainen tähän
sakka on ollut vain englanninkielisessä tekstissä.

Verkkosivuston uudistamisen jälkeen siellä kävijöi-
den määrä on kolminkertaistunut viimeisten 16 kuukau-
den aikana. Kuukausittain käydään noin  90.000 verkko-
sivulla lukemassa Urantia-kirjaa koskevaa informaatiota.
Ellet ole käynyt sivuilla vähän aikaan, poikkeapa osoit-
teessa www.urantia.org.

MORAALI UNIVERSUMITODELLISUUDEN
KATEGORIANA

VITALI G. KONDRATJEV
Pietari, Venäjä

Valmisteltu vuoden 2000 Urantia-konferenssia varten

oraali määritellään tavallisesti suhteellisen
muuttumattomaksi niiden sosiaalista käyttäy-
tymistä koskevien sääntöjen järjestelmäksi,
joita yhdistää persoonien välisiä suhteita

koskeva etiikka. Esitykseni käsittelee henkilökohtaista
moraalia henkilön sisäisenä ja — universuminäkökul-
masta katsottuna — perusominaisuutena. Vaikka arvo-
jen tajuamisen moraalinen taso onkin järjen taso,
[p]elkkä äly ei riitä moraalisuuden selitykseksi. Moraalisuus,
hyve, kuuluu ihmispersoonallisuuteen synnynnäisesti [192:8].

Henkilökohtainen moraali kehittyy minätajuisuuden
pohjalta, eikä sitä — sosiaalisen moraalin tavoin —
esiinny eläinkunnassa. Yhteiskuntamoraali on samalla
täysin kehitysperäistä [68:4]. Sekä henkilökohtaisen että
sosiaalisen moraalin toteutuminen riippuu ilmeisesti
henkilön sekä järjen että hengellisen kehityksen tasosta,
hänen omakohtaisesta uskonnollisesta kokemuk-
sestaan. Ihminen on moraalisena olentona selittämätön, ellei
Universaalisen Isän reaalisuutta tunnusteta [53:1].

Siitä riippumatta, olemmeko valmiita sen hyväksy-
mään vai emme, ihminen kykenee ajattelemaan vain
kuolevaisen olennon aineellisen mielen puitteissa,
todellisuuden finiittisellä universumitasolla, joka on vain
osittain tosi. Katson tarpeelliseksi esittää tällaisen huo-
mion aina, kun käsitellään jotakin universumitodellisuu-
den kategoriaa, moraali mukaan luettuna. Tämä sulkee
pois liian laajat yleistykset, ja samalla se sallii huomion
keskittämisen yksilön lihallisen elämän aikaisen moraali-
suuden sisäisten ominaisuuksien ymmärtämiseen.
Moraali määrittää, missä suhteessa kuolevaisen elämä on
vanhurskasta ja missä määrin hän on kosmisesti kelpoi-
nen, jotka ovat  evolutionaarisen kokemuksen tärkeim-
piä tavoitteita.

Yleisessä merkityksessä moraali — universumin
moraaliarvot mukaan luettuina — toteutuu kuolevaisen

mielen toimin kolmen perusratkaisun, kolmenlaisen
valinnan, muodossa (2094:11):

1. Minuutta koskeva ratkaisu — moraalinen valinta.

2. Sosiaalista yhteisöä koskeva ratkaisu — eettinen
valinta.

3. Jumalaa koskeva ratkaisu — uskonnollinen va-
linta.

Jos eettinen valinta sosiaalisen tietoisuuden kehitys-
prosessin kuluessa väistämättä muuttuukin, moraalinen
valinta, henkilökohtainen moraali — vaikka se kyt-
keytyykin sosiaaliseen — määrittelee siitä huolimatta
kaikissa olosuhteissa yksilön hengellisen kehityksen
hänen kuolevaisena elämänsä elämän aikana, ja itse
asiassa se määrittelee henkilön tulevan kohtalon.

Yhteiskuntamoraali — yhteiskunnan moraalinor-
misto — on itsessään evoluutionvaraista, kun taas
moraalisuuden sisäinen ominaisuus on ikiaikaista ja
muuan universumirealiteetti; se kuuluu luontaisesti
persoonallisuuteen. Kysymys koskee vain sitä, kykenee-
kö persoonallisuus todellistamaan sen lihallisen elämän
kuluessa.

Henkilökohtaista moraalia tulisi tarkastella yhtenä
ihmisolentojen aidoista perushyveistä, jonka potentiaali
on istutettu järjellisiin luotuihin Universaalisen Isän
tahdosta. Muuan Urantia-kirjan esittelemistä persoonalli-
suuden ominaispiirteistä on seuraava: Sille on luonteen-
omaista moraalisuus — tietoisuus sen ja muiden persoonien
välisen suhteen vuorovaikutuksellisuudesta. Se erottaa käyttäyty-
misen tasoja ja tekee valikoivasti ero niiden välillä. [1225: 11]

L

M
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Kuolevaisen olennon siirtyessä ylöspäin hengellisen
kehityksen tiellä henkilökohtaisen moraalin taso ja
syvyys kasvavat, kunnes päästään kosmiseen moraali-
suuteen ja heräävään tietoisuuteen kaiken kattavasta
velvollisuudesta. Henkilökohtainen moraali on siis ensi
sijassa omaa velvollisuuttaan kohtaan tunnetun
kuuliaisuuden toteutumista; ihanteellisimmillaan
kysymyksessä on korkein velvollisuus, velvollisuus
Jumaluutta ja universumin kaikkia älyllisiä luotuja
kohtaan  ... mieli-järki tietää intuitiivisesti moraalisen velvolli-
suutensa ...  [192:6]. Finiittisen todellisuutemme tasolla
velvollisuutensa tajuaminen on kenties tärkein ihmistä
luonnehtiva kriteeri.

Henkilökohtainen moraali määrittelee niin ikään
ikuisen valintamme hyvän ja pahan välillä. Ja vaikka sekä
hyvä että paha ovat suhteellisia, ja hyvän ja pahan
tuntemukset ovat väliaikaisia, finiittiseen todellisuu-
teemme liittyviä tuntemuksia, ihmisten on silti jatkuvasti
tehtävä moraalisia valintoja niiden välillä. Jokainen tietää,
miten vaikeaa ja dramaattista sellaisen valinnan tekemi-
nen voi toisinaan olla.

Henkilökohtainen moraalisen velvollisuuden tun-
temus (kvaliteetti) ei erillään tarkasteltuna ole uskonnol-
linen: Moraalisuus ja uskonto eivät välttämättä ole sama asia
[1780:6]. Mutta on kuta kuinkin mahdotonta kuvitella
korkean moraalin omaavaa henkilöä, joka ei tietoisesti
pyrkisi hengelliseen täydellisyyteen ja joka ei sillä täy-
dentäisi uskonnollista kokemustaan. Moraalin omakoh-
taisuus kytkeytyy epäilemättä ja erottamattomasti Jee-
suksen evankeliumiin. Urantia-kirjasta luemme: Vastates-
saan Andreaksen esittämään kysymykseen Mestari selvitti
opetukseensa sisältyvän moraaliopin olevan erottamaton osa hänen
elämiseensä sisältyvästä uskonnosta. Hän opetti moraalisuutta,
joka ei ollut peräisin ihmisen olemuksesta, vaan ihmisen
suhteesta Jumalaan [1585:6].

Täysimääräinen ja aito harmonia henkilökohtaisen
moraalisuuden ja tahdollisen mielen välillä on mahdolli-
nen vain todella uskonnollisen ihmisen kohdalla. Ellei
harmoniaa esiinny, elämän voi suurimmaltaan täyttää
dramaattinen taistelu velvollisuudentunnon (sen, mitä
henkilön tulisi olla) ja todellisen “minän“ (sen, mitä
henkilö on) välillä ja olla koskaan johtamatta mihinkään
todellisiin tuloksiin. Urantia-kirja korostaa henkilökohtai-
sen moraalin ja omakohtaisen uskonnollisen kokemuk-
sen välillä vallitsevaa erottamatonta yhteyttä. Moraalisuus
on omakohtaiselle jumalatietoisuudelle, Suuntaajan sisäisen
läsnäolon henkilökohtaiselle tajuamiselle, välttämätön ennalta
olemassa oleva maaperä, mutta tällainen moraalisuus ei ole
uskonnollisen kokemuksen ja siitä seuraavan hengellisen ymmär-
ryksen lähde [2096:1]. Moraalisuus ei ole välttämättä hengellis-
tä, vaan se voi olla täysin ja puhtaasti ihmisperäistä [2096 :3].
Universumitodellisuuden yhtenä kategoriana henkilö-
kohtainen moraali heijastelee omakohtaisen uskonnolli-
sen kokemuksen kautta viime kädessä syvää luottamusta
Universaaliseen Isään ja rakkautta häntä kohtaan sekä
samalla yksilön velvoittautumista hänen tahtonsa to-
teuttamiseen.

Henkilökohtainen moraalisuus muovautuu minä-
tietoisuuden perustalta, ja se ilmenee tahdonvaraisen
mielen tasolla. Ihmisen vapaan tahdon ehdollistamat
moraaliset teot määräävät sen, jota kutsutaan moraali-
seksi käyttäytymiseksi, ja se puolestaan sisältää henkilö-
kohtaisen moraalisuuden tärkeimmän ainesosasen:
tavoitteen motivaation. Vain korkea tavoite on kyllin
hyvä ansaitakseen mielen ja tahdon kaikkien ponnistus-
ten suuntaamisen sen saavuttamiseen. Toisaalta korkein-
kaan tavoite ei ole moraalin näkökulmasta puolustetta-
vissa, jos sen saavuttamisessa käytetään tuomittavia
keinoja. Urantia -kirja sanoo: Edes tässä maailmassa tehtävä
työ, niin tuiki tärkeää kuin se onkin, ei ole läheskään yhtä
tärkeää kuin on se tapa, jolla tämän työn teet [435:6].

