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Ikuisuuden kokeminen nykyhetkessä
GUY PERRON
Päätoimittaja
Hyvät lukijat
Toivon, että tämän Journalin numeron ilmestyessä
olette kaikki hyvällä mielellä ja sisimmässämme
olevan Isämme hengen vaikutuspiirissä.
Tässä ja nyt, siinä on kaksi vaikuttavaa sanaa,
joista kosmiseen suunnistautumiseen kytkettyinä
voi tulla … ikuinen nykyhetki.
Ihmisen suunnistautumista ajatellen on hyödyllistä
hankkia kaikki mahdollinen ymmärrys siitä, mikä on
Jumaluuden suhde kosmokseen. Koska absoluuttinen Jumaluus on olemukseltaan ikuista, Jumalat suhteutuvat
ajallisuuteen ikuisuuden kokemuksena. Evolutionaarisissa
universumeissa ikuisuus on ajallista iätijatkuvuutta – iäti
jatkuva n y ky h e tki. [1295:1]

lee … jotta rakastaisimme ja palvelisimme täällä ja
nyt ikuisuutta varten. Seuraavassa katsaus siihen,
mitä tulette kokemaan täällä juuri nyt eli tässä
Journalin numerossa. Ensiksi veljemme Michael
johdattaa meitä palvomaan eristyksissä ja yltämään
alkulähteelle; sitten Carolyn neuvoo meitä jatkamaan matkaamme ottamalla käyttöön tiedostetut
taitomme lähimmäistemme rakastavassa palvelussa, kuten Mark osoittaa artikkelissaan ”Tässä ja
nyt” – ja kaiken tämän rakastavan palvelun jälkeen
pidätte tauon ja luette, mitä William sanoo eristyksestä evoluutiotekniikkana.
Toivon, että nautitte tästä UAI Journalin numerosta yhtä paljon kuin me nautimme sen tekemisestä. Vallitkoon Jumalan rakkaus ja rauha teidän keskuudessanne ja sisimmässänne täällä ja nyt
ja ikuisesti.

Kosminen suunnistautuminen – sen hyväksihän Ajatuksensuuntaajamme jatkuvasti työskente-

Kääntänyt Leena Kari

Hyvät Journalin tilaajat
UAI Journal on vuodesta 1994 alkaen lähetetty maksutta jokaiselle järjestömme jäsenelle. Siirtyessämme
Urantia-säätiöstä itsehallintoon henkilökunnassa tapahtuneet muutokset ja muuttunut taloudellinen tilanne
asettivat tuotannolle haasteita aiheuttaen mm. katkoksen julkaisemisessa. Kahden viime vuoden aikana on
tullut uusia vapaaehtoisia lähes kaikkiin tehtäviin, lehti on saanut uuden, kauniin ulkonäön ja tyylin, ja
tilausmaksun periminen on käynyt välttämättömäksi. Omistautumisemme Urantia-kirjaan keskittyvän
korkealaatuisen julkaisun tuottamiseen on kuitenkin pysynyt muuttumattomana.
Suuri kiitos kaikille Journalia tukeville tilaajille, kaikille avustajille ja kaikille vapaaehtoisille, jotka
uurastavat saaden aikaan erinomaisia numeroita. Haluaisin myös kiittää niitä tilaajia, jotka ovat ryhtyneet
lahjoittajiksi maksamalla tilaushinnan lisäksi ylimääräistä. Teidän avustuksenne auttavat peittämään näiden
korkealaatuisten mutta painosmäärältään vaatimattomien numeroiden kustannuksia. Kaiken kaikkiaan UAI
Journalilla menee molemminpuolisesti erittäin hyvin: toimituskunta tekee erinomaista työtä ja nauttii
saadessaan palvella teitä, ja kasvava tilauskanta ja teidän anteliaisuutenne osoittavat, miten paljon arvostatte
heidän hyvää työtään. Jatkakaa siis ajatuksia herättävien oheisjulkaisujen tukemista uusimalla tilauksenne
ajallaan ja ryhtymällä mahdollisesti lahjoittajatilaajaksi, jos budjettinne sen sallii.
Kiitollisena UAI Journalin toimituskunnalle ja lukijoille
James Woodward
UAI:n hallintotyöntekijä
Kääntänyt Leena Kari
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Palvoa eristyksissä – yltää alkulähteelle
M ICHAEL H ANIAN
Ranska
ämän puheen otsikkona on ”Palvoa eristyksissä
– yltää alkulähteelle”. Se on jäsennetty siten, että
ensiksi käsittelemme tätä aihetta koskevaa
tosiasia–merkitys–arvo-ketjua; tarkastelemme siis eristykseen liittyviä seikkoja, yritämme saada tästä tosiseikasta irti erilaisia merkityksiä ja luomme silmäyksen
sen hengellisiin arvoihin; sitten tutkailemme, minkälaista on usko epäsuotuisissa planetaarisissa oloissa ja
saamme huomata, kuinka helppoa on menettää uskonsa ja pohdimme, mitä sen takaisin saaminen vaatii.
Viimeiseksi silmäilemme suhtautumistamme kaiken
totuuden ja pysyvien arvojen Lähteeseen ja suhtautumisemme jatkuvaa muuttumista: ensin tila, jossa ollaan
täydellisen tietämättömiä Lähteestä, sitten ensimmäiset
yritykset yltää siihen ja lopulta tilanne, jossa ollaan yhtä
sen kanssa.

T

***
Eristäminen on eri aikoina käsitetty eri tavoin.
Kun Andovontia 200.000 vuotta sitten irrotti maailmamme universumin hengellisistä yhteyspiireistä, se oli
varmaankin sokki kaikille planeetalla olleille. Hän teki
nopean ja viisaan päätöksen: Urantian kapinallisten
pääsy järjestelmän ja koko universumin yhteyteen katkaistiin; he jäivät kasvotusten oman pahuutensa, kypsymättömyytensä ja syntiensä kanssa – ja kuten kaikki
synnit, ne tuomittiin, sillä Manovandet Melkisedekin
sanoin jokaiseen syntiin kätkeytyy sen oman tuhon siemen
[612:0].
Mutta kun kapina syttyi, tuo tuho tuntui äärimmäisen kaukaiselta. Solonia, ”Puutarhan Ääni” -serafi, on
kuvaillut eristyksissä olevien luotujen mielentilaa hyvin:
hirvittävä yksinäisyyden tunne painoi heitä – –Vähä vähältä
rohkeus pakeni heistä, heidän mielialansa painui maahan, ja
joskus heidän uskonsa oli horjumaisillaan. [839:5]
Seuraukset olivat sitä musertavampia, mitä alempi
olentoluokka oli kyseessä. Ihmiset päätyivät itsetuhoon,
enemmistö keskiväliolennoista menetettiin ja enkelten
alemmat luokat kärsivät huomattavia menetyksiä. Tuho
ja hävitys olivat tosiasioita planeetan eristämisen koittaessa. Mutta ei kaikki tämä ollut merkitykseltään mustavalkoista. Syistä sairastuneen sfäärin eristämiseen voimme poimia kolme tärkeintä: paljastaminen, ehkäiseminen ja vaaliminen.
Mitä paljastetaan? Ilmeisesti pahantekijät ja heidän
suunnitelmansa. Ilman eristämistä he jatkaisivat tavanomaisia toimiaan liikkuen kaikkialla muiden luotujen keskuudessa, niin että heidän vaikuttimiaan, päämääriään ja todellisia tekojaan olisi vaikea erottaa, analysoida, arvostella ja mitätöidä. Mitä ehkäistään? Ilmeisesti pahanteon jatkuminen. Sairaustapauksessa lääkärit
yrittävät eristää tautipesäkkeen. Mutta mitä vaalitaan?
Ei ehkä ole niin ilmeistä, että eristyksissä vaalitaan juuri

