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Päätoimittajalta:

Mikä on tulevaisuus Urantia-kirjan mukaan?
Mikä on sinun tulevaisuutesi Ajatuksensuuntaajasi mukaan?
yvät Urantia-kirjan lukijat, toivomme, että olette tämän Journalin ilmestyessä kaikki terveinä
ja hyvillä mielin.
Tiedämme kaikki omasta kokemuksestamme, mitä
Urantia-kirja on meille yksilöinä tehnyt. Ja lukemamme
perusteella me tavallaan tiedämme, että tällä planeetalla
on edessään parempi ja valoisampi tulevaisuus, jossa
on enemmän hengellisyyttä ja jossa ihmiset voivat kokea Jumalan Isyyden ja ihmisten veljeyden vapaasti ja
avoimesti: yksi kansa, yksi uskonto, yksi kieli, kaikki
yhden ja yksi kaikkien puolesta, kaikki Jumalan ja Jumala kaikkien puolesta. Olemme kaikki olleet jo kauan
poissa siihen mennessä, kun valon ja elämän aikakausi
toteutuu; voimme kuitenkin kaikki tehdä työtä valmistaaksemme sille maaperää, tehdä Jumalan valtakunnasta, Jumalan perheestä, todellista tällä planeetalla. Superuniversumimme hallitsijat ovat antaneet meille suuren
lahjan, kun tulemme Viidennen ilmoituksen avulla paremmin tuntemaan jumalallisia realiteetteja. Saamme
myös tietää, että noudattamalla Urantia-kirjan opetuksia, elämällä Jumalan tahdon mukaista elämää tulee
aika joko täällä tai mansiomaailmoissa, jolloin meille
annetaan itseilmoitus, ilmoitus Ajatuksensuuntaajaltamme.
Totuus on aina ilmoitus: Se on itseilmoitus, kun se ilmaantuu sisimmässä olevan Suuntaajan toiminnan tuloksena; se on
käänteentekevä ilmoitus, milloin se esitetään jonkun muun taivaallisen vaikuttajan, ryhmän tai persoonallisuuden toiminnan
välityksellä. [1109:4]
Lukemalla ja opiskelemalla Ajatuksensuuntaajaa
käsitteleviä lukuja saamme paremman käsityksen siitä,
miten Suuntaaja työskentelee mielessämme laajentaakseen sitä ja saattaakseen meidät tietoisemmiksi Jumalasta ja hänen meitä koskevasta suunnitelmastaan. Jokaisella Ajatuksensuuntaajalla on suunnitelma kohdettaan varten. Onko sinulla mitään käsitystä siitä, mikä
tuo suunnitelma on? Oletko koskaan uskaltanut kysyä
ollessasi häneen yhteydessä mietiskelyn aikana, mikä
suunnitelma hänellä on sinua varten? Mikä on tulevaisuutesi hänen mukaansa?
Eräs tapa päästä ymmärtämään hänen suunnitelmaansa paremmin on tunnustaa hänen läsnäolonsa,
työskennellä yhdessä hänen kanssaan ja tehdä hänet ja
Jumala onnelliseksi.
Suuntaajat pelaavat aikakaudesta toiseen jatkuvaa, pyhää
ja ylevää peliä; ne ovat mukana eräässä ajallisuuden ja avaruuden suurenmoisimmista hankkeista. Ja miten onnellisia ne ovatkaan, kun teidän yhteistyöhalukkuutenne sallii niiden antaa
teille apua ajallisuudessa käytävissä lyhyissä kamppailuissanne
samalla, kun ne itse jatkavat laajempien ikuisuustehtäviensä
toimittamista. Mutta kun Suuntaaja koettaa kommunikoida
kanssanne, käy tavallisesti niin, että sanoma hukkuu ihmismie-
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len energiavirtojen aineellisiin pyörteisiin, ja kykenette vain satunnaisesti sieppaamaan kaikuna kuuluvan jumalallisen äänen,