Moraalisuuden sisäisen kvaliteetin todellistaminen
on itse asiassa elämämme elämistä; se on elämää itseään.
Toimemme, käyttäytymisemme eri elämäntilanteissa,
joita mielemme tahdonvaraiset teot kvalifioivat, aktuaa-
listavat meihin pannut hengelliset ja moraaliset potenti-
aalit. Tärkeimpänä kriteerinä tässä on moraalisen valin-
nan luonne. Älkäämme unohtako sitä, että Jumalan
osanen — Ajatuksensuuntaaja — elää ihmislapsen
sisimmässä ensimmäisestä moraalisesta toimesta, en-
simmäisestä moraalisesta valinnasta, lähtien. Henkilön
moraali toteutuu viime kädessä siis hänen käytöksensä
kautta eli hänen tekojensa muodossa. Urantia-kirja
sanoo:

Moraalisia tekoja ovat ne inhimilliset suoritukset, joita
luonnehtii korkein älyllisyys, joita ohjaa valikoiva erottelukyky
korkeampia päämääriä valittaessa kuin myös valikoitaessa
moraalisia keinoja näiden päämäärien saavuttamiseksi. Sellainen
käyttäytyminen on hyveellistä. Korkein hyve on niin muodoin sitä,
että varauksettomasti päättää täyttää sen, mikä on taivaallisen
Isän tahto [193:9]. Edelleen: Korkein moraalinen valinta on
valinta, jolla on korkein mahdollinen arvo, ja tämä on aina —
millä tahansa sfäärillä, kaikilla sfääreillä — valinta Jumalan
tahdon tekemisen hyväksi. Jos ihminen näin valitsee, hän on
suuri, vaikka hän olisi Jerusemin kansalaisista vähäpätöisin tai
jopa Urantian kuolevaisista vähäisin [435:7].

Jos katsomme, että sisäinen moraalisuus on arki-
elämässä persoonallisuuden hengellisen kehityksen ydin,
meidän on myönnettävä, että ihminen pyrkii useimmin
puolustuksekseen vetoamaan omaan aineelliseen ole-
mukseensa, tahtonsa heikkouteen ja mielensä tekemiin
virheisiin kuin myöntämään hengellisen epätäydellisyy-
tensä ja moraalisen velvollisuudentunnon pakottamien
velvoitteiden laiminlyömisensä.

Elämme maailmassa, jossa hengelliset arvot me-
nettävät merkitystään, ja olisi virhe olla huomaamatta
muuttuvan sosiaalimoraalin kielteistä vaikutusta henki-
lökohtaiseen moraaliin. Surullisinta on, että perhe
ihmisyhteiskunnan perustuksena on joutunut vakavaan
koetukseen. Urantia-kirja sanoo: Perhe-elämä on aidon
moraalisuuden edelläkävijä, se on velvollisuudentuntoisuuden esi-
isä [942:1]. Elämme kenties jonkinlaista siirtymävaihetta,
jonka kuluessa ilmaantuu uudenlaisia perhesuhteita.



8:S VUOSIKERTA / NUMERO 1   IUA JOURNAL MAALISKUU 2000 7

Meidän on silti myönnettävä, että tämä prosessi on
kaikkea muuta kuin helppo. Kamppailu ihmisoikeuksien
alalla on niin ikään jotakin, johon ei voi suhtautua
pelkästään myönteisesti. Yhteiskuntamme ei ole vielä
päässyt selkeään ymmärrykseen vapauden ja sallivuuden
välisistä rajoista, ja viidennen ilmoituksen laatijat varoit-
tavat meitä siitä selkein sanoin.

Yhteiskunnan globalisoituminen oloissa, joissa
markkinasuhteilla on määräävä asema, herättävät monis-
sa ihmisissä kielteisiä tunteita, jopa vastalauseita. Raha
hallitsee tuontyyppistä yhteiskuntaa. Muuan Venäjän
uusista raharuhtinaista sanoi suosituimmalle venäläiselle
viikkolehdelle Argumenty i Fakti myöntämässään haas-
tattelussa hiljattain:  “Raha on moraalin perusta“ (hän
tarkoitti tietenkin yhteiskuntamoraalia). En tiedä, moni-
ko kannattaa hänen näkemystään, mutta tiedän varmak-
si, että moni on sitä vastaan. Ihmiskunnan historia
osoittaa koko mitaltaan ensinnäkin, että raha on aina
ollut yksi rikollisuuden tärkeimmistä sysitä. Toisekseen,
voiko rahalla ostaa onnea, perheen, terveyttä, elämää?
Lainaan kahta venäläistä filosofia, ja olen varma siitä,
että, monet ovat heidän kanssaan yhtä mieltä:  “...
vanhanaikaiset arvot kuten älyllisyys, omatunto, rehelli-
syys ovat, niin kuin elämämme osoittaa, häviämättömiä,
niitä ei voi vetää markkinatalouden mekanismeihin, yhtä
vähän kuin voi myydä vuoren tai meren; jos joku haluaa
ne ostaa, hän vain maksaa rahan, mutta hänestä ei voi
tulla jonkin sellaisen omistajaa, joka on annettu korkeuk-
sista ja on sieltä säädelty.“

Maailmamme on vieläkin ylen määrin kansojen,
valtakuntien ja uskontojen välisten konfliktien ja ristirii-
tojen rasittama, vaikka sivilisaatiostamme entisistä ajoista
poiketen onkin tulossa globaalia. Teknologisen vallan-
kumouksen mahtavatkaan saavutukset eivät kykene
salaamaan sitä, etteivät kaikki ihmismielen tekemät
keksinnöt palvele ihmiskunnan hyvää. Pikemminkin on
niin, että kykenemme yhä selkeämmin näkemään niiden
olemassaolollemme merkitsemän vaaran. Tuntuu kuin
olisi koittanut aika korvata renessanssin kuuluisa tun-
nuslause “ihmisolento, sehän kuulostaa ylpeyden aiheel-
ta“ tunnuslauseella “ihmisolento, sehän kuulostaa
hälyttävältä“. Älkäämme unohtako Urantia-kirjan sanoja
siitä, että ihmisolennot suunniteltiin luomakunnan
mestariteokseksi, mutta nyt heidän luojansa ovat huolis-
saan ihmiskunnan tulevaisuudesta. Kaikissa olosuhteissa
kaikki teot ja päätökset, olivatpa ne miltä tasolta tahansa,
olivatpa ne minkä luonteisia tahansa — henkilökohtaisia
tai yhteiskunnallisia — määräytyvät suuressa määrin aina
henkilökohtaisesta moraalista. Jokaisen ihmisen
sisimmässä oleva moraalinen laki vain voi toimia hyvän

ja pahan välillä tehtävän valinnan perustana; valinnan,
joka saattaa olla ristiriidassa sekä lakimääritteisen oikeu-
den että järkiperäisen hyväntekemisen kanssa. Sisäinen
moraali tarkoittaa kurottautumista ylimaallista kohti,
kohti taivaallisen Isän tahdon mukaista elämää.

Julmassa ja ristiriitaisessa maailmassamme jopa mo-
raalisesti tiedostavan ja lujatahtoisen persoonallisuuden
on vaikea kulkea kohti universumitietoisuuden korkeinta
mahdollista tasoa. Eläimellinen olemuksemme, mielem-
me epätäydellisyys, tahdonvoiman puute sekä yhteiskun-
nan itsensä paheet tekevät tästä tiestä vaikean ja dra-
maattisen. Kuljemme siitä huolimatta tätä tietä matka-
sauvanamme perusteltu toivo. Haluaisin lopuksi esittää
lainauksen Urantia-kirjasta; se on erään kohtalonsuojeli-
jan raportti, jossa tämä luonnehtii ja tietyssä määrin
perustelee niitä huolenpitonsa kohteen kohtaamia
vaikeuksia, joiden kohdalla hän saattoi olla avuksi.

“Vaikeuteni johtui paljolti kohteeni kahden eri olemuksen
välisestä päättymättömästä konfliktista: eteenpäin piiskaava
kunnianhimo, jota vastaan toimi eläimelle ominainen välinpitä-
mättömyys; korkeammalle kansanheimolle ominaiset ihanteet,
joiden kanssa menivät ristiin alemmantasoiselle rodulle ominaiset
vaistot; suurenmoisen mielen ylevät tarkoitusperät, joita primitii-
vinen perimä yllytti vastustamaan; kaukokatseisen Opastajan
pitkälle ulottuvat näköalat, joita vastaan toimi ajallisuuden
luodun lyhytnäköisyys; ylösnousemuksellisen olennon edistykselli-
set suunnitelmat, joita aineellisesta olemuksesta johtuvat halut ja
kaipaukset muuntelivat; universumiälyn leimahdukset, jotka
kehittyvän rodun kemiallis-energiaaliset käskytykset sammutti-
vat; enkelien kutsu, jota eläimen emootiot vastustivat; älyn
kouliintuminen, jonka vaistonvaraiset taipumukset tekivät
tyhjäksi; yksilön kokemus, jota rodun aikaa myöten karttuneet
taipumukset vastustivat; parhaaseen tähtäävät päämäärät, jotka
jäivät huonointa kohtaan tunnetun mieltymyksen varjoon;
nerokkuuden korkealentoisuus, jonka keskinkertaisuuden
painovoima mitätöi; hyvän eteneminen, jota pahan painolasti
hidasti; kauneuden hienostuneisuus, jonka pahuuden läsnäolo
tahrasi; loistava terveys, joka raukesi sairauden voimattomuuteen;
uskon pulppuava kaivo, jonka pelon myrkyt saastuttivat; ilon
lähde, jonka surun vedet kitkeröittivät; odotuksen ilo, jonka
toteutumisen karvaus petti; elämän ilonhetket, joita kuoleman
murehtimiset aina uhkasivat. Millaista elämää ja millaisella
planeetalla! Ja kuitenkin, Ajatuksensuuntaajan aina käsillä
olevan avun ja kannustuksen ansiosta tämä sielu saavutti
kohtalaisen määrän onnea ja menestystä ja on nyt jo noussut
mansonian tuomiosaleihin.“
[1223:6—7]

Vuoden 2002 kansainvälinen Urantia-konferenssi Ranskassa 1.—7.8.2002
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“KUN IHMINEN ANTAUTUU
JUMALAN KUMPPANIKSI,

SAATTAA TAPAHTUA JA TAPAHTUU
SUURIA ASIOITA“ [1467:5]

Urantia-kirja ensi kertaa messuilla Belgiassa

JOHAN JA KARUNA VANDEWALLE-LEYS
Herentals, Belgia

eitä haluttaisi sanoa näin: Kun ihminen
antautuu Jumalan kumppaniksi, epätavalli-
nen muuttuu tavalliseksi ja tavallinen
muuttuu epätavalliseksi.