kokemuksellista kasvua – juuri sitä kokemuksellista
kasvua, jolle pahantekijät yrittävät tehdä hallaa. Miten
se tapahtuu?
Tiedämme, että kasvamme tekemällä valintoja. Eristyksissä valinnan tekemisestä tulee sekä vaikeampaa
että palkitsevampaa. On nimittäin aivan eri asia tehdä
valinta perusteellisen ja aina läsnä olevan ohjauksen
kohteena kuin on tehdä valinta tuollaisen ohjauksen
puuttuessa. Niinpä valinnan tekemiseen liittyy suuria
riskejä – ja suuria palkintoja.
Mainitut riskit juontuvat aseman eriarvoisuudesta
ylhäistä universumialkuperää olevien kapinallisten vastustaessa alempien luokkien luotuja, ihmiset mukaan
lukien. Lucifer, joka oli kaikin puolin täydellinen
(601:3), osoitti huomattavaa kyvykkyyttä sielujen – ja
aika monenkin sielun – kääntämisessä ja valloittamisessa.
Mutta palkinnot ovat kuitenkin arvokkaampia, koska eristäminen mahdollistaa ainutlaatuisen kokemuksen
– sen kokemuksen, että voi katsoa pahuutta silmästä
silmään ja ottaa siitä yliotteen jo eläessään.
Jokainen koettelemus merkitsee mahdollisuutta.
Ymmärrämme sen tarkoituksen. Mutta meidän on
koettava se saadaksemme siitä irti sen, mikä on arvokasta. Kokemukseen siis sisältyy ja kokemuksen kautta
saavutetaan sitä, mikä on arvokasta. Kokeminen on
tapa muuttaa potentiaalit aktuaaleiksi. Eristäminen on
tehokurssi, jolla tärkein oppimismenetelmä on kokeminen. Saamme paljon fyysisiä, mielellisiä ja hengellisiä
kokemuksia.
Eristäminen oli suuri koettelemus – ja suuri mahdollisuus. Toiset eivät kyenneet vastaamaan haasteeseen, toiset taas nousivat tilanteen tasalle. Eristäminen
merkitsee koettelemuksen ja kärsimyksen nimenhuutoa. Tuomiopäivä on juuri nyt. Sillä se, minkä selville
saamiseen ja selvittämiseen muutoin kuluisi vuosituhansia, saavutetaan kapinan ja lankeemuksen oloissa
melkein silmänräpäyksessä. Ja hyvin koeteltua on se,
mikä selviytyy voitolle tuollaisista koettelemuksista.
Eristämisen aika ei ole tasalaatuinen ajanjakso. On
montakin näkökohtaa siihen, miksei kapinan syttymisaikaa ja nykyhetkeä voi verrata toisiinsa: tuon ajan jälkeen on toimeenpantu neljä aikakausikohtaista ilmoitusta, ja jokainen niistä on jossain määrin käsitellyt eristykseen liittyviä ongelmia. Jumalakäsite on ilmaantunut,
asteittain muuntunut ja laajentunut. Suojeluksen tasoa
on nostettu, kaikkein uusin tapahtuma on Totuuden
Hengen voitokas vuodattaminen. Olemme paljon paremmassa asemassa kuin kaukaiset esi-isämme Vanin
aikana.
Arvot, jotka on eristyksissä opittu tuntemaan, ovat
aikakaudesta huolimatta kuitenkin läpikotaisin samat, ja
ne ovat rohkeus, toivo, usko, uskollisuus, idealismi,
epäitsekkyys ja rakkaus:
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On kohdattava rohkeasti kokemuksellisen kasvumme moninaiset vastoinkäymiset.
On toivottava, sillä ilman toivoa rohkeus on lyhytaikaista.
On oltava uskollinen ikuisille totuuksille ja maallisille velvollisuuksille, sillä ilman uskollisuutta rohkeus ei
kanna moraalin hedelmää eikä toivolle ole perusteita.
On omattava uskoa, sillä ilman sitä toivo on ainoastaan valveunta.
On oltava idealistinen, sillä ilman ihanteita menetämme toivon, luovumme rohkeudesta ja teemme vahinkoa uskollisuudelle.
On rakastettava, sillä ilman rakkautta missään
muussakaan ei ole mitään mieltä.
Niinpä voimme päätellä, että eristyksissä ilmi tulleet
arvot ovat samat kuin ne, jotka mikä tahansa kasvu
vaativissa olosuhteissa saa aikaan: kestävyys, sisukkuus,
hellittämättömyys, uskollisuus. Ainoa ero on siinä, että
nämä ominaisuudet on hankittava ennätysajassa.
***
Kaikki, mitä meillä voi eristyksissä todellakin olla,
on usko. Se muuttuu mitä kallisarvoisimmaksi omaisuudeksi – ja kaikkein uhanalaisimmaksi.
Kun kypsymätön sielu eristetään, teodikean [argumentoinnin, jolla pyritään osoittamaan, että Jumala on
oikeudenmukainen] tarve on suuri.
Jos Jumala on kaikkivoipa, miksi minä olen niin
avuton?
Jos Hän on oikeudenmukainen, miksi epäoikeudenmukaisuutta on niin paljon?
Jos Hän on armelias, miksi kohtalo on niin julma
minua kohtaan?
Jos Hän on rakkaus, miksen pysty sitä tuntemaan?
Kyvyttömyys löytää oikeat vastaukset näihin kysymyksiin johtaa aina uudelleen uskon menettämiseen.
Syyttävä sormi osoittaa kohti Jumalaa, joka julistetaan
syylliseksi kaikkiin onnettomuuksiin – Jumalaa, joka ei
ole minkään luottamuksen, saati uskon arvoinen.
Niinpä luovutaan uskosta ja siirrytään johonkin
muuhun – ja tämä jokin muu on parhaassakin tapauksessa surullista ja aika usein aivan yksinkertaisesti vastenmielistä. Jos Oikeudenmukaista ei ole olemassa,
meillä on lupa tehdä, mitä mielimme. Jos Armeliasta ei
ole missään, voimme työntää muutkin reunan yli. Jos
Rakkauden Lähde torjutaan, voimme olla vihan vallassa.
Kypsymätön sielu vetäytyy syrjään ja mieli – joka on
kadottanut uskon ohjauksen – on hyökkäyskannalla. Se
torjuu hyökkäävästi ihanteet pitäen niitä valheina ja
hylkää tulevaisuudennäkymät tulkiten ne harhakuviksi.
Miksi näin tapahtuu? Eräs Nebadonin Melkisedek ilmaisee käsityksensä kypsymättömyydestä opettaen, että
[k]ypsymättömyyttä osoittava aikayksikkö keskittää merkitysarvon nykyhetkeen tavalla, joka erottaa nykyisyyden oikeasta
yhteydestään ei-nykyiseen eli mennyt–tulevaan. [1295:8] Erillään pitämisen tarkoituksena on ykseyden hajottaminen. Eikä mennyt–nykyinen–tulevan jatkuvuus ole ai-
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noa ykseyden tyyppi, jonka hillitön mieli repii rikki;
mutta kaikkein tuskallisinta on uskon hylkääminen.
Mieli hylkää, mutta sielu kokoaa. Se kokoaa toisenlaisia tuntemuksia, jotka ovat torjuvalle mielelle täysin
outoja. Ne tulevat sisältä ja ne ovat syntyneet persoonallisuutemme hengellisessä ytimessä. Ja ne tulevat
ulkopuoleltakin. Sillä itse asiassa emme ole koskaan
yksin, ja onhan aina jotakin ja joku, johon voi turvautua
ja jolta voi oppia. Mielenauttajahenget, Pyhä Henki,
serafi – he ovat aina olleet täällä opastamassa ja auttamassa. Me emme näe heitä, mutta se ei merkitse, että
meidät olisi eristetty heistä. Ellemme pidä sitä parempana…
Nämä hoivan ja opastuksen hengelliset vaikuttajat
pysyvät näkymättöminä, mutta aina silloin tällöin niitä
täydentää ilmoitus.
Meille on kerrottu, että ihmiskunta on kokenut viisi
ilmoitusta, joilla on ollut käänteentekevä merkitys. Niillä on monenlaisia tarkoituksia, mutta ne kaikki sivuavat
uskoa. Ilmoitus tuottaa, edistää ja kehittää uskon käsitettä – ja totuutta – luonnollisena siteenä luotujen ja
heidän Luojansa välillä. Dalamatian ajoista lähtien se oli
seurausta juuri Jumala Isä -ideasta, joka on mukana
kaikissa myöhemmissä ilmoituksissa.
Ilmoituksen oli matkattava vaikeakulkuisen maaston
ja kuoppaisten teiden läpi. Kapina keskeytti äkkiä
300.000 vuotta jatkuneen hitaan evoluution; melkein
kaikki edistyminen menetettiin; villi-ihminen, joka oli
juuri oppinut kohottamaan katseensa, antoi päänsä jälleen painua alas.
Mutta maailmankaikkeus ei lakannut olemasta
Urantialla. Tänne lähetettiin uusia opettajia. Aatami ja
Eeva esittivät käsityksen Isästä [1007:6] ja Makiventa Melkisedek painotti (1017:0) opetustaan taivaallisesta Luojasta, jumalallisesta Isästä. Ja tietenkin kaikki huipentui
Jeesuksen aikaansaannokseen – hän oli isyyden ja poikauden idean elävä ruumiillistuma.
…Se, minkä uskon hylkääminen on hajottanut, saatetaan yhteen. Se, mikä on kadotettu, saadaan takaisin.
Ne, jotka olivat pimeydessä, johdatetaan kadun aurinkoiselle puolelle.
Siihen kuluu paljon aikaa, joka voidaan laskea tuhansissa vuosissa. Se vaatii kärsivällisyyttä, jonka puuttuminen on niin salakavalaa, että siitä tulee laiminlyönnin synonyymi. Sitä leimaavat suuret saavutukset ja
suuret takaiskut.
M u tta lop pu jen lop u ksi se
vastaa tarkoitustaan: se palauttaa uskon. Hengellinen
side palautuu ennalleen.
Ja usko on niin paljon enemmän kuin vain side! Se
on tärkein väline, jonka avulla noustaan kokemuksen
syvyyksien yksinäisestä eristyneisyydestä [556:15] hengellisten
saavutusten ihaniin korkeuksiin.
Planeetan historia on jälleen sekä kirous että siunaus. Kun toisaalta muilla on käytettävissään koko
joukko evolutionaarisia työkaluja – joiden tarkka määrä
riippuu kyseisen sfäärin asemasta ja historiasta – niin
meillä, jotka asumme kokemuksellisella, melko nuorella
ja melkoisen sekasorron vallassa olevalla Urantialla, on
vain yksi eloonjäämisväline, nimittäin usko. Kun meillä
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toisaalta on vain yksi työkalu, meillä on mahdollisuus
hallita sen käyttö parhaimpien kykyjemme mukaan.
Tämän uskoinstrumentin korkea laatu ei ole sen
hallinnan alkuvaiheissa selvästi havaittavissa. Ensimmäisten edistysaskelien rohkaisemana mieli kuitenkin
yleensä luottaa siihen, luovuttaa sille yhä enemmän
määräysvaltaa, pitää sitä arvossa ja – vihdoin – hyväksyy sen, että se on jotakin paljon voimallisempaa. Jos
usko on ainoa asia, jota tarvitaan eloonjäämiseen, voisiko mikään olla voimallisempaa?
Tämän ymmärtäminen tasoittaa tietä palvonnalle.
***
Kun kaikki on palvontaa ajatellen valmista, annamme tunteiden rauhoittua ja hidastamme mielemme saadaksemme aikaan sellaisen hiljaisuuden, jota hengelliseen mietiskelyyn ja oivaltamiseen tarvitaan – mikä
puolestaan tasoittaa tietä uudenlaiselle mielen toiminnalle ja synnyttää uudenlaisia, korkeammalla ja entistä
ylevämmällä tasolla olevia tunteita.
Mitä eristyksissä palvomiseen tarvitaan?
Lyhyesti sanottuna vaaditaan agondonterin taitoja:
he kykenevät uskomaan, vaikkeivät näe; pysymään lujina, kun
joutuvat eristyksiin, ja voittamaan ylitsepääsemättömiä vaikeuksia jopa joutuessaan toimimaan yksin. [579:1]
Kaikkien evoluutioon kuuluvien, uskallusta kysyvien toimien tapaan sekin alkaa pohjalta. Tie Lähteen
palvontaan alkaa täydellisellä tietämättömyydellä tästä
Lähteestä. Villi-ihminen ei tiennyt mitään Luojastaan, ja
hänen eläimelliset pelkonsa täyttivät tyhjiön taikauskoilla ja eriskummallisilla uskomuksilla.
Edistyneemmät opettajat ja johtajat näkivät taivaanrantaa pidemmälle. Jokaista evolutionaarista värillisrotua siunattiin huomattavilla henkilöillä: punaisia ihmisiä
Onamonalontonilla, oransseja heimoja Porshuntalla,
keltaista rotua Singlangtonilla, vihreitä ihmisiä Fantadilla, sinisiä ihmisiä Orlandofilla ja indigonväristä rotua
Orvononilla – kaikki nämä johtajat saivat aikaan sivistyksellisen ja hengellisen heräämisen ajanjakson, ja useat heistä opettivat nimenomaan korkeampaa palvontamuotoa: punaisten ihmisten keskuudessa palvottiin
Suurta Henkeä, sinisten keskuudessa Korkeinta Päällikköä ja indigonväristen keskuudessa Jumalten Jumalaa.
Näin asteittaisten edistymisten ja perääntymisten
kautta, ikuisten voittojen ja ajallisten tappioiden kautta
ihmiskunta omaksui Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen. Mutta Universaalisesta Isästä kertovan totuuden
julki tuomiseksi tarvittiin toisentapaista opastusta. Viiden aikakausikohtaisen ilmoituksen – ja lukemattomien
muiden – tehtävänä oli rakentaa silta aineellisen ja korkeimman mielen välisen kuilun yli.
Mutta voimmeko mennä vielä pidemmälle? Voimmeko mennä loppuun saakka? Voiko meistä tulla yhtä
Luojamme kanssa? Ja jos voi, niin miten? Etsiessämme
vastausta voimme kulkea eri suuntiin. Mutta valitkaamme kaikkein tutuin suunta. Katsokaamme Ihmisen Poikaan.
Inkarnaationsa viimeisessä osassa Mikael päätti luo-

pua luojan kyvyistään ja päättää elämänsä Joshua ben
Josefina. Saadaksemme käsityksen eristyksissä tapahtuvasta palvonnasta voimme oppia kaiken tarpeellisen
tarkastellessamme hänen viimeisiä päiviään maan päällä. Ihmistä ylemmän tason viestityskanavista oli vapaaehtoisesti luovuttu, mutta kokemastaan julmuudesta ja
nöyryytyksestä huolimatta Jeesus uskoi edelleen särkymättömään siteeseen Isänsä kanssa. Hän näki edelleen
joka ainoan tapahtuman korkeammasta perspektiivistä.
Ja hän saavutti riemuvoiton ylitsepääsemättömistä vaikeuksista. Joten kaikki oikean agondonterin korkeimmatkin vaatimukset tulivat täytetyiksi.
Tarkastelkaamme vain yhtä tapausta, joka vaikuttavasti paljastaa ihmisluonnon ja sen mahdollisuudet.
Väistämättömän ristiinnaulitsemisen partaalla, kun hän
oli jäänyt yksin puutarhaan, Jeesus koki voimakasta
tuskaa ja ahdistusta. Hetken ajan hän tunsi itsensä eristetyksi ja hylätyksi – mutta tuo hetki ei kestänyt kauan.
Vaihtakaamme hidastettuun versioon.
Jeesus rukoilee kolme kertaa. Ensimmäisellä kerralla
hän puhuu Isälleen seuraavin sanoin:
”Tiedän, että on tullut hetki luopua tästä lihallishahmoisen
elämästä, enkä sitä kavahda, mutta tahtoisin tietää, onko sinun
tahtosi, että juon tämän maljan. Lähetä minulle se vakuutus,
että olen sinulle mieliksi kuolemassani, niin kuin olen ollut elämässäni.” [1968:2] Toisin sanoen hän sanoo: Minun pitää olla varma asiasta.
Tähän rukoukseen ei tule heti vastausta.
Sitten hän puhuu Isälle toisen kerran:
”Isä, tiedän, että on mahdollista välttää tämä malja – sinulle on kaikki mahdollista – mutta olen tullut täyttämään sinun
tahtosi, ja vaikka tämä on katkera kalkki, tahdon sen juoda,
jos se on sinun tahtosi.” [1968:3]
Tällä kertaa Mestari ei pyydä vakuutusta – ja vastaus
tulee välittömästi: voimallinen enkeli tulee hänen vierelleen, koskettaa Jeesusta ja vahvistaa häntä.
Kolmannella kerralla rukoukseen sisältyy Jeesuksen
vakuutus: ”Oi Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni, siinä
tapauksessa tahdon sen juoda. Tapahtukoon ei minun tahtoni
vaan sinun tahtosi.” [1968:5]
Hänen maisen elämänsä viimeistenkin tuntien aikana hänen henkensä pysyi murtumattomana.
Ne, jotka katsoivat häntä silloin, ja ne, jotka ovat
katsoneet häneen aina siitä lähtien, tietävät, mitä todellinen palvonta merkitsee. Palvonta merkitsee sitä, että
palvojista tulee yhtä Luojansa kanssa. Eristyksissä –
ikään kuin sitä ei olisi koskaan tapahtunut.
***
Universumin laki kuuluu: Pyytäkää, niin saatte; etsikää,
niin löydätte. [1838:3] Me siis pyydämme apua ja etsimme opastusta – ja meille annetaan molempia. Sitä tulee
runsain mitoin, kuten tulee kaikkea, mikä tulee Jumalalta. Mutta antamisen runsaus ei merkitse tuhlaamista.
Se, mikä jää vastaanottamatta, otetaan mielellään vastaan toisessa maailmassa, toisessa universumissa, eri
universumiaikakaudella. Ennemmin tai myöhemmin
jokaisesta uudesta potentiaalista tulee aktuaalista – jos-
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kus, jossakin.
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apostolille. Haluaisin yhdistää sen musiikkiin, jota on
Urantia-kirjassa luonnehdittu ihmisten, enkeleiden ja henkien universaalisena kielenä. [500:6]

***
Mitä pidemmälle jatkamme ikuista matkaamme, sitä
enemmän annamme arvoa yhdelle niistä totuuksista,
joita Jeesus opetti Ateenassa: Todellinen maailmankaikkeus on ikuisen Jumalan jokaista lasta kohtaan ystävällinen.
[1477:3] Jokaisen universumilapsen tulisi pitää tätä syvällistä totuutta itsestään selvänä – asuipa hän eristetyssä maailmassa tai valon ja elämän sfäärillä, järjestetyn
luomistuloksen kaukaisella reunalla tai Havonan kehällä. Meillä kaikilla on jumalallinen vanhempi, joka rakastaa meitä, nauttii palvonnastamme ja vastaa kysymyksiimme – ja kehottaa meitä jatkamaan matkaamme rakkaudessa, palvoen ja rukoillen.
Ja tuollaisella rukouksella lopetan puheeni. Se on
yksi Jeesuksen opettamista rukouksista kahdelletoista

Täydellinen ja vanhurskas taivaallinen Isämme,
Opasta ja ohjaa matkamme kulkua tänäkin päivänä.
Pyhitä askeleemme ja sovita yhteen ajatuksemme.
Johdata meitä aina iäisen edistymisen teillä.
Täytä meidät viisaudella voiman täyteyteen saakka
Ja elävöitä meidät loputtomalla energiallasi.
Innoita meitä jumalallisella tietoisuudella siitä, että
Serafiarmeijat ovat läsnä ja opastavat meitä.
Opasta meitä alati ylöspäin valkeuden tietä kulkiessamme;
Tee meille täyttä oikeutta suuren tuomion päivänä.
Tee meistä itsesi kaltaisia ikuisessa kunniassa
Ja ota meidät vastaan päättymättömään palvelukseesi
korkeuksissa.
[1622:23–34]