vain sen heiveröisen ja etäisen kaiun. [1205:5]
Tästäkin erinomaisesta Journalin numerosta saamme kiittää avustajiamme eri puolilta maailmaa: Carmelo
Espanjasta kertoo meille näkemyksensä aiheesta ”Tulevaisuus Urantia-kirjan mukaan”; Mark USA:sta ohjaa
meitä pohdiskelemaan tiedonhalua jumalallisena lahjana – ja sitähän se todellakin on; tässä numerossa on
myös tutkielma Lanonandekien dilemmasta, jonka on
kirjoittanut Nigel Australiasta; jos heillä on dilemma eli
pulma, niin voitteko kuvitella meidän dilemmaamme?
Lopuksi Gaétan Kanadasta kertoo meille henkilökohtaisesta koettelemuksestaan, mitä hän siitä oppi ja miten siitä on tullut suuri lahja, suuri mahdollisuus kasvuun.
Niin kuin ovat kuolevaiset niin ovat nämä enkelitkin toimineet monien pettymysten aiheuttajina, ja he tähdentävät, että
masentavimmat pettymyksesi ovat toisinaan koituneet suurimmiksi siunauksiksesi. Toisinaan siemenen kylväminen tekee sen
kuolemasta välttämättömän, hellityimpien toiveittesi kuolemasta, ennen kuin se voi uudestisyntyä kantamaan uuden elämän ja
uuden mahdollisuuden hedelmiä. Ja heiltä opit kärsimään vähemmän surun ja pettymyksen takia –ensiksikin sillä, että teet
vähemmän henkilökohtaisia suunnitelmia muiden persoonallisuuksien suhteen, ja sitten hyväksymällä osasi, kun olet uskollisesti velvollisuutesi suorittanut. [555:4]
Kiitos sinulle, Vern, siitä, että tulit viime minuuteilla rakkaan ystävämme ja veljemme Marion tilalle hänen
joutuessaan pitämään kosmisen tauon jättäytyen Jumalan parannettavaksi. Kiitos, Mario, kaikesta mitä olet
tehnyt kahden viime vuoden aikana; toivomme, että
palaat pian. Kiitokset vielä suurenmoiselle innokkaiden
ja sitoutuneiden yksilöiden muodostamalle työryhmällemme; teidän kanssanne on suuri ilo työskennellä.
Sallikaa minun lopuksi muistuttaa teitä erään Ajatuksensuuntaajan kohteelleen osoittamista kauniista
sanoista, ja ymmärtäkää, että Suuntaajamme yrittää kertoa meille samaa:
Suuntaaja pyysi muun muassa, "että hän entistä uskollisemmin antautuisi vilpittömään yhteistyöhön kanssani, yhä
iloisemmin mielin kestäisi asettamani tehtävät, yhä uskollisemmin toteuttaisi järjestämäni ohjelman, yhä kärsivällisemmin
kulkisi asettamieni koettelemusten läpi, entistä sinnikkäämmin
ja riemullisemmin kulkisi valitsemaani polkua, yhä nöyremmin
ottaisi vastaan sen häneen kohdistuvan luottamuksen, joka
loputtomien ponnistelujeni tuloksena kenties tulee hänen osakseen – tässä muodossa välittäkää kehotukseni sille ihmiselle,
joka on asuinsijani.” [1213:5]
Olemmepa missä tahansa ja milloin tahansa, kos-
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kaan emme ole yksin; Jumala on aina kanssamme täällä
ja nyt. Voimme itse kukin tulla tietoisemmiksi siitä
ponnistelujen, valppauden ja uutteruuden kautta. Sitä
paitsi voimme alkaa kysyä Jumalalta, mitä voimme tehdä hänen hyväkseen, sen sijaan, että kysymme, mitä
hän voi tehdä meidän hyväksemme – tämä on hengellisen kypsyyden merkki.
Noudatatko sisimmässäsi asuvan Jumalan suunnitelmaa?