Oli syyskuun alun sunnuntai, vähän New Yorkin
konferenssista ja Kanadan tapaamisesta paluumme
jälkeen, kun osuimme uuteen, kauniiseen ja hyvän-
laatuiseen terveysruokakauppaan ja -ravintolaan
kylässä, joka ei ole kaukanakaan kotoamme. Mukavan
päivällisen jälkeen tutustuimme paikkaan lähemmin.
Kiinnitimme huomiomme julistenippuun, joka riippui
tuolin selkämyksellä. Ne olivat kauniita julisteita,
joissa mainostettiin “Natuurlijk Leven“ (Elä luonnol-
lisesti) -messuja Antwerpenissa, 15.—17.9.2000.
Julisteen design huokui korkeaa laatua ja kauneutta.
Jututimme ystävällisesti omistajaa tästä uudesta
hankkeesta, ja hän antoi mielle messujärjestäjien
puhelinnumeron sanoen, että voimme soittaa ja
kertoa häneltä terveisiä, vaikkei hän meitä sen kum-
memmin tuntenut ja “tuotettamme“ vieläkin vähem-
män. Ajattelimme soittavamme järjestäjille saadak-
semme selville, olisiko myöhemmin tänä vuonna
muita messuja, sillä kaksi viikkoa tuntui todellakin
liian lyhyeltä ajalta meidän valmistautua messuille,
meillä kun ei ollut sellaisista mitään kokemusta.
Johanin oli sitä paitsi määrä mennä muutamaksi
päiväksi sairaalaan, eikä hän voisi kantaa mitään
painavia esineitä viikkoihin.

Tiistaina kotona yksin ollessani soitin järjestäjille.
Meille faksattiin kaikki tarvitsemamme informaatio, ja
heidän visionsa miellytti minua suuresti. Kysymykses-
sä oli uusi hanke; vastaavia messuja oli järjestetty vain
kahdesti aikaisemmin, ja nekin Brysselissä. Messut
pidettäisiin jättiläismäisessä teltassa. Järjestäjät etsivät
osallistujia, joilla olisi esiteltävänään vain todella
korkealuokkaisia tuotteita. Mikä minua varsin miellyt-
ti, oli se seikka, että järjestäjiä kiinnosti suuresti
näytteilleasettajain etiikka. Uteliaisuuttani soitin heille
uudelleen kysyäkseni, vieläkö ehtisimme mukaan. Se
oli mahdollista. He halusivat tietenkin tietää “tuot-
teestamme“. Kerroin, että kysymyksessä oli kirja. Se

innostutti järjestäjiä kovasti, ja he kertoivat pyrkineen-
säkin löytämään näytteilleasettajia, jotka toisivat
messuille kirjoja. Minun oli kerrottava, ettei kirja
käsitellyt terveysravintoa tai mitään sen tapaista
(vaikka kertoohan se toden totta mitä luonnollisim-
masta ja “terveellisimmästä“ elintavasta), vaan että
siinä puhutaan keskusuniversumista ja paikallisuniver-
sumeista ja että siinä on erinomainen kuvaus Jeesuk-
sen elämästä. Minulle vastattiin: “No sehän on juuri
sitä, mitä tarvitsemme: näkemyksen universumista.“
Saisimme osallistua, jos haluaisimme. Messuosasto ei
ollut hinnaltaan huokea, jos kohta kohtuullinen.

Soitin Johanille sairaalaan, ja hän sanoi: “Men-
nään.“ Soitin varatakseni meille messuosaston ja
iltapäivällä menin katsomaan Johania sairaalassa.
Kävinkin niin, että hän voi lähteä sairaalasta välittö-
mästi, mutta tiesimme, että hänelle oli myöhemmin
iltapäivällä tulossa vieraita, joten viivyimme sairaalassa
kello 18:aan saakka.

Kotiin päästyämme soitimme säätiön Chica-gon-
toimistoon, ja Steve Baney kuunteli asiamme. Hiljai-
seen ja selkeään tapaansa hän antoi meille kaiken
tukensa ja tarvitsemamme avun. Ennen kuin viikko
oli mennyt, vastaanotimme suuren paketin. Paketissa
oli kuusi kirjaa, mukana kaikki käännökset; siellä oli
myös juliste, esitteitä, brošyyrejä jne. Seppo Kanerva
lähetti meille suomenkielisen kirjan, joka saapui
messujen ensimmäisenä päivänä. Kathleen Swadling
auttoi meitä lähettämällä näytekappaleen esitteestä,
jota oli käytetty Korean kansainvälisillä kirjamessuilla.
Käänsimme sen hollanniksi ja Cathyn ja Mindyn
rohkaisemina tunsimme kuin olisimme leijailleet kohti
messujen ensimmäistä päivää.

Jostakin syystä Ranskasta ei otettu meihin yhte-
yttä. Odotimme muutaman päivän, mutta mitään
vastausta ei kuulunut. Lienevätkö Georges ja Marlène
lomalla? (Konferenssissa Wagner Collegen pihalla,
olimme jutelleet ja tutustuneet; lämmin ystävyys oli
alkanut itää.) Koska meidän oli määrä saada hollan-
ninkieliset kirjat Ranskan-toimistosta, aloimme arvel-
la, mitä tekisimme, jos kirjat eivät saapuisikaan ajoissa
tai eivät saapuisi ollenkaan. Perjantaina soitimme
Pariisin-toimistoon. Se oli kiinni. Meidän olisi odo-

M
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tettava maanantaihin. Maanantaina saimme yhteyden
toimistoon ja selvitimme, että tarvitsemme kiireesti
hollanninkielisiä kirjoja. Toimistonhoitaja sanoi
puhuvansa asiasta Georgesin kanssa. Hän soitti meille
myöhemmin ja kertoi lähettävänsä 100 kirjaa messuja
varten, 50 kirjaa kirjastolahjoituksia varten ja lisäksi
CDromeja ja esitteitä ja kopioita kahdesta ranskankie-
lisestä johdannaisteoksesta. Selittäessämme toimis-
tonhoitajalle, että olimme yrittäneet tavoittaa George-
sia sähköpostitse saamatta vastausta ja että meidän
olisi tarpeen keskustella hänen kanssaan kirjojen
hinnoista, hän sanoi soittavansa Georgesille. Georges
soitti hetken kuluttua, ja olimme todella helpottuneita.
Osoittautui, että sähköpostiosoite oli ollut väärä, eikä
Georges ollut tiennyt mitään hankkeistamme. Puhe-
lumme jatkui kauan, ja New Yorkissa alkanut ystävyys
vain syveni. Tajusimme hänen suostuneen lähettä-
mään meille 150 kirjaa täysin luottavaisena ja tietä-
mättä tarkalleen, mitä oikeastaan aioimme.

Pariisin-toimisto huolehti pikakuljetuksesta.
Mutta sitten saimme kauhuksemme kuulla, että kaikki
päätiet ja monet sivutietkin olivat rekkojen motitta-
mia, ja että lähes koko Ranskanmaa oli öljykriisin takia
halvaannuksen tilassa. Belgiassakin nämä tiesulut
olivat nopeasti leviämässä, ja liikenne oli lähes pysäh-
dyksissä. Henkilöautoja päästettiin siellä täällä sulku-
jen läpi, mutta kuorma-autoilta tie oli poikki. Tilanne
paheni keskiviikkoaamuna Belgiassa ja soitin uudel-
leen toimistonhoitajalle kysyäkseni, tiesikö hän,
milloin kirjat toimitettaisiin meille. Hän vakuutti
meille kuljetusliikkeen sanoneen niiden saapuvan
torstaina, päivää ennen messujen alkua. Me tulisimme
kuitenkin olemaan koko torstaipäivän messupaikalla
rakentamassa osastoamme. Näin ollen meidän tuli
järjestää niin, että naapurimme ottaisin kirjat vastaan
ja varastoisi ne autotalliinsa.

Keskipäivän tienoilla olin juuri lähdössä naapu-
riin, kun näin suuren kuorma-auton ulko-ovemme
edessä. Eiväthän ne voi ne kirjat olla! Vasta kaksi
tuntia sittenhän keskustelin Marie-Francen (toimis-
tonhoitajan) kanssa, ja kirjojen oli määrä saapua
Pariisista. Mutta ei siinä mikään auttanut, kuljettaja
tuli ovelle kiskoen lastauslavaa, joka oli täynnä Uran-
tia-kirjoja. Hän oli vähän epätoivoinen, oli nimittäin
epävarmaa, pääsisikö hän tuona päivänä kotiinsa. Hän
kertoi, että 50:stä läpi pyrkineestä kuormurista vain
kaksi oli päästetty sulun läpi. Kirjoja oli katseltu, sillä
yksi laatikoista oli auki; kaikki olivat kuitenkin tallella.
“Kun ihminen antautuu Jumalan kumppaniksi, saattaa
tapahtua ja tapahtuu suuria asioita.“ Ennen kuin
ryhdymme tärkeisiin hankkeisiin Johan ja minä kään-
nymme aina Isän puoleen ja pyydämme häneltä
opastusta ja apua. Hän ei koskaan jätä meitä tyhjän
päälle. Tunsimme tämän suojelun myös koko messu-
jen ajan.

Meidän oli käytettävä mielikuvitustamme raken-
taaksemme yksinkertaisen mutta sievän messuosas-
ton. Otimme siksi käyttöömme valkoiset ulkopöy-
tämme ja -tuolimme luodaksemme lukunurkkauksen
kukkakimppuineen. Mukana oli myös pieni kaappi ja
kirjoituspöytä, jotka olivat olleet lasten käytössä
silloin, kun he asuivat vielä kotona. Asettelin niiden
päälle parhaat valkoiset pöytäliinani, ja muuan Johanin
ystävä lainasi meille telineen erikielisten kirjojen
näytteillepanoa varten. Poikani tarjosi apuaan huone-
kalujen siirtelyssä ja jopa pani pystyyn valokirjaintau-
lun, johon hän ohjelmoi kolmella kielellä tekstin
“Maailma muuttuu kirja kerrallaan — Urantia-kirja“.