Tässä ja nyt
M ARK B LOOMFIELD
Yhdistynyt Kuningaskunta
irjoitusten mukaan “kaiken lähetystyön äiti”.
Koska olen enimmältään kaihtanut
konferenssikäyntejä yksinäisen kenttätyöni
hyväksi kirvoittivat toistuvat pyynöt puhua ”eristyksissä” työskentelemisestä Sydneyn konferenssissa
otaksuttavasti yhtenä tähän liikkeeseen kuuluvista
”pienimistä tiimeistä” ”syvimmillä vesillä”, minulta
vastaukseksi: ”katso eteesi, mitä toivot”.
Urantia-kirjan kahdeksantuhannen kappaleen
koulutuskeskuksiin kautta maailman tapahtuneen käsin
kylvämisen ilmeiset eristyneisyyden vuodet – ja vielä
moninkertainen määrä kylvämättä – tekivät nähtävästi
minusta pätevän puhumaan tästä asiasta. Pusikkolentäjän päivät Afrikassa elefanttien varjelemiseksi
norsunluun salametsästäjiltä sekä aikani Kalkutan Äiti
Teresan kanssa ja kaikki Etelä-Aasiassa järjestämäni
ilmaiset kaihileikkaukset eivät auttaneet minua livahtamaan tällä kertaa tutkasäteen alitse.
Ilmaiset iltakoulut Pohjois-Intiassa ja myöhemmin
Thaimaan ja Myanmarin raja-alueella olivat avuksi, kun
hiljattain perustettiin Maailman lukutaidon ilmaiskoulut
( w w w .fre e s c h o o lsw o rld .c o m ) , jo tk a t ä h t ä ä v ä t
lukutaidottomuuden hävittämiseen vuosisadan loppuun mennessä. Nämäkään toimet eivät juuri pitäneet
minua parrasvalojen ulottumattomissa. Tapojeni vastainen halu osallistua konferenssiin oli kuitenkin
enemmänkin halua nähdä vanhoja ystäviä sekä halua
tyydyttää tyhjänpäiväinen uteliaisuus tarkastella tämän
liikkeen omaa suhdetta näennäiseen eristyneisyyteen.
Koska en ole mikään harjaantunut puhuja enkä
tilaisuuden siihen tarjoutuessakaan yrittänyt pitää
puhetta, olin konferenssin viimeiseen päivään mennessä, jolloin minun oli määrä puhua, tietenkin kuullut
jo monia näkökantoja tästä aiheesta. Oma näkökantani
kuvasti sitä, kuinka suuressa määrin maailmaa voitaisiin

K

mielestäni kohentaa, jos vain tämä liike voisi paremmin
tasapainottaa seurustelunsa Taivaan Puutarhoissa
palvelulla Helvetin Keittiöissä:
”Pikku tiimit syvillä vesillä?” Siis ketkä?
Miljoonan vuoden korkein ilmoitettu totuus kädessäm m e, pieni jo u kko n äkym ättöm iä au ttajia
ympärillämme, superuniversumin voima takanamme ja
itse Jumala vaikuttamassa ylitajuiseen mieleemme
olemme osa koko luomakunnan suurinta tiimiä
Nebadonin kaikkein pienimmässä ja matalimmassa
rapakossa.
Tyrannia. Syvistä vesistä löytyy pieni tiimi.
Dogmatisoitunut uskonnollinen fundamentalismi.
Löytyy toinenkin. Koko materialistinen aikakausi.
”Eristyneisyys?”. . . Kuka? Missä?
Elleivät pitkäaikaiset yksinäiset kenttätyötä tekevät
voi edes ajatella vetoavansa eristyneisyyteen, niin millä
villillä mielikuvituksen venytyksellä sinä sitten voisit?
Yksin? Usein. Eristäytyneenä? Ei koskaan. Siinä on
hienoinen mutta elämää muuttava ero.
Nyt kun nämä pienet mielikuvat on tuotu esille, niin
lähtekäämme taas alusta. Eikö niin?
Otettaessa huomioon se, minkä tilapäisinä valvojina
toimimme, meidän täytyy varmaankin olla suurin
mahdollinen inhimillinen Kristuksen jälkeinen voima
viemään loppuun kaikki tämän maailman kauhut,
epäinhimillisyydet ja pahuudet. Slummien vaivaama,
puutteen murtama liikakansoitus, riehuva ja kuohuva
m ilita rism i, so ke a u sk o k u lu tu k se n k asv u n
välttäm ättömyyteen, lam auttava rappeutum inen:
Urantia-yhteisö pitää hallussaan Jumalan antamaa,
taivaan lähettämää lopullista ratkaisua kaikkiin näihin
asioihin. Pysy erossa tämän liikkeen päätöksiä tekeviltä
tasoilta, ellet täydestä sielusta ja sydämestä usko tuohon
ratkaisuun. Mutta jos uskot, niin pohtikaamme sitten,
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mitä nimenomaan aiomme tehdä sen hyväksi:
Meille opetetaan, ettei todellisten johtajien ja
opettajien määrä edes parhaina aikoina ylitä yhtä
prosenttia väestöstä, mikä tarkoittaa noin kuuttakymmentä miljoonaa sielua maailmanlaajuisesti —
vastaten oman maani, Yhdistyneen kuningaskunnan
väestöä. Jos tätä ilmoitusta esiteltäisiin vapaasti edes
kohtuulliselle prosentuaaliselle osuudelle tästä
kuudestakymmenestä miljoonasta, niin kiitos ja hyvää
yötä, koska se olisi käytännöllisesti katsoen sananparreksi muuttunut, ”se siitä”. Toteuta tämä pieni
missio ja pakkaa sitten tavarasi ja mene kotiisi Loretta,
sillä kaikki on päättynyt. Jos me yhteisönä saavutamme
tämän erityisen tärkeän tavoitteen, niin mitä muuta
sitten teemmekin, sillä ei vertailussa ole juurikaan
merkitystä. Pelaa vaikka ristisanalautapeliä jos haluat.
Sillä se kriittinen massa, joka tarvitaan aikaansaamaan
suurin koskaan mahdollinen hengellinen renessanssi,
on silloin saavutettu.
Usean kymmenentuhannen Urantia-kirjan tieto,
amadonit, abnerit, simon pietarit ja äiti teresat kaikki
yhdellä kertaa? Hmm, mitä sanoittekaan? Mikään vastavoima tämän maan päällä ei voisi koskaan toivoa
asettuvansa vastarintaan; jokainen tai kuka tahansa joka
asettuisi, litistettäisiin täysin matalaksi. Hengellisin
termein sanottuna kehittäisimme niin fantastisen
voiman, että se kirkkaampana kuin tuhat aurinkoa
kulkisi äitien iltasaduissa lapsilleen kokonaisesta
tulevasta aikakaudesta.
Hiljattain syntyneelle innostuneelle ja vihkiytyneelle
lukijakunnalle, jolla on käytössään tämän päivän
modernit kulkuneuvot ja kommunikointivälineet, ei
tämän tehtävän todellinen ajassa tapahtuva ja tosielämään perustuva päätökseen saattaminen olisi millään
muotoa fyysisten mahdollisuuksien tuolla puolen. Eikö
se kiinnostakin sinua? Etkö tunnekin olevasi jollakin
tavoin kutsuttu? Ethän ole koskaan koko elämäsi aikana tuntenut olevasti tällaisen kiihkeän voiman vallassa?
Omalta osaltani tämä selittänee, miksi olen
tekemässä tätä käsin kylvöä maailman pelloilla, tuomassa yhtälöön tekijöitä, jotka painavat sen maailmanhistorialliseen kaatumispisteeseen. Varsin hyvin sen
tietäen, niin kuin me tiedämme, että monet kaikkein
kyvykkäimmistä johtajista ja opettajista löytyvät maailman vaikeimmilta alueilta; he ovat kaukana suhteellisen
helposta ja hyvinvoivasta läntisestä maailmasta.
Ja ilman yleistä tukea tai sen kanssa, sillä olen
selvinnyt molemmista, en aio koskaan lopettaa niin
kauan kuin vain terveyttä riittää. Muodissa tai poissa
muodista, se on yksi ja sama minulle.

ihmisille ennen kuin hän esitti uuden ilmoituksen
ihmisestä Jumalalle.
Edistyvää siinä, että jokainen peräkkäinen ilmoitus
sekä rakentuu aikaisempien ilmoitusten varaan että
valmistelee tietä tuleville. Meidän päivänselvä pulmamme täällä on, että neljäs ilmoitus näki itse Jumalan
Pojan luovuttavan elämänsä, ei pelkästään ystäviensä
vaan vihollistensa puolesta; kaikesta päättäen mahdoton teko ylitettäväksi – kunnes, toisin sanoen, sinä
tutustut uudestaan meidän missioomme viedä tämä
ilmoitus niille kuudellekymmenelle miljoonalle, joista
vuorostaan jokainen etsii itselleen parhaan keinon
kertoa tällaiset totuudet lopulle ihmiskuntaa.
Oletetaan, että muuan yksinäinen kenttätyöntekijämme uskaltautuu kirjat käsissään väärään
gettoon eikä tule sieltä pois. Ei jos vaan kun niin tapahtuu, hän on ensimmäisenä antanut elämänsä vihollistensa puolesta yksinään ilman ystävien seuraa, mikä
välittömästi ylittää Nasaretilaisen hänen omassa
ottelussaan ystävien kulkiessa hänen mukanaan hänen
vangitsemiseensa saakka. Toiseksi hän tekee näin
odottamatta tulevaa palkkiota, kun taas Mestari itsensä
näin luovuttamalla ansaitsi kiistattoman, laajan
universumin ylimmän vallan: ei hassumpi palkkašekki
”vain yhden päivän työstä”. Kolmanneksi yksinäinen
kenttätyöläisemme ei olisi mitenkään käynyt läpi oman
luottavaisen uskonsa vaarantavaa kokemusta suorassa
yhteydessä yli-inhimillisiin persoonallisuuksiin, jollainen
Jeesuksella oli Gabrieliin ja Isä-Melkisedekiin esimerkiksi kirkastuskokemuksessa.
Tämä ei tietenkään tarkoita, että me kaikki nyt
ryntäämme ulos ja hakeudumme lähimpään slummiin
mukiloitavaksi, vaan se päinvastoin ainoastaan esittää,
että viides aikakautinen rakkaus ei ole viides aikakautinen rakkaus ennen kuin se jotenkin erottautuu
neljännestä aikakautisesta rakkaudesta jollakin ylöspäin
edistyvällä tavalla.
Mutta tämä tuo meidät jokseenkin vääjäämättä
jonkinlaiseen Urantia-liikkeen tienhaaraan, kysymyksen
ollessa laajasti ottaen siitä, onko lukijakunta valmis
sallimaan sellaisen, että tämä liike rappeutuu suureksi
myllynkiveksi viidennen aikakautisen ilmoituksen
kaulaan, samalla tavoin kuin säälittävästi pirstoutuneesta kristillisestä kirkosta on osoitettavasti tullut
myllynkivi neljännen ilmoituksen kaulaan:
. . . Pyri valta-asemaan sellaisella kentällä, jolla et ole
uurastanut, ja kohta olet minun määritelmäni mukaan
pappi. Älä etsi valtiutta sellaisilla kentillä, joilla olet
uurastanut, ja olet minun määritelmässäni kenttätyöntekijä.

***

Kun Urantia-kirjan opetukset voidaan nyt käsittää
vain ensimmäisenä puoliskona viidettä aikakautista
ilmoitusta, eli ylhäältä alas, Jumalalta ihmisille -puoliskona, niin mikä tahansa ”pappien johtama”, loputtomaan opiskeluun ja opetusten erittelyyn antautuva liike
palvelee vain tuollaisen ihmislajin uutena ja suosittuna
itsesäilytyksen välineenä seuraavat tuhat vuotta. Vastavuoroista, ihmiseltä Jumalalle -ilmoituksen elementtiä