Vallitkoon rakastavan Isämme rakkaus ja rauha aina
keskuudessanne ja sisimmässänne.
Veljenne
Guy
Kääntänyt Leena Kari

Urantian tulevaisuus Urantia-kirjan mukaan
C ARMELO M ARTÍNEZ
Espanja
un aloin miettiä, miten tätä aihetta lähestyisin,
tuli ensimmäisenä mieleeni utopian käsite.
Merriam-Websterin sanakirjan mukaan sana
utopia tarkoittaa epäkäytännöllistä suunnitelmaa yhteiskunnan parantamiseksi.
Utopia tarkoittaa siis yleisen käsityksen mukaan
jotain ehkä optimistista mutta epäkäytännöllistä.
Urantia-kirjan mukaan utopia on itse asiassa jotain optimistista ja käytännöllistä ja lisäksi vielä väistämätöntä. Urantia-kirjassa tätä tulevaisuuden utopiaa nimitetään ”valon ja elämän aikakaudeksi”, minkä vakuutetaan olevan ihmiskunnan epäämätön kohtalo sekä tällä
planeetalla että jokaisella asutulla planeetalla. Luku 55
antaa rohkaisevan ja optimistisen kuvauksen kaukaisen
tulevaisuutemme tapahtumista. Siitä, kuinka kaukana
se on, rohkenen esittää teille arvion: tämä aikakausi
voitaisiin saavuttaa Urantialla kolmen- tai neljänkymmenentuhannen vuoden kuluttua, kenties jopa aikaisemminkin.
Mutta tarkoitukseni ei ole mennä niin pitkälle tässä
artikkelissa. Tulen pysyttelemään lähitulevaisuudessa,
tätä aikaa seuraavassa ajassa, joka saattaa olla muutaman vuosikymmenen tai mahdollisesti sadan tai kahdensadan vuoden päässä. Pitäydyn aikakaudessa, jota
pidän Urantia-kirjan eli viidennen käänteentekevän ilmoituksen aikakautena. Joka tapauksessa Urantia-kirjan
mukaan eteenpäinmeno merkitsee edistymistä, parempaan tilanteeseen päätymistä, joten meillä on täysi syy
olla optimistisia, asettua vastustamaan kaikenlaisten
tuomiopäivän katastrofien ennustajia.
Urantia-kirja auttaa meitä toimimaan ”ennustajina”
tai profeettoina, ennakoimaan, mitä planeetalla tulee
tapahtumaan, antamalla meille hyvän apukeinon: planetaariset kuolevaisten aikakaudet.
Luon ensin katsauksen näihin planetaarisiin aikakausiin ja yritän sitten sijoittaa nykyisen Urantiamme
johonkin näistä aikakausista sekä toimia lopuksi profeettana, kuten edellä mainitsin, ja ennustaa joitakin
nykyistä aikakautta seuraavan aikakauden ominaispiirteitä.
Jos haluatte kerrata Urantia-kirjan tekstiä, suurin osa
tiedoista, joihin seuraavassa esitetyt kaaviot perustuvat,
on saatu luvusta 52, luvusta 49, s. 567, ja luvun 50 kap-
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paleesta 5, s. 576 ja 577.
Tulevaisuus näyttää joskus olevan kaukana ja vaikeasti kuviteltavissa. Voi kuitenkin käydä niin, että se
onkin suoraan edessämme, ainakin joissakin suhteissa.
Ja näin on asianlaita täällä, sillä elämme juuri nyt tietyllä
tavalla tulevaisuutta.
Keskinäiseen suhteisiimme liittyy toistemme tukemista, yhteistyötä, ymmärtämystä ja luottavaisuutta –
lyhyesti sanottuna suhteissamme on kysymys rakkaudesta eikä kilpailuhengestä, epäluulosta tai torjumisesta, mikä on niin tavallista nykymaailmassa. Näen
asian niin, että koska me ennakoimme ja toteutamme
niitä ihmissuhteita, jotka tulevat lähitulevaisuudessa
vallitsemaan ihmisten kesken, elämme jo nyt siinä tulevaisuudessa.
Ihmiskunnan kehitys jokaisella asutulla planeetalla
kulkee tietä, joka nousee varhaisesta barbariasta ja päätyy lopullisiin valon ja elämän aikakausiin. Ja tämä nousu tapahtuu aina tiettyjen vaiheiden kautta, jotka vaiheet on määritelty ja luonnehdittu luvussa 52.
Eduardo Altuzarra auttoi minua tekemään Urantiakirjan tietojen perusteella oheiset taulukot, sillä oma
taitoni ei siihen riittänyt (ks. taulukoita 1 ja 2). Nämä
taulukot esittävät lyhyesti ”keskitasoisen” planeetan
kehitysvaiheet Urantia-kirjan mukaan. Kuten erittäin
hyvin tiedätte, meidän planeettamme on kuitenkin
ajautunut sangen kauas tavalliselta radalta Caligastian
petoksen ja Aineellisen Poikamme ja Tyttäremme lankeemuksen takia.
Planeettamme on esimerkiksi saanut Lahjoittautuneen Pojan, itse Nebadonin Mikaelin, ilman sitä ennen
tapahtuvaa Hallinnollisen Pojan tehtäväkäyntiä, mikä
muutti Poikien normaalia saapumisjärjestystä.
Kukin planetaarinen vaihe on nimetty ihmiskunnan
sen kehitysvaiheen mukaan, joka kuvaa tuota ajanjaksoa. Tietyn vaiheen alkamiseen liittyy tietty tapahtuma
tai ehto. Ko. vaiheen aikana ihmiskunta edistyy omien
voimavarojensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti, minkä jälkeen se saa kohennusta ihmisen yläpuolella olevalta tasolta alaslaskeutuvan Pojan hahmossa, joka auttaa evoluutiota eteenpäin tasolta, jonka ihmiskunta
pystyy omin voimin saavuttamaan.