Ajoimme messupaikalle kahdella autolla. Oli
kaunis sää, ja kiertelimme pikkuteitä perille päästäk-
semme. Kulkuamme ei estetty missään; aikaa sen
sijaan kului kaksin verroin. Perille päästyämme järjes-
täjä ilmoitti, että hän oli vaihtanut osastomme paikan.
Hän osoitti meille nurkkapaikan sisäänkäynnin edessä.
Parempaa paikkaa ei olisi voinut olla. Eikä meidän
tarvinnut edes maksaa nurkkapaikasta muutoin
veloitettua 3000 Belgian frangin [75 euron] lisämak-
sua. Kaiken lisäksi saimme vielä sähkönkin ilmaiseksi.

Perjantai oli lämmin päivä, ja messuvieraita kävi
enemmän kuin olimme osanneet odottaa. Belgia on
pieni maa, eivätkä ihmiset viitsi 35 kilometriä pitempiä
messumatkoja tehdä (kansainvälistä kirjamessua ehkä
lukuun ottamatta). Kävijät olivat siis antwerpenilaisia,
lähikylien väkeä ja jokunen turisti.

Kerta toisensa jälkeen ihmiset sanoivat ensim-
mäisenä huomionaan: “Enpä ole koskaan kuullutkaan;
en ole koskaan nähnyt tätä kirjaa.“ Kiinnostusta
osoittavat kysyivät aina saman kysymyksen: “Kuka
tämän kirjoitti?“ Ensi alkuun vastasimme viittaamalla
sisällysluettelossa mainittuihin taivaallisiin olentoihin
ja yritimme välttää liian syvällistä vastausta. Mutta
sepäs ei belgialaisille riittänytkään! He haluavat tietää.
He haluavat, että heitä pidetään riittävän kypsinä
tekemään omat päätelmänsä. He ovat lisäksi joutuneet
kanavointien ja meedioiden tulvaan, eivätkä he halua
mokomaa yhtään enempää. Sen jälkeen, kun muuan
mies suorasukaisesti kysyi Johanilta: “Aiotko antaa
minulle oikean vastauksen“, ryhdyimme kertomaan
kyselijöille, miten 1920-luvulla muuan pieni ryhmä oli
tapaillut filosofisia ja psykologisia aiheita opiskellen ja
kriittisesti mediumismia tutkien, ja lopulta erinomai-
sen testin laatimalla he olivat osoittaneet, että lähes
aina kysymys oli meedion alitajunnan tuotoksista.
Eräänä päivänä heidän eteensä kuitenkin tuli “tapa-
us“, joka ei ratkennut kyseisellä kokeella. Ryhmää
kehotettiin esittämään yksinkertaisten kysymysten
sijasta älykkäitä kysymyksiä. Koko ryhmä tapasi sitten
tutkia näin saatua informaatiota, ja vaikka ryhmäläiset
miten yrittivät, he eivät kyenneet muotoilemaan
saamiaan lauseita paremmiksi tai ilmaisemaan niitä
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ilmeikkäämmin sanoin. Aineistoa piti vielä tutkia ja
kerätä 30 vuotta kunnes kirja lopulta julkaistiin eng-
lannin kielellä. Vastauksessa korostettu asian kriittinen
tutkimus aiheutti sen, että tämänkaltainen selvitys
tepsi aina. Viisi henkilöä osti tuona päivänä kirjan.
Ensimmäinen päivä oli ollut meille toiminnan opette-
lemista, ja palasimme tyytyväisinä kotiin.

Jätimme neljä kirjalaatikkoa osastolle, ja sanoin
Isälle: “Jätämme osaston nyt huomiseen saakka sinun
käsiisi.“ Kotimatkalla kuuntelimme uutisia. Kuulim-
me, että oli odotettavissa koko yön ja seuraavan
päivän jatkuvia kaatosateita ja myrskyä.

Aamulla ajoimme myrskyisessä säässä takaisin
Antwerpeniin. Vain kahta kilometriä ennen messu-
paikkaa näimme myrskyn runtelemia puita ja talojen
kattoja. Joistakin asunnoista oli jopa ovi lennähtänyt
auki ja huonekaluja oli viskoutunut pitkin pihamaata.
Missä kunnossa olisi messuteltta? Entä kirjat?

Teltta oli yhä pystyssä ja kunnossa. Astuimme
ulos autosta. Sateenvarjoistamme ei ollut mitään apua
sillä tuuli heitti ne ylösalaisin. Aukio oli täynnä syviä
lätäköitä, ja sisäänkäynnille päästyämme olimme
likomärkiä. Panimme heti merkille, että jotkut näyt-
teilleasettajat olivat kärsineet vähäisistä vesivahin-
goista, onneksi ei pahoista. Olimme koko lailla var-
moja, että oma osastomme oli OK, eikä siellä tosiaan-
kaan ollut veden pisaraa. Nurkassa olevat kasvit vain
olivat saaneet pienen suihkun.

Kaikki osanottajat auttoivat toinen toisiaan, ja
vallitsi todellinen välittämisen ilmapiiri. Päivä sujui
rauhallisesti. Teltassa oli viileähköä; myrsky ja kaato-
sade raivosivat yhä. Messuille uskaltautuneista harva-
lukuisista vieraista kaksi osti kirjamme.

Järjestäjät ojensivat sunnuntaiaamuna meille kai-
kille kirjeen, jossa he esittivät kiitoksensa myöntei-
sestä suhtautumistavastamme, kärsivällisyydestämme
ja huolenpidostamme toinen toisiamme kohtaan, sillä
ne äärimmäisen epätavalliset olosuhteet, joissa messut
pidettiin, olisivat tavallisissa tapauksissa saaneet
aikaan paljon hämminkiä, ärtymystä ja pettymystä.
Olosuhteet olivatkin luoneet kaikkien keskuuteen
myötätuntoa ja jopa tuttavallisuutta. Uusia ystävyys-
suhteitakin syntyi.

Sunnuntaiksi sää parani, ja ihmiset seisoivat pit-
kissä lippujonoissa sisäänkäynnin edessä. Kello 15:een
mennessä, kummallista kyllä, vasta perin harva oli
selaillut kirjaa, emmekä olleet myyneet vielä yhtään
kappaletta. Eikö kukaan enää kiinnostuisi? Johan ja
minä katselimme väillä toisiamme kulmakarvojamme
kohotellen. Olimme ennen messujen alkua rukoilleet,
että kaikki siihen valmiit ohjautuisivat osastollemme.

No, jos valmiita ei ollut enempää, olkoon sitten niin.
Mutta isä ei olisi isä, ellei hänelle olisi mieluisaa

yllättää lapsensa. Yht’äkkiä osastomme oli täpösen
täynnä. Väkeä oli joka puolella. Pöydillä oli avattuina
neljä kirjaa, ja jokaista tutkittiin ahkerasti. Osasto oli
kuin mehiläispesä. Ihmiset jopa ryhtyivät keskustele-
maan kirjan aiheista keskenään. Se oli riemullista.
Noina viimeisinä kolmena tuntina ostettiin kaksitoista
kirjaa. Tapanamme oli johdattaa kirjan ostajat sivu-
pöydän äärelle kuitin kirjoittamista varten. Ostajat
pitivät sellaisesta, sillä näin he saivat vähän enemmän
aikaa keskustella ja myös henkilökohtaisempaa palve-
lua.

Kello 17:n maissa muuan neitonen seisoi sen
pöydän ääressä, jolla olivat kaikki kirjan käännökset.
Hän otti varoen käteensä venäjänkielisen kirjan ja
kysyi, saisiko hän katsella sitä. Hän oli Virosta, maan
venäjänkielisestä yhteisöstä, ja oli asunut Antwer-
penissa jo kaksi vuotta. Hän kertoi vasta alkavansa
oppia hollantia. Sitten hän käytti tovin kirjan tutkimi-
seen ja kysyi sen hintaa. Koska hinta tuntui hänestä
korkealta (kysymyksessä on suuri kovakantinen
laitos), möimme kirjan hänelle puoleen hintaan. Hän
poistui lämpimästi hymyillen ja esittäen toivomuksen
saada tavata meidät uudelleen.

Kun olimme tuona iltana taas kotona, Johan sa-
noi: “Tekisin saman taas huomenna, jos se olisi
mahdollista. Entä sinä?“ Vastauksesi riitti hymy, sillä
hän tiesi. Panimme merkille, että kirjan ostajien
yhteisiä ominaisuuksia olivat avoimuus ja lämpimyys.

Noin 170 henkilöä otti luomamme hollanninkieli-
sen esitteen sekä englanninkieliset brošyyrit “Esite“ ja
“Valikoituja katkelmia“. He sanoivat tutkivansa niitä
lähemmin kotonaan. Kun otamme lukuun ne 163
kutsukirjettä lyhyine kirjan esittelyineen, jotka olimme
lähettäneet ennen messuja, niin nyt noin 350 Antwer-
penin seudulla asuvaa henkilöä tietää kirjan olemassa-
olosta. Ja aivan kuten omalla kohdallani kului kym-
menisen vuotta kunnes kirja tuli elämääni toista
kertaa, minkä jälkeen vasta ryhdyin sitä lukemaan,
samoin alkavat nuo nyt kylvetyt siemenet itää joskus
jälkeenpäin.

Ja Isä tosiaankin tietää tarpeemme ennen kuin
edes niitä pyydämme. Messuosastomme ainoa venä-
jänkielinen kirja oli nyt tipo tiessään. Meidän olisi siis
pyydettävä säätiötä lähettämään meille uusi kappale,
vaikkei sillä tulenpalava kiire ollutkaan. Kaksi päivää
messujen jälkeen näin postinkantajan lähestyvän
paketti kainalossaan. Paketti oli Helsingistä ja ajattelin:
“Voi Seppo, emme tarvitse toista suomenkielistä
kirjaa.“ Avasin lähetyksen, ja kas siellä olikin uusi
suurikokoinen ja kovakantinen venäjänkielinen kirja.
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Teemallinen Urantia-kongressi
(Québec, Kanada)

lkaa vieraanamme suuressa ranskankielisessä konferenssissa, joka pidetään kokonaisen viikonlopun
aikana, perjantai-iltapäivästä 10.8. maanantaiaamupäivään 13.8.2001 Bishop-yliopiston kampuksella,
Lennoxvillessä, Kanadan Quebecissä.