Ilmoitus on luonnostaan tyypillisesti vastavuoroista
ja edistyvää. Vastavuoroista siinä, että ensin tulee
ylhäältä alas -vaihe, Jumalalta ihmiselle -ilmoitus, ja
sitten tällaiseen ilmoitukseen tulee inhimillinen vastaus,
ihmisen ilmoituksena tilannetta seuraavalle universumille. Jeesus Nasaretilainen ilmoitti ensin Jumalan
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siitä ei löydy, sillä tämän sosiaalinen kerrostuma on
tietenkin pelannut samaa peliä viimeiset puoli miljoonaa vuotta. Tämä on aavemainen liike sikäli, että samalla kun se pyrkii olemaan eniten näkyvillä, se on samalla
vähiten todellinen.
Tällainen on pappistyyppien ”hajota ja hallitse” eetos suppeasti esitettynä:
”Meillä on 20 miljoonaa dollaria, joten osoittakaa
meille kunniapaikat ja tehkää kaikki täsmälleen meidän
mielemme mukaan, tai muuten luomme uusia vaikeuksia , se k ä o m illa, t eitä vastaan kilpaile v illa
liikebrändeillämme että kirjoillamme, vaikka seurauksena oleva kaaos viime kädessä kääntää kokonaisia
uskontoja ilmoitusta vastaan.”
Olemalla kuin yön ja päivän välinen vastakohta
kenttätyöntekijöiden ”yhdistä ja palvele” -eetos ei jouda
ajattelemaan komeilta kalskahtavia titteleitä eikä
kunniapaikkoja, vaan kenttätyöntekijät paneutuvat
mieluummin työhönsä viedä ilmoitettu totuus maksutta
maailman ääriin asti, jotta kaikilla totuuden etsijöillä
olisi mahdollisuus löytää etsimänsä, samalla kun tällaisen edistyvän liikkeen yhtä tärkeä ”kotiväki” melkein
läkähtyy heitä tukiessaan.
Nämä ovat niitä tyyppejä, jotka jossain vaiheessa
läimäyttävät Urantia-kirjan kiinni ja sanovat: ”Selvä,
olen ymmärtänyt. Jumalat ovat ilmoittaneet itsensä
minulle; nyt on minun vuoroni ilmoittaa itseni Jumalille”. Se, mitä sitten tapahtuu, on heidän lahjansa heitä
tarkkailevalle universumille, todellisen ja käsin
kosketeltavan sosiaalisen palvelun muodossa. Kentän
johdolla toimivan liikkeen piirissä tapahtuva kaikki
Urantia-kirjan opiskelu näyttäytyisi
näin ollen
yksinkertaisesti päämäärän saavuttamiskeinona, kun
taas pappisjohtoisessa varjoliikkeessä tällaisesta
päättymättömästä opiskeluharrastuksesta tulee jo sinänsä päämäärä.
Kuka tahansa tuottelias kenttäjohtoisen liikkeen
jäsen pystyisi hiljentämään sata pappistyyppiä
julistamalla rauhallisesti: ”Jos tahdot minua parempi,
sinun täytyy ensin olla minua parempi palvelija”.
Todelliset kenttätyöntekijät – johtaessaan mieluummin eturintamasta kuin selustasta (vastakohtanaan
väistämättömät huijarit ja teeskentelijät) – asettavat aina
kenttätyön rutiininomaisten sosiaalisten kokoontumisten edelle, mutta juuri sillä tavoin heidän poissaolonsa
alkaakin tuntua eräänlaiselta läsnäololta, ja sitä seuraava
hiljaisuus eräänlaiselta kutsuhuudolta. Kuka tahansa
konferenssiin osallistumaton saattaa olla valtakunnalle
suurimerkityksellisempi kuin osallistuva.
Ja kun tämä kaikkien missioiden äiti tuottaa
ilmoituksen ensimmäisen suoranaisen marttyyrinsä,
emme ole kovinkaan surullisia, koska kyseessä ei niink ä ä n o le s a t t u m a , jo s e iv ä t ih a n k a ik k i
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kenttätyöntekijämme palaa kotiin kuin on se, että he
palaavat. Ellemme menetä satunnaista alfa+ -urosta
velvollisuuksien kentällä, niin silloin, mitä minuun
tulee, yrityksestämme puuttuu voimaa.
”Koetapas nyt rauhoittua, Bloomfield”, alkaa yksi ja
toinen teistä mutista, ”Ei noin voi puhua.”
Voinpahan.
Tämä liike ei ole vätyksiä, pelkureita tai ultraitsekkäitä varten, sillä edessämme on maailman
vapautusmissio, jossa huomataan pian, että vapaus on
harvoin ilmaista. Ja siellä missä pappisjohtoinen liike
johtaisi tulevais-ikuiseen katumuksen vankityrmään,
siellä kenttäjohtoinen tai ainakin kenttäystävällinen liike
pyrkisi vapauttamaan meidät kaikki – vähiten onnekkaasta lapsesta aina Korkeimpaan Olentoon saakka.
Ettekö havaitse, että ilmoituksenantajat esittäessään
”Jeesuksen usko” -luvun Urantia-kirjan viimeisenä
käytännöllisesti katsoen kerjäävät nuorisomme kermaa
pyrkimään vielä parempaan? Uudenlainen usko ei
tarvitse sen paremmin ystävien seuraa kuin vihjettä
tulevaisuudessa saatavasta palkkiosta, vielä vähemmin
kahvia ja munkkirinkilää Gabrielin kanssa.
Miksi aina odottaa sellaista, että Jumala nostaa
riman ja kutsuu meitä kaikkia ylittämään sen, kun
voisimme itsekin silloin tällöin korottaa sitä, selvitä
siitä, ja sitten kutsua Jumalaa puolestaan ylittämään
sen? Eikö sinulla ole pelottomuuden tajua? Sivulla 729
meitä muistutetaan siitä, että meidän välittömiä
luojiamme miellyttää nähdä vähän inhimillistä ”sisua”,
siis miksi olla niin kitsas, että riistää heiltä heidän
huvinsa, kun inhimillinen evoluutio ilmeisesti on heidän mieluisin urheilulajinsa?
Ja ottaessamme huomioon kaikki tällä hetkellä
käytettävissämme olevat keinot ei merkitse yhtä paljon
se, pystyykö muutama omistautunut kenttätyöntekijä
ylittämään palvelussa kaikki apostolit yhteen laskettuina
kuin merkitsee se, että heitä tuskin kannattaa edes
mainita, elleivät he pysty. Kun tilanne on tällainen,
mitä eivät korkeimmatkaan enkelit antaisi saadakseen
vaihtaa paikkaa kanssamme vaikkapa vain ihmiselämän
yhdeksi vuodeksi?
Sinä, rakas lukija, olet kriittisen tärkeä tämän
turmeltuvan sfäärin nykyiselle ja tulevalle hengelliselle
järjestykselle. Tuskin koskaan koko inhimillisen historian aikana on ihmisten käsiin annettu näin paljon heidän vaikuttaa kokonaiseen tulevaan aikakauteen, sen
hyväksi tai sen vahingoksi. Sillä olet elävä, hengittävä
osa koko inhimillistä vastausta viidenteen käänteentekevään ilmoitukseen, vastausta, josta on varmuudella
sanottavissa, että se koituu Caligastian ... tai M ikaelin ...
pahimmaksi painajaisuneksi.
Kääntänyt Martti Vanninen
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Tämä on kolmas artikkeli sarjassa, joka esiteltiin toukokuun
2006 Journalissa. Artikkelisarjan tarkoituksena on hahmotella
suunnitelma opettamisen taidon omakohtaista kehittämistä
varten. Sarjan neljässä artikkelissa käydään läpi taidon
oppimisen neljä vaihetta: orastava tietoisuus, vaivalloinen

harjoittelu, tiedostettu taito ja sisäistetty taito. Jos et ole
nähnyt edellisiä artikkeleita, lue ne verkkosivulta
http://www.urantia-iua.org/Journal/index.html (valitse May
tai August tai November 2006 ja haluamasi kieli).