3

13:S VUOSIKERTA / NUMERO 3 UAI JOURNAL SYYSKUU 2007
Planetaariset aikakaudet ( 1 )
Alkukantainen
ihm inen

Prinssin jälkeinen

Aatam in jälkeinen

H allinnollisen
Pojan jälkeinen

Lahjoittautuvan
Pojan jälkeinen

O pettajapojan
jälkeinen

Rodut

K uusi eri rotua.

K uusi eri rotua;
jotkin niistä m ahdollisesti tuhottu.
Rodullinen lajittelu alkaa.

Aatam in myötä
koituva rodullinen
koheneminen.
Vajavaisuutta
osoittavat eläim elliset piirteet lähes
elim inoitu. Lopulta rodut sekoittuvat.

Yksi rotu.

Yksi rotu.

Yksi rotu.

Älyllinen kapasiteetti

Luova m ielikuvitus alkaa toim ia.

Suunnittelu, rakentam inen ja
kom m unikointi
kehittyvät.

Älyllinen kapasiteetti enentyy
tuloksena sekoittum isesta violettiin rotuun.

Suuri älyllinen
edistyminen alkaa.

Filosofiapohjainen yhdentym inen johtaa viisauteen.

U usi m ieliyhteyspiirin toim im inen;
kosmisen kansalaisuuden ym m ärtäm inen.

Sukupuolten tasaarvo

Ei tasa-arvoisuutta.

Sukupuoliset tarpeet johtavat yhteistoim intaan.

Aatam in ja Eevan
esim erkki tasaarvosta.

M iehet ja naiset
tasa-arvoisia.

M iehet ja naiset
tasa-arvoisia.

M iehet ja naiset
tasa-arvoisia.

Perhe-elämä

Ei perhe-elämää.

K odin ilm aantum inen.

K otieläm ä vakiintuu.

Perheestä tulee
yhteiskunnan perusta.

Perhe-eläm ä harm onisoituu.

Perhe-eläm ä täydellistyy.

Sosiaalinen organisaatio ja vallankäyttö

H eim ot, heim ohallinto.

Edistynyt heim ovaihe. Roduttaista
ryhm ittymistä;
kansallinen eläm änm uoto viriää.

K ansainvälisyys.
M onarkkinen tai
patriarkaalinen
vallankäyttö M aailm anlaajuinen
koulutusjärjestelm ä.

Edustuksellinen
hallitusm uoto.
V ain kyvykkäim m ät käyttävät valtaa.

Julkisen vallan
ylläpitämän valvonnan vähittäinen heikkenem inen; yhä m onia
kansakuntia. Sotakoneisto väistyy.
K ansainvälinen
sopusointu alkaa.

Julkinen valta häviää. Yksilökohtainen itsekontrolli hallitsee.

Aineellinen edistys ja tekninen
kehitys

Tuli ja eläimet
otetaan hallintaan.

M aanviljely ilm aantuu; pysyvä
asutus, maaperän
m uokkaus ja
eläinten kesyttäm inen alkavat.

K eksintöjen ja
teknisen kehityksen kausi. Luonnonvarojen hallinta. Tutkimus ja
tieteen kehitys.

Taloudellinen
vapautum inen.
Vapaa-aika käytetään itseensä kehittäm iseen. Fyysisten tieteiden
kehityksen lakikorkeus.

Taloudellinen
vapautum inen
jatkuu. Eläm ästä
tulee virkistävän
yksinkertaista.

H allinnollisten
velvollisuuksien
suorittam inen
vaatii yksilöiltä
aikaa vain tunnin
päivässä.

Ryhm ien väliset
suhteet

Pitkällisiä ja raakoja taisteluja.
Soveliaimpien
selviytym inen.

Taistelujen vähenem inen.

M aailmanlaajuinen rauha on yhteiskunnan tavoite.

Veljeys ja m aailm anlaajuinen rauha.

Planeetanlaajuinen rauhanom ainen rinnakkainelo

Ihm isten veljeys
Jum alan isyyden
alaisuudessa.