Tuon suurenmoisen viikonlopun aikana teillä on tilaisuus tavata antaumuksellisia ihmisiä, kuulla suuri
joukko toisen toistaan parempia esitelmiä ja esittää puhujille kysymyksiä; osallistua työryhmiin ja myös
järjestettyyn virkistystoimintaan, ja kaiken kukkuraksi teillä on runsaasti vapaata aikaa tutustua muihin
lukijoihin ranskaa puhuvasta maailmasta.

Ennen 15.5. ilmoittautuvat maksavat alennettuna osallistumismaksuna vain 259 Kanadan dollaria hen-
kilöltä. Myöhässä liikkeellä olevien ainoa vaihtoehto on maksaa täysi 319 Kanadan dollarin maksu. Vero
sisältyy maksuihin. Järjestetyn ohjelman lisäksi maksu sisältää kolme yöpymistä, kahdeksan ateriaa ja neljä
välipalaa.

Instrumentaalimusiikin, laulun, huumorin ym. taitajat ottanevat yhteyttä meihin, jotka kyllä keksimme
käyttöä kyvyillenne.

Koska olemme jo sijoittaneet rahaa tämän suuren tapaamisen järjestelyihin, ne, jotka haluavat auttaa
meitä rahallisesti, voivat jo nyt lähettää meille varauksensa ja henkilötietonsa, mukana šekki, jonka saajaksi
merkitään “Association Urantia du Québec,“ 4071, rue Edna, Verdun, Québec H4G 1Y6, Kanada.

Visa- ja MasterCard-maksut ovat mahdollisia, jos ilmoitatte siitä meille kirjeitse, puhelimitse tai sähkö-
postitse johonkin seuraavista osoitteista:

Sähköposti: reflectivite@jonction.net
Puhelin: +1-514-761-2378
Faksi: +1-514-761-4119
http://www.ubishops.ca/conference/conference_office/index_francais.html

Le Livre d’Urantian lukijoiden kesätapaaminenNotre Dame de Lu-
mières, 84220 Goult, Ranska

FFLU:n (Urantia-kirjan lukijoiden ranskankielisen yhdistyksen) puolesta meillä on ilo kutsua teidät
Urantia-kirjan lukijoiden vuoden 2001 kesätapahtumaan. Tämä Urantia-kirjan opintokokoontuminen
järjestetään ihanassa Lubéronin laaksossa Notre Dame de Lumièresissä 18.—20.5.2001.

Veljellisesti keskustellen sujuvan viikonlopun yleisteemana on luvun 109 jakso 5, sivulta 1199: “Suun-
taajan mielessäasumista haittaavat aineelliset tekijät“.

USUA:n konferenssi 2001
“Opettajien ja johtajien valmentaminen: vai mitä aiot tehdä loppuelämäsi aikana?“

20.— 23.7.2001, Leavenworth, Kansas, Yhdysvallat

uoden 2001 USUA-konferenssin  tapahtumapaikka on St. Mary College , Leavenworth, Kansas,
Yhdysvallat, noin 20 minuutin ajomatkan päässä Kansas Cityn lentokentältä. Päivämäärät ovat 20.—
23.7. Kampusmajoitusta on saatavilla torstai-illasta 19.7. maanantaiaaumuun 23.7. The Zebedee Guild

of Missouri avustajinaan lukijoita Greater Kansas City Urantia Associationista toimii konferenssin isäntänä.
Jos haluat konferenssiesitteen ota yhteyttä osoitteeseen Zebedee Guild at Rt 1 Box 75, Chamois, MO 
65024, USA tai prentice@socket.net.
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Rukoilu ja palvonta — yksin ja yhdessä
JOEL REHNSTRÖM
Degerby, Suomi

Luettu Karepassa elokuussa 2000 Viron Urantia-yhdistyksen kesäkonferenssille osoitettuna kirjeenä

... elämän tosiasia tulee ensiksi, sen arviointi tai tulkinta tulevat
jälkeenpäin. Ihmislapsi elää ensin ja vasta myöhemmin hän
ajattelee elämistään. Kosmisessa järjestelmässä ymmärrys käy
kaukokatseisuuden edellä [1228:1].

dellä esitetty filosofinen toteamus panee minut
päättelemään, että vaikkei ajattelua tulekaan hal-
veksia tai aliarvioida, elämän tärkein puoli on
sittenkin eläminen, toimiminen, kokeminen ja

toteuttaminen. Pyytäisin sen vuoksi, että esitykseni lopuksi
harjoittaisimme yhteisrukoilua ja -palvontaa; näin emme
pelkästään puhu niistä ja ajattele niitä; vaikka onhan sekin
tärkeää. Koska nämä asiat ovat monille perin henkilökoh-
taisia ja intiimejä, sellainen harjoitus saattaa tuntua joista-
kuista omituiselta. Aluksi se kysyykin jonkin verran rohke-
utta, mutta jokainen saa tietenkin osallistua halunsa mukaan
tai pysyä neutraalina. On lisäksi hyvä muistaa, että
[h]engellinen kehittyminen riippuu ensinnäkin siitä, että ihminen
ylläpitää elävää hengellistä yhteyttä todellisiin hengellisiin voimiin, ja
toiseksi siitä, että hän tuottaa jatkuvasti hengellisiä hedelmiä eli että
hän antaa apua kanssaihmisilleen siitä, mitä hän on saanut omilta
hengellisiltä hyväntekijöiltään [1095:5]. Toisin sanoen, jos
haluaa kasvaa hengellisesti, silloin pitää tavalla tai toisella
viljellä suhdettaan Isä Jumalaan kumppaneineen.

Harjoittakaamme aluksi kuitenkin vähän asioiden
määrittelyä ja miksipä ei myös niiden ajattelua. Palvonta
tulisi kohdistaa Isälle, rukous Pojalle. Kuten tiedämme,
Iankaikkista Poikaa edustaa paikallisuniversumissamme
Luoja-Poika Mikael ja hänen kumppaninsa on Universumin
Äiti-Henki, Äiti Nebadon. Kristus Mikael ja Äiti Nebadon
ovat taivaalliset vanhempamme, ja näkemykseni mukaan
heillä on omat kommunikointikanavansa eli Totuuden
Henki ja Pyhä Henki, joihin mekin voimme kytkeytyä ja
virittäytyä. Palvonta eli antaumus tapahtuu täysin ilman
oman edun tavoittelua; rukouksessa sen sijaan pyrkii
ilmenemään henkilökohtaisen intressin elementtejä. Käy-
tännössä näyttää olevan niin, että informaatio tai viesti
löytää perille, vaikka osoite olisi vähän vääräkin, jos vain
sielun asenne on oikea. Palaamme esityksen myöhemmässä
vaiheessa vielä tarkastelemaan palvontaa.

Rukous

Urantia-kirjan kohdassa 1002:5 esiintyy rukousta koskien
tällainen yleisneuvo: Rukoilkaa itsellenne vain arvoja, älkää
aineellisia asioita, älkää mielihalujen tyydyttämistä. Tämä rukoi-
lemista koskeva asiakokonaisuus on varsin laaja, ja kirja
sanoo siitä paljon. Yritän muutamalla lainauksella valaista
asiaa. Keskeyttäkää kaikin mokomin esitykseni, jos mie-
leenne juolahtaa jotakin asiaan liittyvää. Voimme joka
tapauksessa keskustella asiasta heti esitykseni jälkeen ja

myöhemmin keskusteluryhmissä.
Mielensä hiljentäminen on ymmärtääkseni oleellinen

rukoustekniikan osa, jotta biologisen sähkö-kemiallisen
järjestelmän ote mielestä edes jossain määrin hellittäisi.
Pehmeä musiikki, virret ym. saattavat toimia keinona tämän
mielentilan saavuttamiseen. Mielenhallintatekniikat ovat
idän maailmassa kehittyneempiä, jos kohta erilaisia medi-
taation muotoja käytetään, kuten tiedätte, nykyisin myös
lännessä. Ihmisen aivot toimivat tavallisesti beta-tasolla eli
noin 21 sekuntipulssin taajuudella. Hengellisen kommuni-
koinnin ajatellaan usein kuitenkin toimivan parhaiten alfa-
tasolla eli 7—14 sekuntipulssin taajuudessa. Asiasta voi-
daan silti keskustella. Oli miten oli, päämääränä on kuiten-
kin päästä mielen ylitietoisille tasoille, ei alitajunnan tasoille.

Mutta [y]ksikään rukous ei voi toivoa vastausta, ellei se ole
hengestä syntynyt ja uskon kasvattama [1849:1]. Jotta kommuni-
kointi siis olisi aidosti molemminpuolista, sen tulee tapah-
tua hengessä ja uskossa, jumalasuhteessa, suhteessa juma-
lalliseen entiteettiin tai entiteetteihin. Miten tällaiseen
suhteeseen löytää? Yleensä joko luonnollisesti kasvamalla
tai sitten jonkin sellaisen kriisikokemuksen myötä, joka saa
aikaan syvällisen kaipauksen Jumalaa kohtaan ja panee
meidät myöntymään siihen, että kuulumme hänelle, anta-
maan lopulta periksi hänelle. Uskonnolliset menot ja
symbolit saattavat osoittautua hyödyllisiksi tätä jumalasuh-
detta kehitellessämme ja ryhtyessämme toimimaan tässä
uudessa hengen ja uskon elementissä. Tällä on paljon
yhteistä sen kanssa, miten vaihe kerrallaan opimme uimaan.
Vähin erin totumme uuteen elementtiin eli veteen. Har-
joittelemme uutterasti, ja yhtenä kauniina päivänä uskaltau-
dumme riittävän syvälle ja eikös mitä, mehän kellumme!
On niitäkin, jotka ovat oppineet uimaan jouduttuaan
yllättäen veteen heitetyksi, mutta se ei ole kovinkaan
suositeltavaa!