Matkalle lähtö – tiedostettu taito
C AROLYN P RENTICE
Yhdysvallat
”… kaiken on odotettava kunnes sen aika tulee. Synnyt
maailmaan, mutta kannatpa asiasta miten paljon huolta hyvänsä, tuotpa julki kärsimättömyytesi miten ponnekkaasti tahansa,
se ei auta sinua varttumaan. Kaikissa tällaisissa asioissa sinun
on odotettava aikaasi. Vain aika kypsyttää puun vihreät hedelmät. Vuodenaika seuraa vuodenaikaa ja auringonlasku seuraa
auringonnousua vain ajan kulumisen myötä.” [1436:4]
”Tunne kiinnostusta kanssaihmisiäsi kohtaan, opettele
rakastamaan heitä ja etsi tilaisuutta tehdäksesi heidän hyväkseen jotakin, josta olet varma, että he haluavat niin tehtävän",
ja sitten hän lainasi vanhaa juutalaista sanontaa: "Jos kuka
haluaa, että hänellä on ystäviä, esiintyköön ystävällisesti."
[1439:0]
ika kuluu nopeasti, ja olemme nyt tulleet seuraavaan vaiheeseen taidon hankkimisessa. Toivon,
että olet ollut mukana sitoutuen ja sinnikkäästi.
Viimeiset kolme kuukautta olet harjoitellut, kokenut ja
pohtinut vaivalloisen harjoittelun vaihetta. Olet lukenut
Urantia-kirjan neljännestä osasta luvut 137–150 pannen
merkille, miten Jeesus harjaannutti apostoleita opettamaan ja miten he reagoivat hänen opetukseensa kukin
omalla tavallaan palvellen ja opettaen monilla eri tavoilla, jotka vetosivat erilaisiin ihmisiin vaihtelevissa olosuhteissa. Toivon, että olet sitoutunut johonkin
palveluhankkeeseen voidaksesi irrottautua jokapäiväisistä rutiineistasi ja omistautua vilpittömästi opettamisen taitosi kehittämiseen.
Sen lisäksi olet paneutunut erityisesti kuuntelemaan
ihmisiä, tunnistamaan ja käyttämään opetustarinoita ja
keskittymään positiiviseen ollessasi vuorovaikutuksessa
ihmisten kanssa. Olet etsinyt opetustilanteita – tilanteita, jolloin sinulla on mahdollisuus opettaa jotakuta,
samoin kuin tilanteita, jolloin jollakulla toisella on
mahdollisuus opettaa sinua. Olet luultavasti kokenut
sekä onnistumisia että pettymyksiä. Se on normaalia
vaivalloisen harjoittelun vaiheessa, ja olet myös pohtinut sitä. Toivon nimenomaan, että olet ottanut tavaksesi varata joka päivä aikaa miettiäksesi kokemiasi
vuorovaikutustilanteita.
Seuraavien kolmen kuukauden aikana tulet jatkamaan palveluhankettasi, lukemista, tietoista opetustekniikkojen soveltamista ja kokemustesi pohtimista. Ja
tulet edistymään.
Tämän seuraavan vaiheen nimenä on tiedostettu
taito, koska huomaat edistyväsi ja alat ehkä tuntea
prosessin sujuvan hyvin ja saavasi itsevarmuutta. Mutta
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varo liiallista itsevarmuutta. Sinulla on taitoa, mutta se
on tiedostettua taitoa. Sinun on ajateltava opettamista,
keskityttävä siihen ja oltava aina tietoinen siitä, mitä
olet tekemässä, koska se ei kuulu vielä kiinteästi
käyttäytymiseesi. Se ei ole vielä tottumus.
Muistelepa, miten opit ajamaan autoa. Harjoiteltuasi
jonkin aikaa (selvittyäsi vaivalloisen harjoittelun
vaiheesta) suoriuduit melko hyvin, mutta jos et ollut
tarkkaavainen, saatoit helposti ajaa epähuomiossa kolarin. Sinulla oli ajotaito, mutta sinun oli kiinnitettävä
koko ajan huomiota ajamiseen, ajateltava: ”Minun pitää
antaa suuntamerkki; minun pitää jarruttaa ennen risteystä; minun pitää ajaa eteenpäin ja sitten peruuttaa tälle
parkkipaikalle.” Sinä hallitsit nämä taidot, mutta
menetelläksesi oikein sinun oli oltava tietoinen siitä
mitä teit.
Tässä vaiheessa sinun tulee siis suorittaa tietoista
harjoittelua parhaalla mahdollisella tavalla. Sitä mukaa
kuin varmistut taidostasi, alat havaita, missä voit parantaa tai ehostaa käytäntöäsi. Voit analysoida onnistumisiasi ja heikkouksiasi. Voit käyttää henkisiä kykyjäsi
tiettyjen vaikeiden pulmien ratkaisemiseen. Tiedostetun
taidon vaiheessa ei sinun ole tarkoitus vain tuntea itseluottamusta sen johdosta, mitä olet saavuttanut, vaan
sinun tulee tietoisesti parantaa taitoasi, olla tietoinen
siitä mitä teet ja nauttia taidostasi. Seuraavassa esitetyt
tekniikat auttavat sinua hiomaan opetustaitojasi
tietoisemmin tulevina kuukausina.
Opetustekniikat
Edellisistä artikkeleista olet oppinut eräitä opettamisen
perustekniikoita. Kirjaa lukiessasi olet nähnyt, miten
Jeesus edellytti opetuslastensa opettavan samaa perustotuutta mutta kunkin opettavan sitä omalla tavallaan.
Jos olet todella ymmärtänyt oppilaitasi ja yrittänyt antaa
heidän arvostamaansa ja toivomaansa opetusta termeillä, jotka he ymmärtävät, silloin olet oppinut kaiken
tarvittavan nimenomaisesta opettamisen tekniikasta.
Mutta opettaminen ei ole vain tekniikkaa; se on taidetta. Ollaksesi tehokas opettaja sinun on sen vuoksi
kehitettävä omaa taidettasi, omaa luovuuttasi. Seuraavassa esitetään joitakin lisäohjeita opetustaitosi
kehittämiseksi taiteeksi:
1. Puhuttele oppilaittesi sisimmässä olevaa
henkeä
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”Katsokaas, lapseni, ihmisen tunteisiin vetoaminen tuottaa
vain hetkellisiä tuloksia ja johtaa surkeaan pettymykseen;
yksinomainen ihmisen älytoimintaan vetoaminen on sekin tyhjää
ja hedelmätöntä; ihmismielessä elävään henkeen vetoamalla vain
voitte toivoa saavuttavanne pysyvää menestystä ja saavanne
aikaan ne ihmeelliset ihmisluonteessa tapahtuvat muutokset,
jotka ennen pitkää näkyvät aitojen hengen hedelmien ilmenemisenä kaikkien niiden päivittäisessä elämässä, jotka siis pääsevät
epäilyksen pimeydestä siten, että henki syntyy uskon valoon –
taivaan valtakuntaan." [1705:3]
Niin kuin Jeesus sanoi apostoleilleen yllä olevassa
lainauksessa, on tärkeää muistaa, että jos toivot
saavuttavasi menestystä, sinun tulee puhutella ja ravita
oppilaittesi sisimmässä olevaa henkeä. Tämä on peruskäsite. Kuten tämän sarjan aikaisemmissa artikkeleissa
on osoitettu, ei fyysisen ja hengellisen maailman välillä
ole mitään ehdotonta rajaa; ihmisinä me elämme
molemmissa maailmoissa, ja meidän on tärkeää saada
oppia molemmissa. Mutta sillä, mitä opimme
aineellisesta maailmasta, on myös hengellistä merkitystä
– opimme olemaan ihmisiä, mikä tarkoittaa, ainakin
tällä planeetalla, sekä henkistä että fyysistä olemassaoloa. Tarkastelimme tätä käsitettä alun perin siitä näkökulmasta, ettei meidän tarvitse yrittää opettaa hengellisiä totuuksia oppiaksemme olemaan opettajia. Katsokaamme sitä nyt hiukan eri näkökulmasta: Opettaessasi
kaikkein arkipäiväisimpiä tehtäviä tai asioita onnistut
paremmin, jos sisällytät opetukseen oman henkesi ja
oppilaittesi henget. Maallisen sisällön ohella opetat
jotakin hengellistä. Se ei ole suunniteltua opetusta, vaan
vuorovaikutuksen hengellisen luonteen mielessä pitämistä.
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että pysähdyt
ajattelemaan oppilaan sisimmässä olevaa henkeä.
Rukoile omalta Ajatuksensuuntaajaltasi ohjausta
voidaksesi ymmärtää edessäsi olevan oppilaan tarpeita.
Omasta kokemuksestani tiedän, että oppituntini ovat
paljon onnistuneempia, jos, sen sijaan että kuumeisesti
valmistaisin tuntia asioista, joita oppilaitteni mielestäni
pitäisi tietää, mietin, mitä he tarvitsevat tai mitä he
tahtoisivat oppia. Pyydän ohjausta A jatuksensuuntaajaltani ja ajattelen oppilaitteni Ajatuksensuuntaajia. Seisoessani heidän edessään puhuttelen
tavallaan Isää oppilaitteni sisimmässä olevien henkien
välityksellä. Se voi olla hätkähdyttävä, melkein pelottava ajatus! Mutta sitten muistan, että minussakin elää
Isän osanen, että olen täällä tällä hetkellä ja tässä
paikassa, ja että minulle on annettu tämä tehtävä:
kuunnella ja puhua, oppia ja opettaa – ja että saan kaiken tarvitsemani avun.
Henkilönä, joka tutkii ammatikseen sanoja ja viestintää, kiinnitän jatkuvasti huomiota kielen köyhyyteen,
siihen, miten mahdotonta todellinen ajatustenvaihto
on. Mistä löydän sanoja, jotka toinen kokee mielekkäiksi, jotka rakentavat sillan meitä erottavan kuilun yli,
joiden ansiosta hän voi kasvaa ja omaksua
tarkoituksenmukaista tietoa? Ei ole olemassa maagisia
sanoja, jotka johtaisivat välittömään ymmärtämiseen.
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Toistemme sisäinen elämä, se missä todellinen ymmärrys sijaitsee, on meiltä ikuisesti suljettu.
Mutta jakamalla sisäisen elämämme Jumalan kanssa,
Ajatuksensuuntaajan kanssa, voimme saada yhteyden
oppilaittemme sisäiseen elämään. Emme voi tietää heidän kaikkia ajatuksiaan ja sisäisiä kamppailujaan, mutta
voimme luottaa siihen, että Ajatuksensuuntaajan
hengellisen ymmärryksen avulla sanoistamme tulee
oppilaalle mielekkäitä. Olen saanut apua siitä, että olen
mietiskellyt tätä asiaa muutaman minuutin ajan ennen
oppituntia. Ja ollessani oppilaan kanssa kahden kesken
olen huomannut, että jos käytän jonkin aikaa (näyttäen
siltä kuin miettisin!) tunnistaakseni hänen sisimmässään
olevan hengen, näyttää sanoillani olevan enemmän
merkitystä oppilaalleni.
Tämä tekniikka on käytännössä osa viime kuukausien aikana oppimaamme kuuntelua ja pohtimista. Sen
sijaan että rientäisin esiintymään asiantuntijana vetäydyn syrjään ja annan henkiemme puhua keskenään.
Jätän minuuteni ulkopuolelle ja vähennän omaa
merkitystäni tässä vuorovaikutuksessa.
Mutta vaikka ty ö onkin tärkeää, m in ä ei ole. Kun tunnet itsesi tärkeäksi, menetät energiaa egon omanarvontunnon
kulumiseen käytössä, joten sitä liikenee varsin vähän työn
tekemiseen. Minän tärkeys, ei suinkaan työn tärkeys, uuvuttaa
kypsymättömiä luotuja; juuri tämä minätekijä uuvuttaa, ei
suinkaan tavoitteellinen ponnistelu. Voit tehdä tärkeää työtä,
ellei sinusta tule tärkeilevä; voit puuhata monia asioita yhtä
vaivattomasti kuin yhtä, jos jätät minuutesi ulkopuolelle.
[555:5]
Opimme jättämään minuutemme ulkopuolelle
oppiessam m e tunnistam aan sisimmässäm m e ja
oppilaittemme sisimmässä olevan hengen. Toiset kaksi
tekniikkaa rakentuvat tämän ensimmäisen varaan.
2. Tunnista ja tunnusta inhimilliset rajoituksesi
ja heikkoutesi
Eräs tapa, jolla minuus voidaan jättää ulkopuolelle,
on oppia myöntämään, että on väärässä tai että ei tiedä.
Vaikka tuntisit olevasi taitava ja itsevarma, et tiedä
kaikkea – ja hyvät opettajat myöntävät sen auliisti.
Urantia-kirjassa ilmoituksenantajat käyttävät sanontaa ”Me emme todellakaan sitä tiedä” – tai jotakin
vastaavaa – yli sata kertaa. [Esim.: 104:6, 115:7, 123:6,
124:5, 133:4, 203:7, 220:1, 262:4, 351:5, 631:1, 636:3,
844:5, 1166:6, 1310:3, 2015:0.] Nämä kuuluvat
suosikkikappaleisiini yksinkertaisesti siitä syystä, että ne
muistuttavat minua siitä, että ellei Jumalallinen
Neuvonantaja tai Voimallinen Sanansaattaja tiedä joitakin asioita, ei minunkaan voida odottaa tietävän kaikkea. Lisäksi näillä korkeammilla olennoilla on ilmeisesti
jotakin opittavaa minulta. Sehän on lopultakin osa
koko tätä lahjoittautumisten ja Isän osasten ideaa –
kokemuksen saaminen luomakunnan kaikilta tahoilta
syntyperäisten asukkaiden eikä ainoastaan jumalallisesta
näkökulmasta.
Sen myöntäminen, että et tiedä, että olet vain ihminen, on tärkeää monellakin tavalla. Ensiksikin oppilaasi
tulevat väistämättä huomaamaan tekemäsi virheet,
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logiikkasi heikkoudet tai missä kohdin olet yksinkertaisesti väärässä – koska et ole täydellinen. Tunnistamalla ja myöntämällä omat rajoituksesi annat oppilaille
mahdollisuuden samastua erehtyväisyyteesi heidän
todetessaan, ettei heidänkään voida edellyttää tietävän
kaikkea.
Toiseksi, tunnustamalla, mitä et tiedä, annat
oppilaille kasvutilaa. Jos kaikki on tunnettua ja hallittua
ja absoluuttista, ei oppilailla ole mitään syytä tutkia
asioita itse. Juuri selittämätön houkuttelee usein keksimään parempia oivalluksia. Tulet oppimaan jotakin
oppilailtasi, jos myönnät erehtyväisyytesi!
Ja lopuksi, rajoitustesi tunnustaminen sallii oppilaitten keskittyä enemmän itse aiheeseen ja vähemmän
sinuun. Tietysti pidät siitä, että sinua pidetään
auktoriteettina, henkilönä, joka tietää jotakin ja jota
ihaillaan – ja niin ehkä epäröit myöntää, että olet väärässä, – mutta silloin olet menossa ansaan, josta edellä
olevassa lainauksessa [555:5] puhutaan, eli teet itsestäsi
liian tärkeän.
Kun tunnet itsesi tärkeäksi, et ainoastaan tee itsellesi
karhunpalvelusta; kun annat muiden pitää sinua elämää
suurempana, todellisena asiantuntijana, huijaat myös
oppilaitasi. He voivat alkaa keskittyä sinuun ja vähemmän opetukseen. He voivat lakata kyseenalaistamasta
sanojasi ja pitää niitä yksinkertaisesti Totuutena. Aivan
kuten varhaiset kristityt virheellisesti keskittyivät
Jeesukseen pikemminkin kuin hänen opetukseensa,
oppilaistasi saattaisi tulla fanejasi pikemminkin kuin
omia tutkimusmatkojaan tekeviä opiskelijoita.
Kun myönnät rajoituksesi ja heikkoutesi, osoitat,
että aina riittää opittavaa, ja valtuutat oppilaasi etsimään
omat vastauksensa. Ja opit jopa lisää oppilailtasi!
3. Käytä riittävästi aikaa.
Asiat, jotka olisit voinut oppia maan päällä, mutta joita et
onnistunut oppimaan, pitää omaksua näiden uskollisten ja
kärsivällisten opettajien ohjauksessa. Paratiisiin ei johda mitään
helppoja teitä, oikopolkuja eikä valtaväyliä. Reitin yksilökohtaisista vaihteluista riippumatta etenet toiselle sfäärille vasta,
kun hallitset ensimmäisen sfäärin läksyt; ainakin tämä pitää
paikkansa heti kun olet lähtenyt syntymämaailmastasi. [551:2]
Ette koko Paratiisiin-nousunne aikana voita koskaan
mitään sillä, että yritätte kärsimättömästi välttyä säädetyn ja
jumalallisen suunnitelman mukaisen tien läpikäymiseltä
turvautumalla oikoteihin, omiin keksaisuihin ja muihin
konsteihin muuttuaksenne entistä paremmiksi täydellisellä tiellä
kohti täydellistymistä ja ikuista täydellisyyttä. [846:4]
Taivaallisella elämänurallamme ei ole oikoteitä –
eikä opettamisessa ja oppimisessa ole oikoteitä. Ihmiset
haluavat aina oppia nopeita ja helppoja tekniikoita,
mutta opettaminen on pohjimmiltaan yhteydenottoa
ihmiseltä ihmiselle. Opettaminen tapahtuu ihmisten
välisessä suhteessa. Ja muista, mitä meille sanotaan
suhteista: Ellei persoonallisuutta oteta lukuun, kaikki ihmisen
kokemukseen sisältyvä ei-hengellinen on jonkin päämäärän
saavuttamiskeino. Kuolevaisen ihmisen jokainen aito suhde toisiin persooniin – inhimillisiin tai jumalallisiin – on jo sinänsä
päämäärä. [1228:3] Opettaminen kuuluu hengelliseen