Pitäen mielessämme tämän kokonaiskuvan ”keskitason planeetan” aikakausista siirrymme kysymykseen,
missä tämän prosessin vaiheessa Urantia meidän aikanamme on.
Urantia-kirja antaa meille tähän liittyviä vihjeitä. Sivulla 830:3 sanotaan: Prinssin dispensaatio on päättynyt ja
Aatamin aikakausi, planeetan kolmas ajanjakso, alkaa korutonta suuruutta ilmentävien tapahtumien keskellä. Aatamin
aikakausi on aineellisen hyvinvoinnin, teknisen kehityksen aikakausi, mutta Urantialla tämä vaihe on menossa juuri nyt, melkein 38 000 vuotta jäljessä ”keskitason” aikataulusta. Vaikka lahjoittautunut Poika on
käynyt meillä jo kaksi tuhatta vuotta sitten, uskon, että
elämme yhä Aatamin aikakautta, luultavasti sen loppuvaihetta mutta yhä sitä aikaa. Ja kirjassa sanotaan sivulla 593:5: Teidän maailmanne on keskitasoisen planeetan aikataulusta kokonaisen tuomiokauden verran – ja enemmänkin –
jäljessä. Jos katsomme taas taulukkoa, saa väitteeni siitä

tukea, sillä lahjoittautuneen Pojan jälkeisen aikakauden
ja Aatamin aikakauden välillä on tavallisesti Hallinnollisen Pojan aikakausi; olemme siis todellakin kokonaisen
tuomiokauden verran – ja enemmänkin – jäljessä.
Toiset kaksi taulukkoa (ks. taulukoita 3 ja 4) muistuttavat edellistä, mutta ne korostavat kehitysastetta,
jolle olemme mielestäni päässeet. Huomaatte heti, ettei
inhimillinen edistyksemme ole tasaista kaikkien kehityksen tunnusmerkkien osalta.
Nämä kaksi taulukkoa selventävät väitettäni, että
olemme Aatamin aikakauden lopulla. Joissakin suhteissa olemme pitemmällä, koska Suuntaajien lahjoittaminen on yleismaailmallista (Nebadonin Mikaelin lahjoittautumisen ansiosta) ja meillä on pitemmälle menevä
ilmoitus (Urantia-kirjan ansiosta). Evoluutiomme käy
kuitenkin yksiin Aatamin aikakauden kanssa rodullisen,
älyllisen ja eettisen kehityksen samoin kuin sosiaalisen
ja uskonnollisen järjestelmän sekä ryhmäsuhteiden
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osalta.
Ja nyt minun on ryhdyttävä profetoimaan. Se on
kuitenkin helpompaa tämän analyysin jälkeen, koska
minun tarvitsee yksinkertaisesti vain siirtyä taulukon
sarakkeelta toiselle. En aio kuitenkaan tehdä analyysiä
sarake sarakkeelta, vaan yritän sen sijaan määritellä yleiset kehykset, joiden sisällä nykyisen aikakauden jälkeen
tuleva aikakausi mielestäni syntyy ja kehittyy.
Tämä aikakausi on mielestäni Aatamin aikakauden

loppua ja sellaisen aikakauden alkua, joka eräässä mielessä vastaa Hallinnollisen Pojan jälkeistä aikakautta.
Mutta en usko, että tulemme saamaan jumalallista apua
alaslaskeutuvalta Hallinnolliselta Pojalta, emme ainakaan parin seuraavan vuosituhannen aikana. Sen sijaan
meillä on jo Urantia-kirja, joka on ilmeisesti suunniteltu
toimimaan jumalallisena, ihmisen yläpuolisena apuna
tänä uutena aikakautena – tai ainakin sen alussa.

Planetaariset aikakaudet ( 2 )
Alkukantainen
ihm inen

Prinssin jälkeinen

Aatam in jälkeinen

H allinnollisen
Pojan jälkeinen

Lahjoittautuvan
Pojan jälkeinen

O pettajapojan
jälkeinen

K ielet

K ieli ilm aantuu

M onia kieliä

K ielet yhtyvät

Yksi m aailm ankieli

M aailm ankieltä
kohennetaan

O pitaan paikallisuniversum in
kieltä

Eettinen kehitystaso

Viidakon laki

O rastava tietoisuus

Suurta eettistä
edistystä

M aailm antalouden perusta eettinen

Totuuden ja m oraalisen kulttuurin
tavoittelu

K eskitytään paikallisuniversum in
etiikkaan

U skonto

Eläintenpelko,
heim okohtaisia
taikauskoja. Tietäm ättöm yys.

K ehitys- ja ilmoitususkonnon sekoittum a.

Paratiisin-K olm inaisuus esitetään planeetanlaajuisesti

Suuri uskonnollinen herääm inen.

Yksi uskonto.