Urantia-kirjassa on monia kohtia, jotka käsittelevät ru-
koilua. Jeesus opetti rukoilemista moneen otteeseen.
Löydämme nuo kohdat niitä tarvitessamme, ja olen kopioi-
nut niistä muutaman tähän esitykseeni. Lukuun 180,
“Jäähyväispuhe“, sisältyy jaksoon 2 “Viinipuu ja sen oksat“
seuraava tärkeä toteamus: “Jos pysytte minussa ja jos sanani
elävät teissä, kykenette esteettömään kanssakäymiseen kanssani, ja
siinä tapauksessa elävä henkeni voi niin täyttää teidät, että voitte
pyytää, mitä henkeni ikinä tahtoo, ja tehdä kaiken tämän täysin
vakuuttuneina siitä, että Isä suostuu pyyntöömme.“ [1945:4]

Äskeistä kommentoidessaan kirja sanoo:

Mutta Mestarin esittämä päätelmä rukoilemisesta aiheutti
myöhemmin suurta surua. Kovin suuria vaikeuksia ei näiden
opetusten osalta olisi syntynyt, jos hänen sanansa olisi muistettu
täsmällisesti ja myöhemmin merkitty muistiin sanatarkasti. Mutta

E
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siinä muodossa, jonka ne muistiin merkittäessä saivat, uskovat
suhtautuivat Jeesuksen nimissä esitettyyn rukoukseen lopulta
jonkinlaisena korkeimpana taikuutena, ja he luulivat saavansa
Isältä kaiken, mitä he pyytäisivät. Vuosisatojen ajan ovat rehelliset
sielut jatkuvasti romuttaneet uskonsa tätä kompastuskiveä vasten.
Kuinka kauan vielä kestää ennen kuin uskovien maailma ymmär-
tää, ettei rukoilu ole mikään sellainen keino, jolla saa läpi oman
tahtonsa, vaan että se on mieluumminkin ohjelma Jumalan tien
valitsemiseksi, kokemus, jossa opitaan tunnistamaan ja täyttämään
Isän tahto? On aivan totta, että voitte sitten, kun oma tahtonne on
kiistämättömästi asettunut hänen tahtonsa taakse, pyytää mitä
hyvänsä, joka on peräisin tuosta tahtojen liitosta, ja siihen suostu-
taan. Ja tällainen tahtojen yhdistyminen toteutuu Jeesuksen toimesta
ja hänen kauttaan, aivan kuten viinipuun elämä virtaa eläviin
oksiin ja niiden kautta [1946:2].

Meidän on hyvä muistaa, että vaikkemme olekaan
Luojia, meidät on kuitenkin luotu Jumalan kuviksi. Siitä
johtuen myös meillä on joitakin luojan kykyjä, vähemmässä
määrin tietenkin, ja monesti ne ovat piileviä. Näkemykseni
on joka tapauksessa, että kuta läheisempi suhteemme on
Universaaliseen Isään ja hänen tahtoonsa, sitä helpommin
toiveemme todellistuvat ja suunnitelmamme toteutuvat,
jopa niin, että meidän on oltava varuillamme sen suhteen,
mitä ajattelemme ja visualisoimme, tai muussa tapauksessa
meille saattaa käydä vähän niin kuin kävi Jeesukselle
Kaanan häissä!

Rukoilu on ensi sijassa yksityisasia:

Jeesus opetti kahtatoista apostolia rukoilemaan aina muualla
kuin julkisuudessa, menemään rukoilemaan ryhtyessään itsekseen
luonnon tarjoamaan rauhalliseen ympäristöön tai menemään
huoneeseensa ja sulkemaan ovet [1620:3].

Mutta silti:

Ei ole ihmeellistä, että apostolit halusivat Jeesuksen opettavan
heille mallirukouksen uskovia varten. Johannes Kastaja oli opettanut
seuraajilleen useita rukouksia. Kaikki suuret opettajat olivat
laatineet rukouksia oppilailleen [1620:2].

Hän ei milloinkaan opettanut kaavamaista rukousta yksityi-
seen käyttöön, vaan hän opetti vain ryhmä-, perhe- tai sosiaalisia
rukouksia. Eikä hän koskaan tarjoutunut itse tätä tekemään
[1620:5]. Myös “Isä meidän“ on tuollainen ryhmärukous.
Se esitetään Urantia-kirjan sivulla 1620:

Isä meidän, joka olet taivaassa,
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi
Maan päällä, niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä meidän leipämme huomista varten;
Virvoita sieluamme elämän vedellä.

Ja anna meille anteeksi kaikki velkamme
Niin kuin mekin olemme velallisellemme anteeksi antaneet.

Pelasta meidät kiusauksesta, päästä meidät pahasta,
Ja tee meistä yhä enemmän yhtä täydellisiä kuin olet itse.

[1620:1]

Ryhmässä tai seurakunnassa tapahtuva rukoilu on erittäin te-
hokasta sikäli, että se on heijastusvaikutuksiltaan varsin sosiaalista-

vaa. Kun ryhmä harjoittaa yhteisössä tapahtuvaa rukoilua pyrkien
moraaliseen kohenemiseen ja hengelliseen ylevöitymiseen, tällaisilla
hartaudenharjoituksilla on selvä vaikutus ryhmän jäsenyksilöihin:
rukoukseen osallistumisen ansiosta heistä kaikista tulee parempia.
Jopa kokonaista kaupunkia tai kokonaista kansakuntaa voidaan
auttaa tällaisin rukoushartauksin. Synnintunnustus, katumus ja
rukous ovat johdattaneet yksilöitä, kaupunkeja, kansakuntia ja
kokonaisia rotuja valtaviin uudistusponnistuksiin ja urheita
saavutuksia merkitseviin rohkeisiin tekoihin [998:5].

“Isä meidän“-rukous alkaa itse asiassa palvonnallisesti.
Ensimmäiset kaksi riviä ovat selvästi palvontaa, antaumus-
ta; sama koskee mahdollisesti myös kahta seuraavaa riviä.
Näin rukoilu ja palvonta kytkeytyvät monasti toisiinsa,
vaikka kysymys onkin erilaisista kommunikointimuodoista.

Lisää rukoilua koskevia lainauksia:

Rukoileminen ja siihen liittyvä palvonta on menetelmä, jolla
irtaudutaan elämän päivärutiinista, aineellisen olemassaolon yksi-
toikkoisesta myllynpyörityksestä. Se on tie, jota myöten lähestytään
hengellistynyttä itsensätodellistamista ja yksilöllisyyttä, joka on
saavutettu älyllisin ja uskonnollisin ponnistuksin.

Rukoileminen on vastamyrkkyä vahingolliselle itsetutkiskelulle.
Ainakin Mestarin opettamalla tavalla suoritettu rukoileminen on
sielulle tuollaista siunauksellista hoitoa. Jeesus käytti johdonmukai-
sesti kaltaistensa puolesta suoritetun rukoilemisen siunauksellista
vaikutusta. Mestari rukoili tavallisesti monikossa, ei yksikössä.
Kaiken kaikkiaan Jeesus rukoili itsensä puolesta vain maisen
elämänsä suurissa kriisikohdissa.

Rukous on hengenelämän henkäys ihmissukukunnan aineelli-
sen sivilisaation keskellä. Palvonta on nautinnonhaluisille kuolevais-
sukupolville pelastus.

Aivan kuten rukoilemista voi verrata sielun hengellisten paris-
tojen uudelleenlataamiseen, palvontaa voi verrata toimenpiteeseen,
jolla sielu viritetään tavoittamaan Universaalisen Isän infiniittisen
hengen maailmankaikkeuteen suuntaamat kaukotiedotuslähetykset.

Rukous on se vilpitön ja kaipaava katse, jonka lapsi luo hen-
ki-Isäänsä; se on psykologinen prosessi, jossa ihmistahdon tilalle
vaihdetaan Jumalan tahto. Rukoileminen on osa sitä jumalallista
menetelmää, jolla siitä, mikä on, tehdään sitä, mitä sen pitäisi olla
[1621:4—8].

Rukoileminen on kiistämättä uskonnollisen kokemuksen osa,
mutta nykyajan uskonnot ovat korostaneet sitä väärin niin, että sitä
tärkeämpi palvonnallinen yhteydenpito on lyöty pahasti laimin.
Palvonta syventää ja laajentaa mielen reflektiivisiä kykyjä. Rukoilu
saattaa rikastuttaa elämää, mutta palvonta valaisee määränpään
[1123:5].

Palvonta

Palvonta, antaumus, soveltuu paremmin, ehkä parhaiten,
ryhmätoimintoihin. Sivulla 65, jaksossa 3, “Oikea palvon-
ta“, lukee:

Vaikka Paratiisin Jumaluudet maailmankaikkeuden kan-
nalta katsottuna ovat kuin yksi, hengellisissä suhteissaan Urantialla
asuvien kaltaisiin olentoihin he ovat myös kolme toisistaan erottuvaa
ja erillistä persoonaa. Jumalolentojen välillä  on eroa, kun kysymyk-
sessä ovat persoonakohtainen vetovoima, kanssakäyminen ja muut
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läheiset suhteet. Korkeimmassa merkityksessä palvomme Universaa-
lista Isää ja vain häntä. On totta, että voimme palvoa ja palvomme
Isää, sellaisena kuin hän tulee esille Luoja-Pojissaan, mutta
palvonnan ja jumaloinnin kohteena on silti Isä, joko välittömästi tai
välillisesti [65:3].

Palvonta tapahtuu palvonnan itsensä takia; rukoukseen sisäl-
tyy oman eli luodun olennon eduntavoittelun ainesosanen. Siinä onkin
palvonnan ja rukouksen välinen suuri ero. Todellinen palvonta on
ehdottoman pyyteetöntä, eikä siihen sisälly mitään henkilökohtaisen
intressin aineksia. Sanalla sanottuna palvomme Jumalaa sen vuoksi,
mitä käsitämme hänen olevan. Palvonta ei pyydä eikä odota mitään
palvojalle. Emme palvo Isää minkään tällaisesta kunnioittamisesta
mahdollisesti saamamme hyödyn vuoksi. Osoitamme tällaista
hartautta ja ryhdymme tällaiseen palvontaan luonnollisena ja
spontaanina reaktiona tunnustaessamme Isän verrattoman persoonal-
lisuuden sekä hänen rakastettavan olemuksensa kuin myös hänen
ihailtavien ominaisuuksiensa vuoksi [65:5].