elämänuraamme, ja opettaminen merkitsee suhteita;
jokainen suhde on tärkeä.
Tämä merkitsee opettajalle sitä, että sinun on
käytettävä tässä suhteessa riittävästi aikaa voidaksesi
opettaa sitä mitä on tarpeen opettaa.
Opettajan ammatissani olen joutunut opettelemaan
tätä yhä uudelleen ja uudelleen. Ja silti unohdan sen yhä
uudelleen. Jään jälkeen opinto-ohjelmasta, minua
ahdistaa kaikki se, mitä opiskelijoiden olisi mielestäni
opittava, olen huolissani siitä, mitä kaikkea kokeeseen
pitäisi sisältyä, ja alan pitää kiirettä. Tai sitten menetän
kärsivällisyyteni jonkun opiskelijan kanssa, joka vie
muita enemmän aikaa. Olen myös joutunut opettelemaan tätä äitinä. Kuulen, kun radiossa puhutaan jotakin moniajoista, siitä miten minusta voi tulla tehokkaampi jne., ja kun yritän toimia niin, minä loppujen
lopuksi vahingoitan lapsiani, koska en anna heille
tarpeeksi aikaa oppia. Unohdan, että sielun tehokkuus
on sitä, että kulloisellekin tehtävälle annetaan aina siihen tarvittava aika.
Tämä merkitsee sitä, että opetustilanne vaatii täydellistä tarkkaavaisuutta. Sitä edellyttävät sekä kuunteleminen että opettaminen. Kohdista ihmisiin jakamaton
huomiosi. Ensiksikin he huomaavat sen ja pitävät sitä
arvossa. Toiseksi ”moniajoidea” toimii vain suoritettaessa toistuvia ja konemaisia fyysisiä tehtäviä. Voin kyllä
pestä pyykkiä ja valmistaa päivällistä samanaikaisesti;
voin nostaa painoja ja katsoa samalla TV-komediaa.
Mutta voidakseni todella kokea jotakin ja ottaa toisen
ihmisen todella huomioon minun on oltava läsnä mielen, ruumiin ja hengen tasolla – tämä suhde on jo
sinänsä päämäärä, joten minun tulee keskittyä siihen.
Toinen huomaa tarkkaamattomuuteni, ja tarkkaamattomuus heikentää kykyäni arvioida, mitä hän tarvitsee ja
haluaa. Muista viime artikkelissani mainitsemani esimerkki tietokoneteknikosta, joka oli liian kiireinen
kuunnellakseen. Käytä siis tarpeeksi aikaa, kun opetat
jotakuta.
Mutta ajan käyttämiseen kuuluu myös se, ettei käytä
liikaa aikaa. Varo opettamasta liikaa. Ymmärrä, että
vaikka et mielestäsi ole opettanut kaikkea, mitä sinun
piti, oppilaasi eivät ehkä pysty omaksumaan enempää.
Anna heille uusi tilaisuus; keskeytä opetus; älä anna
heille enempää kuin mitä he tarvitsevat sillä hetkellä.
Opetuksen keskeyttäminen antaa oppilaillesi aikaa ajatella ja ihmetellä.
Ihmisrotu oli kuluttanut aikakauden toisensa perään sen
vähäisen uskonnon ja moraalin hankkimiseen, joka sillä oli, ja
nämä superihmiset [Dalamatian opettajat] ymmärsivät olla
riistämättä ihmiskunnalta näitä sen harvoja saavutuksia esimerkiksi sellaisen hämmingin ja tyrmistyksen kautta, joka on
aina seurauksena, kun valistuneet ja korkeammat olennot ryhtyvät liialla opettamisella ja liiallisella valistamisella mestaroimaan takapajuisia rotuja. [750:1]
Jeesus opetti näille miehille kaiken, minkä nämä pystyivät
omaksumaan. Hän ei erehtynyt opettamaan heille liikaa. Hän
ei kylvänyt hämminkiä esittämällä sellaista totuutta, joka olisi
ollut liian paljon heidän käsityskykynsä yläpuolella. [1535:6]
Minusta tuntuu, että kun yritämme opettaa enem-
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män kuin mitä oppilas pystyy käsittämään, yritämme
tosiasiassa vain esitellä omia kykyjämme. Muista siis
jälleen jättää minuutesi ulkopuolelle.
Tehtävät
Tämä on siis tiedostetun taidon vaihe. Alat saada
varmuutta ja tunnet pystyväsi opettamaan paremmin,
mutta voit helposti palata takaisin huonoihin tottumuksiisi tai jäädä polkemaan paikallesi, koska sinun on
pakko ajatella tietoisesti sitä mitä teet.
Tässä sinulle tehtäviä seuraavien kolmen kuukauden
ajaksi. Voit suorittaa ne eri tavoilla. Voit pohtia kutakin
yhtenä viikonpäivänä tai käyttää kuhunkin tehtävään
viikon ja tarpeen mukaan toistaa tämän kierroksen.
Tämä on uusiutuva projekti – huomaat, että jokaisella
uudella kierroksella nousee esiin uusia ideoita ja
käsitteitä.
Ensiksikin jatka IV osan lukemista luvusta 151 lukuun 164. Tarkoitus on, että niitä lukiessasi mietit,
miten Jeesus opetti ja miten apostolien opetustaito ja
ymmärrys kehittyivät. Opit myös tuntemaan hengellisiä
käsitteitä paremmin.
Muista ajatella ja kirjoittaa joka päivä päiväkirjaasi
osana kasvuasi ja edistymistäsi.
1. Jatka sitoutumista palveluhankkeeseesi ja
pohdiskele sitä – tai jos et ole vielä aloittanut sitä,
aloita se nyt. Pane merkille, miten kohdassa 1671:1
kerrotaan Jeesuksen kuuluisuuden olleen hänen
parantajanmaineensa varassa, mutta että ajan myötä
ihmiset kääntyivät hänen puoleensa saadakseen
hengellistä apua. Sinulle tämä merkitsee sitä, että kun
käytät aikaasi muiden ihmisten palvelemiseen, he alkavat nähdä sinussa henkilön, jolla voisi olla heille
annettavana jotain muutakin, nimittäin tietoa.
”Valtakuntani perustuu rakkaudelle, se julistetaan armossa, ja se rakentuu epäitsekkäällä palvelemisella.” [1725:3]
Sitoutumisesi valtakuntaan ei merkitse ilmoituksen
lukemista vaan muiden ihmisten palvelemista. Mieti
palvelutehtävääsi, mitä siitä opit, mitä tilaisuuksia sinulle tarjoutuu palveluhankkeesi ansiosta, millaista kasvua
sinussa tapahtuu.
2. Ajattele jälleen elämäsi opettajia – sekä
aikaisempia että nykyisiä. Mieti, mitä olet heiltä kultakin
oppinut (vaikka et pitänytkään jostakin opettajasta ja
pidit häntä taitamattomana, opit kuitenkin jotakin).
Mieti, mitä muut ihmiset olivat ehkä pitäneet samasta
opettajasta ja mitä he olisivat saattaneet häneltä oppia.
Pane samanaikaisesti merkille ja mieti sitä, miten
muut ihmiset opettavat. Heidän menettelytapansa ja
strategiansa eivät ehkä ole sinun tyyliäsi, mutta voit
oppia jotakin miettimällä, mitä muut opettavat ja miten
heidän oppilaansa siihen reagoivat. Muista, että tämän
ohjelman tarkoituksena on se, että teistä jokainen löytää oman tapansa opettaa samalla kun opitte myös toinen toiseltanne.
Kukin apostoliopettaja opetti omaa näkemystään valtakunnan evankeliumista. He eivät millään muotoa pyrkineet
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opettamaan täsmälleen samalla tavoin. Mitään teologisten opinkappaleiden yhdenmukaistettuun tai dogmaattiseen muotoon
pukemista ei esiintynyt. Vaikka he kaikki opettivat s a m a a
to tu u tta , jokainen apostoli esitti silti oman henkilökohtaisen
tulkintansa Mestarin opetuksesta. [1658:1]
[Jeesus] oli täysin tyytyväinen keinoihin ja persoonallisuuksiin, joita useimmat ihmiset olisivat pitäneet puutteellisina ja
katsoneet ne merkityksettömiksi. [1543:3]
3. Punnitse saavutuksiasi kuuntelemisen ja
opettamisen saralla. Tämä on tiedostetun taidon
vaihe. Tämän vaiheen saavutettuamme käy usein niin,
että alamme olla niin tyytyväisiä siihen, missä olemme
taitavia, ettemme näe enää vaivaa parantaaksemme
heikkoja puoliamme, kehittyäksemme. Emme ole
halukkaita parantamaan huonoja tapojamme, koska se
vaatii liikaa vaivannäköä. Mutta me kaikki tiedämme,
että taivaallinen elämänuramme tarkoittaa edistymistä.
Jatka siis eteenpäin. Tunnusta heikot puolesi, älä niinkään kiinnittääksesi niihin huomiota vaan oppiaksesi
niistä ja tajutaksesi, että olet epätäydellinen. Mutta iloitse myös onnistumisistasi ja usko siihen, että etenemisesi jatkuu.
On totta, että lapsen edistyminen saattaa alkuvaiheessa olla
hidasta, mutta eteneminen on kaikesta huolimatta varmaa. Tärkeää ei suinkaan ole edistymisenne nopeus vaan mieluumminkin
sen varmuus. Aktuaalinen tulosten saavuttaminen ei ole yhtä
tärkeää kuin se tosiasia, että etenemisenne suunta on kohti
Jumalaa. Mitä teistä päivä päivältä tulee, on äärettömän paljon
tärkeämpää kuin se, mitä tänään olette. [1653:1]
4. Kiitä elämäsi opettajia. Heitä voi olla enemmän kuin yksi – kiitä henkilöä, joka on hiukankin auttanut sinua. Opettajat eivät saa läheskään tarpeeksi kiitosta ja palautetta oppilailtaan – ja he ovat niin onnellisia
saadessaan tietoja ”virallisilta” (ja epävirallisilta)
oppilailtaan. Pyri kiittämään kirjeitse tai suullisesti edes
yhtä opettajaa viikossa tämän jakson aikana. Minä esimerkiksi kiitin äskettäin vanhempaa sisartani siitä, että
hän oli opettanut minua neulomaan vuosia sitten
ollessamme lapsia. Hän ei edes muistanut opettaneensa
minua. Mutta kiitollisuuteni häntä kohtaan muutti
nykyistä suhdettamme sekä myös tapaamme tarkastella
yhteistä menneisyyttämme. Tällainen toiminta voi tuntua sinusta naurettavalta, mutta se auttaa sinua todella
arvostamaan kaikkein arkipäiväisimpiäkin asioita, joita
sinulle on opetettu. Sitä paitsi opettajat arvostavat sitä,
että heitä arvostetaan!
5. Puhuttele sisimmässäsi olevaa henkeä. Käytä
joka päivä osa mietiskelyajastasi siihen, että keskustelet
Ajatuksensuuntaajasi kanssa ja pyydät häneltä opastusta
voidaksesi puhutella oppilaittesi sisimmässä olevaa
henkeä. Ja sen lisäksi, kun päivän aikana puhut ihmisten kanssa, pidä keskustelussa tauko ja ajattele heidän
Suuntaajaansa. Sen ei tarvitse kestää kauan. Toisesta
henkilöstä näyttää vain siltä, että mietit hetken, ennen
kuin puhut. Tämä tapa suo sinulle mahdollisuuden
hidastaa vauhtia, keskittyä ko. hetkeen ja henkilöön ja
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mukauttaa tunnereaktiotasi. Tulet hämmästymään sitä,
m i t e n t ä m ä p ie n i r u k o u s h e t k i r i k a s t u t t a a
vuorovaikutussuhteitasi.
Jeesuksella ei ollut koskaan kiire. Hänellä oli ”ohi kulkiessaan” aikaa lohduttaa kanssaihmisiään. [1874:8]
Siispä lue, pohdiskele ja ojenna kätesi muille
palvellaksesi heitä seuraavien kuukausien aikana. Sinä
kasvat ja muutut, ja se on joskus vaikeaa. Mutta muista,
että maailmankaikkeuden tunnussana on edistys
(54:5). Siis edisty!

_____________________
Huom.! Jeffrey Wattles kirjoitti Journalissa v. 1999 julkaistun
artikkelin, jossa hän siteerasi ja tutki lyhyesti noin 30:tä
opettamiseen liittyvää periaatetta, jotka esiintyvät Urantiakirjassa. Jeff on äskettäin tarkistanut artikkelin, ja se on
luettavissa hänen verkkosivultaan http://www.personal.kent.
edu/~ jwattles/teaching .htm. Siitä on apua, jos haluat löytää
lisää aihetta koskevia lainauksia Urantia-kirjasta.

Kääntänyt Leena Kari

Eristys evoluutiotekniikkana
W ILLIAM W ENTWORTH
Australia
ustralialaiset Urantia-kirjan lukijat ymmärtävät
hyvin, etteivät ilmoituksenantajat pidä eristystä
kovin suuressa arvossa. He näkevät vaivaa
osoittaakseen, miten vaarallista on henkilökohtainen
eristyneisyys ja hengellisten impulssien sosiaalistamisen
laiminlyönti. He tähdentävät palvelua, yhteisyyttä ja
ihmisten välistä vuorovaikutusta pikemminkin kuin
eristäytymistä ja itsetutkiskelua.
Luojat käyttävät kuitenkin eristystä osana jaksoittaista kasvua, jossa siirrytään vuorovaikutuksesta eristykseen ja takaisin, kuvatessaan edistystä, jossa eristyksellä on olennainen osansa.
Kehitellessämme tämän konferenssin teemaa näimme yhtäläisyyttä Urantia-kirjan lukijoiden tilanteen ja
Australian ja Uuden Seelannin tilanteen välillä. Aivan
kuten Urantia on eristyksissä Nebadonissa ja itse Nebadonin sijainti Orvontonissa on syrjäinen, niin myös
Urantia-kirjan opiskelijat ovat levittäytyneet harvalukuisina eri väestöjen keskuuteen. Ja aivan samoin ovat
Australia ja Uusi-Seelanti eristyksissä planeettamme
suurista kulttuurikeskuksista. Kun eurooppalaiset asuttivat Australiaa ja Uutta-Seelantia, kesti laivamatka kuusi kuukautta. Niinpä eristyneisyydestä kehittyi meille
vuosien mittaan kulttuurinen tapa, joka säilyy vielä nytkin, vaikka lentoliikenne ja nykyaikainen viestintätekniikka tuovat muun maailman paljon lähemmäksi meitä. Tästä tavasta on paljon haittaa, mutta se suo meille
myös tietyn vapauden kehittää omaa kulttuuriamme,
johtuen siitä, ettei meillä ei ole naapurikulttuuria kurkkimassa jatkuvasti olkamme takana. Koska kukaan muu
ei kiinnitä meihin liikaa huomiota, voimme tehdä asioita, joita muut eivät voi, ja kehittää tietyn elämänkatsomuksen, jonka ajattelemme voivan merkitä lisäarvoa
kulttuurille maailmanlaajuisesti.

A

Eristyksellä on sijansa maailmanjärjestyksessä, ja
hyvä esimerkki siitä on käsite, josta Bill Sadler käyttää
nimitystä hajaannuttaminen/lähentäminen (divergenssi
/konvergenssi).
Kuvassa 1 on yksinkertainen esimerkki tästä periaatteesta. Yhdistynyt ilmiö jakautuu sen osina oleviin

säikeisiin – ykseyden muodostaviin aineosiin. Säikeet
eristetään toisistaan ja niiden annetaan kehittyä itsenäisesti, niin että niiden muista poikkeavat erikoisominaisuudet saavat kehittyä täyteen määräänsä.
Myöhemmin nämä täysin kehittyneet yksittäiset säikeet
yhdistetään jälleen, jolloin syntyy uusi ykseys, jolla on
kaikki alkuperäiset ominaisuudet ja lisäksi kaikki ne
lisäominaisuudet, jotka kunkin yksittäisen säikeen erillinen kasvu on siihen tuonut.
Tämä periaate, hajaannuttaminen ja lähentäminen,
on eräs tapa tarkastella evoluutioprosessia, ja eristyksellä on siinä keskeinen osa. Yhtä keskeinen on tietysti
kokonaisuus, mutta sen me tiedämme hyvin. Keskitymme nyt vain yhteen mutta hyvin olennaiseen osaan tätä
ilmiötä.