Yksi uskonto;
tietoisuus
Paratiisin-K olm inaisuudesta.

Taiteiden kehitys

K eskitytään hengissä säilym iseen;
m etsästysaseiden
kehitys.

K ädentaitojen,
savenvalannan ja
kudonnan ilm aantum inen.

K iinnostus taiteita
kohtaan viriää.

Taiteiden, musiikin ja korkeam m an oppineisuuden kukoistus.

Taiteiden, musiikin ja filosofian
yhä korkeam pi
taso.

Taiteet, m usiikki
ja korkea oppineisuus täysin julkitulleita.

M aallisesta eläm ästä vapautum inen

K uolema.

K uolem a. M ahdollisesti m uutam ien yksilöiden
Suuntaajaan fuusioitum inen eläm än
aikana.

K uolem a.

Suuntaajaan fuusioitum isen potentiaali kasvaa; Pojan suorittam ien
taivaaseen tem paam isten m äärä
lisääntyy.

K uolem a. Suuntaaja lahjoitetaan
kaikille norm aalin
m ielen om aaville.
Fuusiot yleistyvät.

M onet otetaan
taivaaseen elävien
joukosta; kuolem a
käy yhä harvinaisem m aksi.

Ilm oituksen laajuus

Ei ilm oitusta.

Paikallisjärjestelm ä.

K onstellaatio.

Paikallisuniversum i.

Superuniversum i.

K eskusuniversum i
ja Paratiisi.

Suuntaajien lahjoittam inen

Alttiutta Suuntaajan saam iseen; ei
fuusioita.

Yhä lukuisam m in.

Yhä lukuisam m in;
kapasiteetti m yöhemm in tapahtuvaan fuusioitum iseen yhä useam m alla.

Enem m istölle,
m utta ei kaikille.

Totuuden H enki
saapuu ja Suuntaajien lahjoittam isesta tulee
yleismaailm allista.

Yksilöt ovat tiedostetusti selvillä
Suuntaajan kanssakäym isestä.

K auden alkam isen
ehto

Tahto ilm aantuu.

Ihm isryhm ittymät
ilm aantuvat.

Luonnonvarainen
biologinen lakipiste saavutetaan.

Evoluutionvarainen älyllisen ja
eettisen edistym isen kehitys on
saatu päätökseen.

H engellisen statuksen luonnollisen kehityksen
lakipiste on saavutettu.

Planetaarisen kehityksen lakipiste.

K auden luonnehdinta

Ravinnonhankintaan keskittyvä
aikakausi.

Turvallisuuden
varm istam isen
aikakausi.

Aineellisen huolettom uuden aikakausi.

Tiedon ja viisauden tavoittelu.

Filosofian ja veljeyden aikakausi.

H engellisen pyrinnön aikakausi.

K auden pituus

Tavallisesti
100.000 vuotta.

K eskim äärin
500.000 vuotta.

25.000 vuotta.

25.000 — 50.000
vuotta.

10.000 — 100.000
vuotta.

Vakiintunut ikuisuus.

On olemassa ”apokryfinen” teksti, jonka uskotaan
olevan peräisin kontaktikomission keskusteluista keskiväliolentojen kanssa kirjan syntyvaiheissa. En tiedä,
onko tieto tämän tekstin alkuperästä totta vai ei, mutta
sen sisältö vastaa hyvin sitä tulevaisuudenkuvaa, jota
yritän teille välittää. Siinä sanotaan näin:
”Me pidämme Urantia-kirjaa ihmisyhteiskunnan etenevän evoluution eräänä piirteenä. Se ei liity käänteente-

kevän revoluution dramaattiseen episodiin, vaikka saattaa näyttää siltä, että sen ilmestyminen on ajoitettu tapahtuvaksi yhden sellaisen ihmisyhteiskunnan mullistuksen vanavedessä. Kirja kuuluu aikakaudelle, joka
seuraa välittömästi nykyisen ideologisen kamppailun
päättymistä. Se tulee olemaan aika, jolloin ihmiset ovat
halukkaita etsimään totuutta ja oikeamielisyyttä.
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Ihmiskunnan tulevaisuus U ra n tia -kirja n mukaan ( 1 )
Alkukantainen
ihm inen

Prinssin jälkeinen

Aatam in jälkeinen

H allinnollisen
Pojan jälkeinen

Lahjoittautuvan
Pojan jälkeinen

O pettajapojan
jälkeinen

Rodut

K uusi eri rotua.

K uusi eri rotua;
jotkin niistä m ahdollisesti tuhottu.
Rodullinen lajittelu alkaa.