Myöhemmin samasta aiheesta sanotaan:

Palvonta on kaikkien älyllisten luotujen suurin etuoikeus ja
etummainen velvollisuus. Palvonta on tietoinen ja riemullinen teko,
jolla tiedostetaan ja tunnustetaan se totuus ja tosiasia, että Luojilla
on läheinen ja henkilökohtainen yhteys luotuihinsa. Palvonnan
laadun määrittelee luodun tajuamiskyvyn syvällisyys; ja sitä mukaa
kun tietämys Jumalten infiniittisestä luonteesta edistyy, tulee palvon-
nasta yhä kaikenkattavampaa, kunnes se lopulta yltää suurimman
kokemuksellisen riemun autuuteen ja suurenmoisimpaan luotujen
tuntemaan mielihyvään [303:5].

Päätössanat

Emme voi odottaa pääsevämme mainitunlaisiin kokemuk-
siin tasolla, jolla nyt olemme, mutta mekin voimme tuoda
julki ilomme ja kiitollisuutemme siitä, että meillä on Tai-
vaallinen Isä. Voimme vaikkapa kuunnella harrasta musiik-
kia ja virittäytyä hengen virtapiireihin, ja voimme itse laulaa
joitakin antaumuksellisia virsiä.

Harjoittakaamme nyt lopuksi yhdessä joitakin näistä
hengellisen yhteydenpidon muotoja. Voimme myöhemmin
työryhmissä pohtia näitä asioita lisää ja kertoa toisillemme
joistakin merkittävistä rukous- tai palvontakokemuksista,
joko omista tai kuulemistamme jonkun toisen kokemuk-
sista.

Luullakseni voimme rukoillessamme aina pyytää
opastusta ja voimaa tehdä Isän tahto. Jumalallisen siunauk-
sen pyytäminen on itse asiassa tuollainen rukous edellyttä-
en, että muistamme tosiasiassa pyytävämme oman mie-
lemme synkronoitumista Jumalan mieleen.

Laulakaamme siis yhdessä virsi, joka virittää mielem-
me rukoilevaan tilaan, ja laulaessamme voimme suunnata
kaipauksemme Kristus Mikaelille ja Äiti Nebadonille
Salvingtonissa  ... luottaen uskossa tähän yhteydenpitoon ...
ja voimme mielessämme sanoa: “Rakastetut taivaalliset
vanhemmat, Totuuden Hengen ja Pyhän Hengen lähteet,
avaamme sydämemme teille ja otamme riemumielin
vastaan siunauksenne tälle tapaamiselle ja tälle työlle.“

Palvontaan sopivat mielestäni parhaiten antaumuksel-
liset virret, varsinkin silloin, kun palvomme yhdessä.
Laulakaamme siis lopuksi yhdessä virsi tai kaksi. Ellet halua
liittyä veisuuseen, ole kiltti ja pidä mielesi silti avoinna ja
säilytä neutraali tai positiivinen asenne.

ILMOITUS JA MALTTI
STEPHEN R. JOHNSON

Yhdysvallat
Joulukuussa 1986; ajantasaistettu syyskuussa 2000

rantia-kirjaa lukiessani ja lukijatovereitteni kom-
mentteja pohtiessani esitän itselleni usein kaksi
kysymystä: Mitkä ovat toivottavia opetusten
levittämismenetelmiä? Millaisia ovat järjelliset

odotukset lukijakunnan laajenemisnopeuden kohdalla?
Huomatkaa, että jotkut tulevat vääjäämättä kosketuksiin
opetusten joidenkin puolien kanssa kirjaan itseensä tutus-
tumatta. Opintoryhmien vaaliminen on siitä huolimatta
perustavanlaatuista ja tärkeää, sillä opintoryhmät ovat kirjaa
tosissaan lukeville keskeisin oppimiskokemus. Sen lisäksi
asiaa auttavat suuresti kirjan lahjoittaminen kirjastoon,
huolehtiminen sen kirjakauppasaatavuudesta ja sen esillä
pitäminen kirjamessuilla ja -näyttelyissä. Laadukkaiden
käännösten saatavuudesta huolehtiminen on sekin perin

juurin tärkeää toimintaa. On muitakin levitysmetodeja,
kuten kirjan tekstin saattaminen elektroniseen muotoon ja
julkaiseminen hakutoimintoineen CD-levyillä tai jopa
internetissä.

Mitä tulee kahteen esittämääni kysymykseen, on kui-
tenkin hahmotettavissa muutama perusperiaate, jotka
saattavat auttaa meitä sekä yksilön että ryhmän tasolla
Urantia-kirjasta ja sen ylivertaisista opetuksista muille
kertoessamme. Sellaiset seikat kuin kärsivällisyys, ymmär-
tämys, maltti, anteeksiantaminen, ystävällisyys ja rakkaus
ovat jokainen jo sinänsä tärkeitä, ja aivan varmasti ne
kuuluvat asiaan yrittäessämme jakaa ilmoitettua totuutta
muille. Mainittava on myös viisaus, eritoten sellainen
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viisaus, joka paljastaa meille niiden kanssaihmistemme
vastaanottavaisuuden ja valmiuden, joille haluamme puhua
asiasta. On tunnettua, että valo voi sekä sokaista että
opastaa. Vaikkei esittämäni periaate- tai ominaisuusluettelo
ole ensinkään tyhjentävä, haluan seuraavaksi käsitellä
etenkin malttavaisuuskysymystä. Ehkä katsauksesta muu-
tamiin edellisiin käänteentekeviin ilmoituksiin on opastuk-
seksi pyrkiessämme ymmärrykseen malttavaisuudesta
ilmoitetun totuuden levittämisessä.

Planeettaprinssin esikuntaan kuului Satanian man-
siomaailmoista valmistuneita. Kirja toteaa kuitenkin: Nämä
viisaat olennot osasivat olla ryhtymättä yht’äkkiä muuttamaan tai
laajoin mitoin kohentamaan tuon ajan primitiivisiä rotuja. He
ymmärsivät hyvin, että ihmislaji kehittyy hitaasti, ja niin he viisaasti
pidättyivät kaikista mullistavista yrityksistä muuttaa ihmisen
elintapaa maan päällä [749:5]. Edistymiseen suhtauduttiin
hitaana ja luonnonmukaisena (749:6) prosessina. Samalla
kun kyseiset dalamatialaisopettajat saivat aikaan ihmisyh-
teiskunnan edistymistä, [h]eidän tarkoituksenaan oli edistyminen
evoluution kautta, ei revoluutio ... revelaation ... kautta [750:1].
Kyseisten henkilöiden tarkoituksena oli työskennellä
planeettaamme koskevien perustoimintamallien eli evoluu-
tion mukaisesti ja päästä haluttuihin muutoksiin ajan myötä.
Liiallinen opettaminen ja valistus johtavat hämmennykseen
ja mielenkiinnon katoamiseen ja vievät kohteiltaan helposti
heidän jo omaamansa valistuneisuuden. Meidän tulee
monestikin odottaa kärsivällisesti, että kanssaihmistemme
kokemuksen karttumisen myötä heidän vastaanottavaisuu-
tensa kypsyy, ennen kuin ryhdymme jakamaan heidän
kanssaan tiettyjä itse omaamiamme totuuden ja ymmärryk-
sen lahjoja. Tässä mielessä on hyvä muistaa ohje: Kiihota
tovereittesi totuudennälkää; anna neuvo vasta, kun sitä pyydetään
[556:16].

Maltti oli selvästi ongelmallista Aatamille ja Eevalle.
He aloittivat lähetystehtävänsä vaikeissa ja mutkikkaissa
oloissa. Planeettamme luonnehdintoihinhan kuuluu, että se
on kokeiluplaneetta, kapinan poltinmerkkiä kantava ja
eristetty. Mainitut Aineellinen Poika ja Tytär saivat hoitaak-
seen varsin vähän kadehdittavan tehtävän, sillä sanotaan-
han: Yksikään planeetalla palvelutehtäväänsä suorittanut Aatami
ei ollut koskaan joutunut vaikeampaan maailmaan. Esteet näyttivät
ylitsepääsemättömiltä ja ongelmat tuntuivat mahdottomilta luodun
olennon ratkaistaviksi [839:4]. Heidän tilannettaan kuvailtaes-
sa käytetään sellaisia sanoja kuin hirvittävä yksinäisyyden tunne
[839:5] ja tyrmistyneisyys [840:1]. Aatami ja Eeva olisivat
kuitenkin kohdanneet menestystä jos he olisivat olleet kau-
konäköisempiä ja kärsivällisempiä ... [H]eillä ei ollut halua
antautua pitkän pitkään kärsivällisyyden koetukseen. He halusivat
nähdä välittömiä tuloksia [840:2]. Kuinka moni meistä onkaan
palavissaan viidennen käänteentekevän ilmoituksen totuuk-
sista! Ehkä kärsivällisyys onkin yksi ilmoitetun totuuden
hoitamiseen ja viisaaseen muille jakamiseen liittyvä näkö-
kohta. Rakennettaessa myöhempää pitkän aikavälin vakaata
kasvua näyttää uskovien laadukkuus, pikemminkin kuin
heidän lukumääränsä, olevan suhteellisesti ottaen tärkeäm-
pää. Jeesus oli hyvin tietoinen tästä periaatteesta, ja se
ilmeni hänen kokemuksissaan sekä ennen viidentuhannen
ruokkimista että sen jälkeen. Vaikka planeettamme moni-
naisten ongelmien ratkaisemiseen onkin vain muutama tai
ehkä ei yhtään lyhyen aikavälin ratkaisua, on kenties

hyödyllistä muistaa, että [t]ämän päivän teot ovat huomispäivän
kohtalo [557:10].