Kuva 1
Voimme sanoa, että niin kauan kuin eristys on
paikallaan, se puolustaa paikkaansa.
Ilmiselvä esimerkki Urantia-kirjassa kuvatusta
hajaannuttamisesta ja lähentämisestä liittyy ihmisrotuihin. Andoniitit ja myöhemmät värilliset rodut
hylkivät toisiaan, kehittävät kulttuurinsa toisistaan
eristyksissä, saavuttavat koko kulttuurisen kasvun
potentiaalinsa ja sekoittuvat sitten sekä saavat kohennusta violettien kansojen taholta Aineellisen Pojan ja
Tyttären ohjauksessa. Normaalilla planeetalla tämä johtaa evoluutioprosessin tuottamien hyvin erilaisten rotujen parhaiden ominaisuuksien sekoittumiseen.
Urantialla sen sijaan kapina ja Aatamin lankeemus
heikensivät suunnitelmaa niin perusteellisesti, että
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ilmoituksenantajien mukaan meidän on nyt huolehdittava itse rotujemme kehittämisestä. Alkuperäinen
suunnitelma on niin pilalla, ettei sitä voida palauttaa
entiselleen, ja rotuhygienian suhteen purjehdimme
tuntemattomilla vesillä.
Koska kukaan ei näytä tietävän, mitä seuraavaksi
pitäisi tehdä, vaikka ilmoituksenantajat toistuvasti
korostavat rodun kohentamisen tärkeyttä, en tule
käyttämään ihmisrotuja teemani havainnollistamiseksi.
Käytän sen sijaan esimerkkinä seitsemää
superuniversumia, joiden kohdalla divergenssi /
konvergenssi-ilmiö esiintyy puhtaampana.
Ilmoituksenantajat kertovat, että kun superuniversumit muodostuivat avaruustasollaan, ne olivat
lähes täysin eristettyjä toisistaan.
Tämä näkyy kuvassa 2, jossa superuniversumien
avaruustaso on jaettu vyöhykkeisiin, ja kyseiset seitsemän superuniversumia on sijoitettu siihen suunnilleen
Urantia-kirjassa esitetyllä tavalla.
Ne pidetään niin eristettyinä toisistaan, että ne voivat olla keskenään yhteydessä vain keskusuniversumin
kautta. Suoraan superuniversumista toiseen voivat liikkua vain kaksi olentotyyppiä – Yksinäiset Sanansaattajat ja Inspiroidut Kolminaisuushenget. Ja meille
ilmoitetaan, että vaikka nämä molemmat olennot ovat
persoonallisia, niillä ei ole havaittavaa hahmoa, joten
voimme olettaa, että superuniversumien välillä on varsin mielenkiintoinen raja-aita, jonka vain hahmottomat
persoonallisuudet voivat ylittää.
Koska
asia
on
näin,
voisivatkohan
superuniversumien väliset raja-aidat
olla psykologisia? Kirjassa viitataan
energian eroavuuteen niiden jokaisen
välillä, ja tiedämme, että jokainen niistä tähtää eri päämäärään.
Voisiko olla niin, että energian
eroavuus häm mentää
vieraassa
superuniversumissa toimivan olennon
m ielen? E ttä kunkin kahd en
superuniversumin välinen energian
eroavuus sekoittaa persoonat ja
viestit? Että todellisuudentaju on
hiukan erilainen eri superuniversumeissa?
Mutta olipa seitsemää superuniversumia erottava raja laadultaan millainen tahansa, ne pidetään lähes täydellisesti erossa toisistaan.
***

Kuva 2

Kirja kertoo, että kutakin superuniversumia hallitsee
yksi Seitsemästä Valtiashengestä, jotka on osoitettu
kuvassa 2. Valtiashenget ovat Äärettömän Hengen
luomia, ja sellaisina he ovat hengellisesti samankaltaisia.
Mutta koska jokainen heistä on kolmiyhteisen Jumaluuden jonkin yhdistelmän ilmentymä, he ovat persoonina
erilaisia. Ja koska jokainen hallitsee persoonana super-
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universuminsa luonnetta, jokainen superuniversumi
ilm entää hallitsevan Valtiashengen erityisominaisuuksia.
Meille ei kerrota paljonkaan siitä, mitä nämä eroavuudet ovat, mutta saamiemme vihjeiden perusteella
on mahdollista pohtia, millaisia ne voisivat olla.
Ensimmäistä superuniversumia hallitsee Isää edustava Valtiashenki.
Tämän superuniversumin ylösnousemuskuolevaiset
keskittyvät käsittääkseni erityisesti ylösnousemukselliseen elämänvaiheeseen. He tietävät, mitä heidän on
tarkoitus tehdä, ja he toimivat määrätietoisesti ja
antaumuksellisesti. He eivät ole taipuvaisia suuntaamaan liikaa huomiota elämän toisarvoisiin puoliin.
Uranuurtajina he keskittyvät päätavoitteeseen. Useimmat Mikaelit samastuvat ehkä enemmän Isään kuin
Poikaan; heihin vaikuttavat ehkä enemmän järkevät
Melkisedekit kuin helläsydämiset serafit. Ja meistä
tuntuu, että he etenevät urallaan nopeammin kuin
muiden superuniversumien asukkaat ja ottavat valtakunnan haltuunsa niin sanotusti rynnäköllä. Grandfanda, ensimmäinen Havonan saavuttanut kuolevainen,
tuli ensimmäisestä superuniversumista.
Toista superuniversumia hallitsee Iankaikkista
Poikaa edustava Valtiashenki.
Otaksumme, että tämän superuniversumin asukkaat
ovat aika lailla ensimmäisen superuniversumin asukkaiden vastakohtia. Poika – josta Absoluuttisena Persoonana käytetään toisinaan nimeä Äiti–Poika – on tunnettu myötätuntoisuudestaan. Tämän superuniversumin kuolevaiset heijastavat tätä ominaisuutta. Ollen
ystävällisiä, kärsivällisiä ja toisiaan
kohtaan hyväntahtoisia heillä ei ole
kiirettä päästä perille urallaan. He
haluavat varmistua siitä, että kaikki
kuuluvat joukkoon, tunteet otetaan
huomioon ja jokainen liittyy mukaan.
Useimmat Mikaelit samastuvat ehkä
Poikaan, ja Melkisedekit ovat vähemmän vaikutusvaltaisia kuin serafit ja
Iltatähdet.
Kolmatta superuniversumia hallitsee Ääretöntä Henkeä edustava
Valtiashenki.
Täällä ovat intellektuellit, jotka
reagoivat vahvasti mieleen ollen
sillanrakentajia hengen ja aineen välillä.
Heitä kiehtovat kaikki taivaaseennousijan tieltä erkanevat sivutiet,
kaikki elämän esiin nostamat älylliset
ongelmat. Ja he haluavat tutkia niitä
kaikkia perusteellisesti ennen superuniversumista lähtöään. Siten hekin ovat taipuvaisia etenemän hitaasti
urallaan.
Neljättä superuniversumia hallitsee Isä–Poikaa
edustava Valtiashenki.
Näiden kahden polariteetin sekoituksena kuolevaiset ovat täällä todennäköisesti erittäin tasapainoisia.
Tämä Valtiashenki on vastuussa Mikael-Pojista, ja
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meille on kerrottu Mikaelien luonteen ihailtavasta
sopusuhtaisuudesta; jotain oman Mikaelimme luonteesta on meille paljastunut Jeesuksessa. Tästä puhutaan lisää tuonnempana.
Viidettä superuniversumia hallitsee Isä–Henkeä
edustava Valtiashenki.
Täällä ovat fyysistä ainetta valvovat voimakeskukset, joten voisimme olettaa näiden kuolevaisten
olevan suuria tiedemiehiä ja insinöörejä. Tuntuisi
todennäköiseltä, että hekin etenevät varsin hitaasti
ylösnousemusurallaan keskittyessään opiskelemaan
fyysisen energian tuntemista ja hyväksikäyttöä sen
kaikissa ilmenemismuodoissa.
Kuudetta superuniversumia hallitsee Poika–Henkeä
edustava Valtiashenki.
Tästä yhdistelmästä meille ei ole kerrottu paljoakaan, mutta sen vahvuutena on mahdollisesti
kommunikointi. Jos niin on laita, voisimme olettaa
näiden asukkaiden olevan suuria taiteilijoita ja rakastavan taidetta, jonka katsotaan esittävän korkeampia
muotoja alemmissa ilmenemisvaiheissa. Siitä johtuen
näitä kuolevaisia kiehtoisi ilmaisumahdollisuuksien
moninaisuus, ja he olisivat taipuvaisia etenemään
hitaasti urallaan.
Seitsemäs superuniversumi on oma Orvontonin
superuniversumimme. Sitä hallitsee Valtiashenki, joka
edustaa kaikkia kolmea Jumaluutta. Meille annetaan
jonkin verran enemmän tietoa Orvontonista kuin
muista superuniversumeista, ja sen asukkaiden suurin
mielenkiinto kohdistuu kaiken olevaisen tarkoitukseen.
Tämä viittaa luonnollisesti Korkeimpaan Olentoon
kohdistuvaan erityisen suureen mielenkiintoon, ja
kirjassa kerrotaan, että Korkein Olento ensimmäisenä
kokemuksellisena Jumaluutena todennäköisesti asettuu
asumaan Uversaan kehkeydyttyään täyteyteensä koko
suuruniversumin asettuessa valoon ja elämään. Tällä
hetkellä Korkeimmuuden suhtautumista kuvaa seitsemäs Valtiashenki. Koska meillä on läheinen yhteys
Korkeimpaan ja koska Korkeimman Olennon kehittyminen riippuu kaikista superuniversumeista, uskoisimme Orvontonin olevan viimeinen valoon ja elämään
asettuva superuniversumi.
***
Tapa, jolla kukin superuniversumi on organisoitu,
riippuu sitä johtavasta Valtiashengestä, ja Seitsemän
Valtiashenkeä loivat mielenkiintoisen menetelmän
säilyttääkseen tuntuman toistensa toimintaan, samalla
kun kukin superuniversumi pysyi eristyksissä. Heidän
aikaansaamansa heijastusmekanismi toimii vain kunkin
superuniversumin piirissä, mutta jokainen Valtiashenki
suunnitteli kuhunkin superuniversumipääkaupunkiin
sijoitettavan Luovan Hengen.
Jokainen Valtiashenki suunnittelee seitsemän
Luovaa Henkeä, jotka Paratiisin Kolminaisuus luo.
Y k si niistä sijoite ta an sitte n ku hu nk in
superuniversumipääkaupunkiin neuvomaan siellä
asuvia Päivien Muinaisia ja pitämään yhteyttä ko.

superuniversumia johtavaan Valtiashenkeen. Tällöin
kukin Päivien Muinais –kolmikko ja kukin Valtiashenki
on yhteydessä seitsemän erilaisen Luovan Hengen
muodostamaan ryhmään, johon kuuluu yksi kunkin
Valtiashengen suunnittelemista hengistä.
Mutta kukin Valtiashenki on itse asiassa ”samalla
aaltopituudella” vain yhden ryhmän, ts. oman
superuniversuminsa pääkaupungissa asuvan ryhmän
kanssa.
Tämä merkitsee sitä, että kukin Valtiashenki on
yhteydessä yhteen itse suunnittelemaansa ja kuuteen
muiden suunnittelemaan Luovaan Henkeen.
Tämä on esitetty havainnollisesti kuvassa 3.
Tämä heijastusmekanismi merkitsee täydellisintä
ajateltavissa olevaa viestintäjärjestelmää, sillä sen
ansiosta superuniversum ipääkaupunkien Päivien
Muinaiset pystyvät olemaan jatkuvasti yhteydessä
toisaalta Valtiashenkeensä ja toisaalta apulaisiinsa ja
alaisiinsa tarvitsematta itse asiassa koskaan poistua
pääkaupungistaan.
Sen ansiosta Valtiashenget ovat perillä siitä, mitä
heidän työtoverinsa muissa superuniversumeissa tekevät, vaikka superuniversumit ovat eristettyinä toisistaan.
Tässä kohtaa on syytä panna merkille, että heijasteisuus on Korkeimmuuden ainoa täydellinen aspekti.
Heijasteisuuden koko potentiaali on aktuaalistunut.
Tämän ainoan toiminnan kohdalla Korkeimman kasvu
on päättynyt. Kaikissa muissa suhteissa Korkein jatkaa
kasvuaan, mutta heijasteisuus on täydellistynyt.
Kirja kertoo, että eri superuniversumien väliset
eroavuudet johtavat eroavuuksiin niiden asukkaiden
kyvyssä tiedostaa Jumaluus. Kun Havonan pyhiinvaeltajien on aika yrittää Jumaluuden tunnistamista, he
kykenevät siihen eri tavoilla, mikä johtuu ilmeisesti heidän superuniversumikokemuksestaan.
Ensimmäisestä superuniversumista tulevilla on josk u s v aikeu k sia
t u n n i s t a a
Ääretöntä Henkeä, ja tämä panee
miettimään, mistä
se johtuu.
Voisiko olla
niin, että tämän
superuniversumin
kuolevaiset ovat
olleet
niin
keskittyneitä
hengelliseen
kehitykseensä,
niin
määrätietoisesti pyrkineet saavu ttamaan Havonan,
että he ovat
taipuvaisia laimin- Kuva 3
lyömään älyllisen
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kehityksensä? Koska he ovat niin Isän hallitsemia,
voisiko olla niin, etteivät he anna suurtakaan arvoa
fyysisen ympäristönsä tuntemiselle, koska he tietävät,
että finiittinen todellisuus on niin vähäinen asia suhteessa heidän tähtäimessään olevaan infiniittiseen
todellisuuteen? Ja niin he jättävät kehittämättä Hengen
tunnistamiseksi välttämätöntä psyyken ymmärtämistä.
Samoin on kolmannella ja viidennellä superuniversumilla joskus vaikeuksia Iankaikkisen Pojan
tunnistamisessa. Kuten näemme kuvasta 4, Poika ei ole
suoranaisesti edustettuna näitä superuniversumeja
johtavissa Valtiashengissä. Nämä kuolevaiset eivät
mahdollisesti ole kehittäneet riittävää empatiakykyä
varmistaakseen kykynsä Pojan tunnistamiseen. Heidän
keskittymisensä filosofiaan ja tieteeseen on siinä määrin
viilentänyt lämpimiä veljeydentunteita, että Pojan
tunnistaminen on käynyt epävarmaksi.
Toinen, kolmas ja kuudes superuniversumi kallistuvat toiseen äärimmäisyyteen. Niillä on joskus vaikeuksia Isän tunnistamisessa. Kuten voimme nähdä, näillä
superuniversumeilla ei ole suoraa Isän edustusta, ja
mahdollisesti niiden suuntautuminen empatiaan ja
ajatteluun heikentää hengellisen päämäärän tajuamista.
He ovat niin suuresti kiinnostuneita toinen toisistaan ja
ympäristöstään, että heiltä jää osittain huomiotta
hengellisen kasvun välttämättömyys Paratiisiin nousun
kannalta, joten onnistuttuaan löytämään Hengen ja
Pojan, he kärsivät äärimmäisen pettymyksen.
Neljännellä ja seitsemännellä superuniversumilla ei