Aatam in myötä
koituva rodullinen
koheneminen.
Vajavaisuutta
osoittavat eläim elliset piirteet lähes
elim inoitu. Lopulta rodut sekoittuvat.

Yksi rotu.

Yksi rotu.

Yksi rotu.

Älyllinen kapasiteetti

Luova m ielikuvitus alkaa toim ia.

Suunnittelu, rakentam inen ja
kom m unikointi
kehittyvät.

M ielen kapasiteetti enentyy tuloksena sekoittum isesta
violettiin rotuun.

Suuri älyllinen
edistyminen alkaa.

Filosofiapohjainen yhdentym inen johtaa viisauteen.

U usi m ieliyhteyspiirin toim im inen;
kosmisen kansalaisuuden ym m ärtäm inen.

Sukupuolten tasaarvo

Ei tasa-arvoisuutta.

Sukupuoliset tarpeet johtavat yhteistoim intaan.

Aatam in ja Eevan
esim erkki tasaarvosta.

M iehet ja naiset
tasa-arvoisia.

M iehet ja naiset
tasa-arvoisia.

M iehet ja naiset
tasa-arvoisia.

Perhe-elämä

Ei perhe-elämää.

K odin ilm aantum inen.

K otieläm ä vakiintuu.

Perheestä tulee
yhteiskunnan perusta.

Perhe-eläm ä harm onisoituu.

Perhe-eläm ä täydellistyy.

Sosiaalinen organisaatio ja vallankäyttö

H eim ot, heim ohallinto.

Edistynyt heim ovaihe. Roduttaista
ryhm ittymistä;
kansallinen eläm änm uoto viriää.

K ansainvälisyys.
M onarkkinen tai
patriarkaalinen
vallankäyttö M aailm anlaajuinen
koulutusjärjestelm ä.

Edustuksellinen
hallitusm uoto.
V ain kyvykkäim m ät käyttävät valtaa.

Julkisen vallan
ylläpitämän valvonnan vähittäinen heikkenem inen; yhä m onia
kansakuntia. Sotakoneisto väistyy.
K ansainvälinen
sopusointu alkaa.

Julkinen valta häviää. Yksilökohtainen itsekontrolli hallitsee.

Aineellinen edistys ja tekninen
kehitys

Tuli ja eläimet
otetaan hallintaan.

M aanviljely ilm aantuu; pysyvä
asutus, maaperän
m uokkaus ja
eläinten kesyttäm inen alkavat.

K eksintöjen ja
teknisen kehityksen kausi. Luonnonvarojen hallinta. Tutkimus ja
tieteen kehitys.

Taloudellinen
vapautum inen.
Vapaa-aika käytetään itseensä kehittäm iseen. Fyysisten tieteiden
kehityksen lakikorkeus.

Taloudellinen
vapautum inen
jatkuu. Eläm ästä
tulee virkistävän
yksinkertaista.

H allinnollisten
velvollisuuksien
suorittam inen
vaatii yksilöiltä
aikaa vain tunnin
päivässä.

Ryhm ien väliset
suhteet

Pitkällisiä ja raakoja taisteluja.
Soveliaimpien
selviytym inen.

Taistelujen vähenem inen.

M aailmanlaajuinen rauha on yhteiskunnan tavoite.

Veljeys ja m aailm anlaajuinen rauha.

Planeetanlaajuinen rauhanom ainen rinnakkainelo

Ihm isten veljeys
Jum alan isyyden
alaisuudessa.

Kun nykyinen sekasortoinen kaaos on ohi, tulee
olemaan paremmat mahdollisuudet rakentaa ihmissuhteiltaan uuden ja paremman aikakauden maailma. Ja
kirja on laadittu tätä parempaa maailman asiaintilaa
varten.
Tämän päivän talouselämässä on voitontavoittelu
saavuttanut huippunsa. Minun ei ole tarpeen muistuttaa siitä, etteivät suuryhtiöt ja suuret pankit enää tavoittele suurempaa voittoa vaan kasvavaa voiton lisäystä,
josta käytän nimitystä ”toinen derivaatta”. Toisin sanoen yritykset eivät ainoastaan odota voittojensa kasvavan joka vuosi vaan odottavat myös, että voiton kasvukin lisääntyy vuosi vuodelta. Ja ne julkistavat nämä
voitot hiukkaakaan häpeämättä.
Köyhät maat ovat sen vuoksi köyhtyneet ja joutuneet ulkomaisen velkataakan alle. Ne tulevat kuitenkin
kasvavassa määrin pääsemään vähitellen tämän ta-