Luvussa 93, “Makiventa Melkisedek,“ todetaan:
[t]eillä, jotka nyt käytätte hyväksenne kirjapainotaidon tuomia etuja,
on tuskin käsitystä siitä, miten vaikeata oli säilyttää totuutta noina
varhaisina aikoina [1022:2]. Huomautetaan myös siitä, että
[v]anhemmat, evoluution myötä syntyneet uskomukset saastuttavat
aina uuden ilmoituksen [1022:2]. Niin sanotaan tarkentamatta,
koskeeko sanottu myös painetussa asussa olevaa ilmoitusta.
Paavali oli kristinuskon ja ylösnoussutta Kristusta julista-
neen evankeliumin ensivaiheen nopean leviämisen kärki-
hahmo. Hän oli ovela teologinen kauppamies, ja teki paljon
kompromisseja, jotka “saastuttivat“ Jeesuksen perusope-
tukset. Todetaan, että Uusi testamentti on verraton kristillinen
dokumentti, mutta se on vain vähäiseltä osin jeesuslainen [2091:10].
Se, että viides käänteentekevä ilmoitus on tekijänoikeuksin
suojattu kirja, on eittämätön etu, jos kohta ei sekään aikaa
myöten välttämättä takaa soveltamisen puhtautta. Ihmiset
ovat sopeuttavia, ja monesti he ottavat jonkin hyvän ja
vaikuttavan idean ja vääntelevät sen sellaiseksi, että se sopii
“vaivattomammin“ heidän entiseen uskomusrakennel-
maansa ja käsitteistöönsä. Urantia-kirjan opetuksia vilpittö-
mästi ja rehellisesti noudattavien elämän laadukkuus tulee
olemaan vahvana osoituksena sen totuuksien aitoudesta.
Jeesuksen elämän ja elämäntavan inspiroimien ihmisten
lojaali elämä on ainoa ulkonainen “todistus“ uusimman
käänteentekevän ilmoituksen vilpittömyydestä, totuudelli-
suudesta ja hyvyydestä. Opettihan Jeesus, että jos rakas-
tamme toisiamme niin kuin hän rakastaa meitä, silloin
kaikki ihmiset tietävät meidän olevan hänen opetuslapsiaan.
Jos pystymme malttavaisuudella karkaisemaan innostuk-
semme, olemme entistäkin viisaampia ja pääsemme oletet-
tavasti parempaan ymmärrykseen kanssaihmisistämme ja
rakastamme heitä enemmän. Tämä johtaa rauhan mahdolli-
suuksien kasvamiseen, vaikkei filosofista yhdenmukaisuutta
esiintyisikään. En usko ilmoituksen olevan päämäärä
sinänsä; se on mieluumminkin keino saada aikaan edisty-
mistä ja kasvua yksilötasolla, planeetan tasolla, järjestelmän
tasolla ja niin edelleen.

Olettakaamme keskustelun pohjaksi, että Urantia-
kirjan lukijakunta kasvaa tasaisesti 50 prosenttia joka
kahdenkymmenen vuoden aikana. Tällainen kasvuvauhti
näyttää itse kunkin näkökulmasta joko varovaiselta tai
varomattomalta. On kiinnostavaa panna merkille, että
kyseisellä kasvuvauhdilla maailmassa olisi vuoteen 2500
mennessä noin 1,8 miljardia lukijaa. (Laskelma perustuu
vuoden 1986 lukijamääräarvioon.)Nämä ovat tietenkin
pelkkiä numeroja. On monia arvaamattomia tekijöitä ja
näkökohtia, joita ei tässä yksinkertaisessa laskelmassa ole
otettu huomioon. Luvussa 30, “Suuruniversumin persoo-
nallisuudet“, korostetaan sitä, ettei kaikkia persoonallisuuk-
sia tuoda julki. Voimallinen Sanansaattaja sanoo: Tuskinpa
sellainen käsitteistön laajentaminen olisi edes toivottavaa, sillä se
riistäisi seuraavien tuhannen vuoden aikana eläviltä, ajattelevilta
kuolevaisilta näiden vain osittain paljastettujen käsitteiden tarjoaman
yllykkeen luovaan pohdiskeluun. On parasta, ettei ihmiselle paljas-
teta liikaa ... [330:2]. Toteamuksesta voisi päätellä, että
kasvulle ja viidennen käänteentekevän ilmoituksen levittä-
miselle on yltä kyllin aikaa. Mieleemme palautetaan myös
se, että Planeettaprinssin esikunta karttoi yliopettamista ja
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liiallista valistusta, kun kommentoidaan “ilmoituksen
liiallisuutta“. Ilmoitetun totuuden kohdalla näyttää vallitse-
van “valmiuden laki“, jota sovelletaan sekä yksilöihin että
maailmoihin, ja se näyttää olevan lujasti sidoksissa evoluu-
tionmukaiseen kehityskulkuun.

Luvussa 52, “Planetaariset kuolevaisten aikakaudet“,
todetaan vihdoin: Ainoa tapa sosiaalisen evoluution luonnollisen
kulun jouduttamiseksi on käyttää ylhäältä tulevaa hengellistä
painetta ja sillä keinoin lisätä moraalista ymmärrystä samalla, kun
kasvatetaan jokaisen kuolevaissielun kykyä ymmärtää ja rastaa
jokaista muuta kuolevaista [598:2].

Loppusanat

Olemme siirtyneet niin kutsuttuun informaation aikakau-

teen. Kiihtyvällä vauhdilla etenevä tietokone- ja kommuni-
kaatioteknologia ovat vaikuttaneet merkittävästi moniin
yhteiskunnan lohkoihin. Olisi kuitenkin pidettävä mielessä,
että jokin informaation murunen ei välttämättä sisällä
todellista tietoa. Kyseinen teknologia ja sen sovellukset
eivät myöskään ole yhteiskuntaevoluution varsinainen
“moottori“. Aito tiedollinen edistyminen ja todellinen
hengellisten tulosten saavuttaminen ovat ihmisyhteiskun-
nan edistyvälle kehitykselle paljon perustavanlaatuisempia.
Nykyisin on käytettävissä monia tietokone- ja kommuni-
kaatioteknologiaan perustuvia tekniikoita, joita voi hyö-
dyntää nokkelalla tavalla sellaisen aineiston esittämiseen ja
levittämiseen, jolla on arvoa tai jolla ei ole mitään arvoa.
Nokkeluus ei silti monestikaan korvaa harkitsevaa ja
valistunutta viisautta.

Urantia-konferenssi 2000
Muisto-CD

aétan Charland Quebecistä kertoo, että vuoden
2000 New Yorkin konferenssista tehtävä muisto-
CD on valmistumassa. Sen hinta on 20 US dolla-

ria.  CD:n myynnistä kertyvät tuotot ohjataan Kansain-
väliselle Urantia-yhdistykselle.

CD:llä on konferenssin kuvia, ääniä ja tekstejä. Jos
haluat tilata, ota yhteyttä Gaétan Charlandiin, 569
Francine, Ste-Sophie QC  J0R 1S0,  Kanada tai gchar-
land@sympatico.ca. Puh: +1-450-565-3323.

Yksi Jumalan antamista lahjoista
LARRY W. HURD

Yhdysvallat

lämä on perinpohjainen lahja. Kuinka sellaisesta
lahjasta voisi antaa vastalahjan? Niinkö, että
ryhtyy lähes äärettömän perheen rakastavaksi
palvelijaksi? Sanoisin: Kyllä! Tai ainakin siten,

että ryhtyy palvelijaksi ja ikuiseksi opiskelijaksi, joka
oppii ikuisuudesta ja oppii ikuisesti.

Mutta takaisin Urantian kamaralle ...
Moni on kuullut Bob Dylanin laulavan “The times

they are a’changing“ [Ajat ne vaan muuttuvat]. Uskoak-
seni ne tosiaan muuttuvat. Eli ihmiset muuttuvat.
Johtuneeko tuo osaksi ainakin siitä massamittaisesta
elektronisesta linkistä, jota niin monet käyttävät päästäk-
seen selville muiden käyttäjien näkemyksistä ja tunte-
muksista. Monet, jotka sanovat, etteivät usko Jumalaan,
myöntävät silti usein uskovansa “korkeampaan voi-
maan“.

Iloitsen siis niiden puolesta, jotka ovat hiljan astu-
neet Isämme tykö johtavalle polulle. Minusta nuo
pyrkimykset ovat lahja, jonka asianomainen antaa omalle
minuudelleen. Tarkoitan, että he ovat päästäneet sisään-
sä henkilökohtaisen uskon lahjan, Jumalan mahdolliseksi
tekemän lahjan.

Kuinka syvä onkaan Isämme lähde, josta hän antaa
meille kaiken! Usko on todellista vapautta, sillä se pitää

yllä sisäistä valoa. On siis olemassa uskon merkkivalo,
joka ohjaa meitä kotiin, ja siellä asuu henki.

Usko voi niin ikään antaa ihmiselle tiedon siitä, ettei
ajallisuudessa ole mitään sellaista hyvää, josta voi jäädä
osattomaksi, mutta jota ei löytäisi ikuisuudesta. Sillä, jos
et löydä sitä “nyt“, saatat löytää sen lähi ikuisuudessa,
joka on yhä “nyt“.

Uskon sanominen vapauttajaksi on vain tosiasian
toteamista.

Taitettuani taivalta noin 25 vuoden ajan ja henki-
syyteen taipuvainen kun olen, voin turvallisesti sanoa,
että usko merkitsee eri ihmisille monia eri asioita.
Joidenkuiden kohdalla se on “Suuri Kenties“. Toisten
näkemyksessä se on “Arpapeli“, jos sallitte, jonkinlainen
“arpakuution heitto“, joka kaikkien arpapelien tavoin on
yhtä kuin “Toivo“. Kaikkien uskon teiden tavoin näillä-
kin teillä on keskinäinen yhteys, ja ne johtavat lopulta
samaan paikkaan.

Urantialla sitä uskoa, jota harjoitetaan suhteessa
hengellisiin sukulaissieluihin, kutsutaan Luottamukseksi.
Omalla kohdallani olen sitä mieltä, että jos voin luottaa
johonkuhun, se on kuin lahja. Johonkuhun luottaminen
ei ole sen enempää eikä vähempää kuin taivaan peili.
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