Kuva 5
ole ongelm ia Jum aluuden tunnistam isessa, ja
seitsemännessä, Orvontonissa, näemme suoranaisesti
edustettuina kaikki kolme Paratiisin Jumaluutta, joten
sen asukkaat ovat hyvin varustettuja löytöretkelle
Jumaluuteen. Mutta neljäs on hiukan epätavallinen.
Neljäs Valtiashenki ei suoranaisesti edusta Henkeä,
mutta tämän superuniversumin kuolevaisilla ei kuitenkaan ole mitään vaikeutta löytää häntä. Voin vain tehdä
sen johtopäätöksen, että Isä–Poika-suhteessa on jotain
niin erikoista, että se voittaa kaikki muissa yhdistelm issä koetu t vaikeudet. K u n esi-Isä erotti
persoonallis–hengellisen realiteetin Pojan muodossa
(tullen siten isäksi) aineellisesta realiteetista Paratiisin
muodossa, syntyi ensimmäinen henkilökohtainen
suhde isä–poika-suhteena – joka on niin tärkeä perusta
meidän tuntemallemme olemassaololle, että se syrjäyt-

tää ja korvaa kaikki muut. Meille kerrotaan, että
henkilöko htaiset
suhteet eivät ole
k o s k a a n m ik ä ä n
tukirakennelma –
ne ovat todellisia
arvoja, jotka säilyvät ikuisuudessa, ja
isä–poika-suhde on
niiden perusmuoto.
***
Olemme nähneet,
miten
superuniversum ien
h ajaan n u t ta m in e n
johtaa niiden välisiin eroihin. Nämä
erot ovat uusia
Kuva 4
ominaisuuksia. Ne
eivät esiintyneet alkuperäisessä superuniversumien
avaruustason kokonaisuudessa – eivät ainakaan
aktuaalistuneina. Ne ovat voineet olla olemassa
potentiaaleina, mutta niiden aktuaalistuminen on
edellyttänyt erillisten kokonaisuuksien hajaannuttamista
ja yksilöllistä kehitystä. .On mielenkiintoista todeta, että
kuolevaisissa havaittava luonteenpiirteiden seitsenkertainen jakautuminen ei koskaan kokonaan häviä.
Vielä Lopullisuuden Saavuttajakunnassakin heissä on
näh tä v iss ä sy nn yinsuperuniversum insa
piirteitä. Ja täydellisen kuvan laatimiseksi
jumaluusasenteesta mihin tahansa ongelmaan tarvitaan jokaisesta superuniversumista tuleva finaliitti.
N äid en
erilaisten
om inaisuuksien
kehittämisen ideana on niiden yhdistäminen
uudeksi kokonaisuudeksi – täydellistyneeksi
suuruniversumiksi – niin että Korkein Olento, ensimmäinen kokemuksellinen jumaluus,
voi saattaa loppuun kasvunsa ja tulla julki
persoonallisena Jumaluutena, johon hänen
luotunsa voivat olla yhteydessä. Tämä on
lähentämisvaihe, ja kirja sivuuttaa sen vähin kommentein antaen meille sellaisen vaikutelman, että kaikki
tapahtuu ilman suurta kohua ennen universumin
seuraavan kehitysvaiheen, ensimmäisen ulkoavaruuden
tason asuttamisen alkamista.
Lukemalla huolellisemmin tätä koskevia lukuja ja
vähän miettimällä asiaa voidaan kuitenkin päätyä
toisenlaiseen käsitykseen. Ajatellessamme, mitä täällä
tapahtuu, voimme nähdä, että täydellistyneiden seitsemän superuniversumin sulauttaminen yhdeksi yhdistyneeksi suuruniversumiksi tulee vaatimaan varsin
dramaattisia järjestelyjä. Superuniversumien toisistaan
eristämisen seurauksena on syntynyt seitsemän hyvin
erilaista valon ja elämän tyyppiä. Kukin superuniversumi käsittää 100 000 paikallisuniversumia, joista
jokainen on kehittänyt erilaisen valon ja elämän
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muodon, ja jokaiseen superuniversumiin kuuluu lisäksi
sata miljardia desimaaliplaneettaa, joiden valo ja elämä
poikkeaa selvästi normista. Kaikki tämä moninaisuus
on suorastaan pyörryttävää. Ja lisäksi on sulautettava
yhteen seitsemän erilaista hallinnollista järjestelmää.
Lähentäminen tulee olemaan valtava urakka. Kuluu
m elkoisesti aikaa, ennen kuin ulkoavaruuden
ensimmäisen tason valloitus voi alkaa.
Kun lähentäminen on suoritettu loppuun, on
otettava huomioon vielä yksi yllättävä mahdollisuus.

Mainitsimme edellä, että kunkin superuniversumin
heijastusmekanismi syntyi valmiina ja täydellisenä.
Korkeimmuuden tämän aspektin kohdalla ei kasvun
jatkuminen ollut mahdollista. Heijasteisuus koki siis
lähentämisen tavallaan kauan sitten (vaikka kunkin
superuniversumin heijastusmekanismi pysyikin muista
erillään). Kun tämä tapahtui, Jumaluusabsoluutissa
ilmeni reaktio, joka johti Majestonin ilmaantumiseen, ja
tämä reaktio ylitti suuresti Korkeimpien Luojapersoonallisuuksien ennusteet. Tapahtuneen potentiaalien vapautumisen valtavuus yllätti heidät täysin.
Nyt herää kysymys siitä, miten merkittävä tulee
Jumaluusabsoluutin reaktio todennäköisesti olemaan,
kun ei ainoastaan heijasteisuus vaan koko superuniversumin avaruustaso läpikäy lähentämisen.
***
Mietteitä edellä esitetyn johdosta
Näyttää selvältä, että eristys on välttämätön osa
evoluutioprosessia. Itse asiassa se on myös välttämätön
osa henkilökohtaista kasvua. Vaikka kirjassa on joukko
varoituksia henkilökohtaisen eristäytymisen vaaroista,
siinä tehdään myös selväksi, että universumissa on
aktiivisena vaikuttajana juuri yksittäinen persoonallisuus. Valinnat tekee yksilö, koska ainoastaan
persoonallisuus on koskaan jossain määrin vapaa edellä
käyvästä kausaatiosta. Kaikki ei-persoonallinen on syyn
ja seurauksen kautta ennalta määräytyvää, eikä
persoonallisuudella ole kvantitatiivista ulottuvuutta.
Persoonallisuutta ei voida lisätä persoonallisuuteen – se
on puhtaasti kvalitatiivinen. Henkilöt voivat halutessaan toimia ryhmänä ja sillä tavoin lisätä suuresti
tehokkuuttaan, mutta ryhmä ei voi tehdä valintoja
ryhmän muodostavista henkilöistä riippum atta.
Yksittäinen persoonallisuus tekee päätökset ja on
kykenevä luovalla tavalla irtautumaan syyn ja
seurauksen armottomista kahleista. Ja tällaisten
päätösten tekeminen on henkilökohtaisen kasvun
tärkein virike.
Hyvänä esimerkkinä tästä on palvonta. Palvonta on
olennaisesti kahdenkeskinen kokemus, jossa palvonnan
harjoittaja on yhteydessä Jumalaan. Edellytyksenä on,
että henkilö keskittyy ja suuntaa ajatuksensa kokonaan
Jumalaan, ja se merkitsee välttämättä eristäytymistä
muista henkilöistä. Palvonta voi tapahtua ryhmässä,

mutta ryhmän muodostavat yksilöt, jotka ovat kukin
yhteydessä Jumalaan, eivät toinen toisiinsa.
Kun meitä varoitetaan eristäytymisestä, nämä
varoitukset koskevat itse asiassa vain elämän ekspressiivistä puolta. Yritys täyttää Jumalan tahto eristyksissä on
tuloksetonta ja voi olla vaarallistakin, sillä se saattaa
johtaa jopa jumalallisten virikkeiden vääristymiseen.
Täytämme Jumalan tahdon palvelemalla lähimmäisiämme, mutta olemme yhteydessä Jumalaan yksin hänen
kanssaan – eristyksissä lähimmäisistämme.
Energian lataamisesta ja luovuttamisesta on hyvänä
esimerkkinä Jeesus, jolla oli tapana latautua energialla
ollessaan yhteydessä Isään ja luovuttaa sitä
apostoleilleen ja jokaiselle tapaamalleen ihmiselle niin
opettaessaan kuin jokapäiväisessä kanssakäymisessäänkin. Rodan kuvasi tätä hyvin keskustellessaan
muutamien apostolien kanssa sillä aikaa, kun Jeesus oli
muualla ottamassa yhteyttä Isäänsä.
Lataudumme energialla palvonnassa ja luovutamme
sitä palvelemalla. On itsestään selvää, ettemme voi
luovuttaa enempää kuin mitä olemme ladanneet. Yhtä
itsestään selvää ei ole se, ettemme kirjan mukaan voi
ladata enempää kuin mitä luovutamme. Ilmeisesti
jumalallinen energia virtaa meidän kauttamme eikä
meille, ja jos yritämme saada enemmän kuin annamme
eteenpäin, virtaus yksinkertaisesti estyy. Tämä sopii
yhteen sen Urantia-kirjassa ja muuallakin usein esitetyn
ajatuksen kanssa, ettei totuutta voida vangita ideoihin
vaan sitä täytyy elää hetki hetkeltä.
Kannattaa myös panna merkille, että kuolevaisen
olemassaolon viime vaiheissa, kun käymme läpi Jumaluuden löytämisen kokemusta Paratiisissa, olemme
silloin yksin. Meidän on yksittäisinä persoonallisuuksina itse löydettävä Isä. Supernafien meille antaman
pitkän koulutuksen jälkeen meidät viedään jumalallisen
läsnäolon eteen löytääksemme yksin Isän henkilökohtaisesti.
Jumala lahjoittaa kyllä persoonallisuuden täydellisille
olennoille, mutta kun hän lahjoittaa sen epätäydellisille
olennoille, on seurauksena odottamattomia tuloksia. Ja
kun meidän kaltaisemme alkeelliset olennot noudattavat vapaata tahtoaan, silloin voi tapahtua hyvin
yllättäviä asioita. Amadonin suhtautuminen Caligastiaan on ehkä parhaiten tunnettu teko, joka
hämmästytti ja ilahdutti koko paikallisuniversumia.
Jumalaa se ei yllättänyt; hän näkee lopun alusta. Mutta
hyvällä syyllä voitaisiin ajatella, että Amadonin
kokeman perusteella Jumala itse saa kokemuksen
epävarmuudesta ja yllättymisestä olematta itse
suoranaisesti yllättynyt tai epävarma. Se, että eräs
Jeesuksen saavutuksista oli uusi ilmoitus ihmisestä
Jumalalle, tuntuu osoittavan, että Jumala antaa arvoa
tällaisille kokemuksille.
Hajaannuttamis- ja lähentämismenetelmän tuottaman hämmästyttävän moninaisuuden täytyy olla osa
Jumalan suunnitelmaa, joka koskee tulevaa kehitystä.
Emme osaa kuvitella, mitä neljän ulkoavaruuden tason
on määrä olevaistaa, mutta meille kerrotaan, että
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persoonallisuutemme ovat kykeneviä absoluuttisen aliinfiniittiseen läpäisemiseen. Arvelemme, että kun
kokonaisuniversumi, seitsemän superuniversumia ja
ulkoavaruuden tasot ovat täydellistyneet ja kun
Perimmäinen Jumala, toinen kokemuksellinen Jumaluus, ilmaantuu persoonallisuutena, johon voidaan olla
yhteydessä, silloin luodut aloittavat absoluuttisen
maailman läpäisemisen. Tällöin Jumala tulee saamaan
yhä paremmin yhteyden poikiinsa kypsemmällä tavalla.
J u m a l a a su u ab so lu u t tise ss a t o d e l lis u u d e s s a
laimentamattomana. Siellä hänen ei tarvitse laimentaa
attribuuttejaan voidakseen olla vuorovaikutuksessa
luotujensa kanssa. Luodut ovat kehittyneet sille tasolle,
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että he voivat saada kosketuksen Isäänsä sellaisena kuin
hän on; he ovat voittaneet sitä rajoittavat esteet. Luodut lisäävät jatkuvasti kykyään olla yhteydessä Jumalaan, ja Jumala iloitsee perheestä, josta tulee hänelle yhä
kiinnostavampi.
Tätä perheensä moninaisuutta Jumala on vaalinut
siitä lähtien, kun se sai alkunsa finiittisyydessä, sen
absoluuttisessa tapahtuvaan huipentumiseen asti,
moninaisuuden ollessa tuloksena evoluutiossa tapahtuvasta eristyksen ja vuorovaikutuksen vaihtelusta.
Kääntänyt Leena Kari
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