loudellisen ikeen alta, ja tämä suuntaus tulee merkitsemään nykyisen talousjärjestelmän loppua ja uuden järjestyksen alkua. Se on jo alkanut. Tilanne, jossa suuret
slummiasukkaiden joukot ja äärimmäisen köyhät ihmisryhmät – ihmiset, joilla ei ole sähköä, juoksevaa
vettä eikä kouluja lapsille – ovat, ei voi kestää kovinkaan kauan. Ja tämän uuden järjestyksen tulemiseen ei
vaikuta ainoastaan köyhien maiden reaktio vaan myös
sosiaalisen tietoisuuden herääminen talouselämässä
yleensä ja etenkin yritysten keskuudessa. Yritykset pyrkivät toimimaan ihmisläheisesti omassa sisäisessä organisaatiossaan samoin kuin yhteiskunnassa sitä hyödyttääkseen. Yritykset eivät ole enää ikään kuin koneita,
rahan ansaitsemisen välineitä; ne ovat yhteiskunnan
organisaatioon yhdentyneitä organismeja, jotka tähtäävät yhteiskunnan taloudelliseen palvelemiseen.
Pidättekö tällaisen utopian toteuttamista mahdotto-
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mana? Tahtoisin muistuttaa, että Urantia-kirjan mukaan
utopia on mahdollinen ja väistämätön; yhteiskunnalliset voimat puskevat hellittämättä siihen suuntaan.
Haluan myös muistuttaa siitä, että eräällä naapuriplaneetalla, yhdellä sen yhdestätoista mantereesta, on
yhteiskunta, joka on jo ottanut nämä askeleet, joka on
kulkenut samaa tietä kuin mekin ja on nyt meitä edellä.
Seuraavassa on sivulta 805:3 lainaus, joka kytkee
talouselämän sosiaalisiin suhteisiin ja veljeyden toteutumiseen:
Jokaisen maailman varhaisimpina aikoina kilpailu on sivilisaation edistymisen kannalta välttämätöntä. Sitä mukaa kuin
ihmisen evoluutio etenee, yhteistyö muuttuu yhä tehokkaammaksi.

nan hyödyttämiseen ja palveluun johtavat suurempaan
taloudelliseen vapauteen ja vapaa-ajan lisääntymiseen.
Tätä tapahtuu itse asiassa jo nyt.
Ja nyt haluan puhua poliittisesta järjestelmästä.
Naapuriplaneetalla poliitikot ovat pyyteettömiä ja tehtäväänsä hyvin koulutettuja yksilöitä. Heillä on valtiomieskouluja, joissa opiskelevat kaikki, jotka haluavat
tulla valituiksi julkisiin luottamustehtäviin. Näihin tehtäviin nimittämistä pidetään suurena kunniana, ja kaikki yrittävät kaikin voimin onnistua ja olla parhaita.
Tulevana aikakautena edustuksellinen hallitusjärjestelmä tulee meillä kehittymään ja vain kaikkein soveliaimmat henkilöt tulevat hallitsemaan.

Palatakseni taulukoihin, tällaiset taloudelliset muutokset, tällainen yritysten suuntautuminen yhteiskun-

Ihm iskunnan tulevaisuus U ra n t ia - kirja n m ukaan ( 2 )
Alkukantainen
ihm inen

Prinssin jälkeinen

Aatam in jälkeinen

H allinnollisen
Pojan jälkeinen

Lahjoittautuvan
Pojan jälkeinen

O pettajapojan
jälkeinen

K ielet

K ieli ilm aantuu

M onia kieliä

K ielet yhtyvät

Yksi m aailm ankieli

M aailm ankieltä
kohennetaan

O pitaan paikallisuniversum in
kieltä

Eettinen kehitystaso

Viidakon laki

O rastava tietoisuus

Suurta eettistä
edistystä

M aailm antalouden perusta eettinen

Totuuden ja m oraalisen kulttuurin
tavoittelu

K eskitytään paikallisuniversum in
etiikkaan

U skonto

Eläintenpelko,
heim okohtaisia
taikauskoja. Tietäm ättöm yys.

K ehitys- ja ilmoitususkonnon sekoittum a.

Paratiisin-K olm inaisuus esitetään planeetanlaajuisesti

Suuri uskonnollinen herääm inen.

Yksi uskonto.

Yksi uskonto; tietoisuus ParatiisinK olm inaisuudesta.

Taiteiden kehitys

K eskitytään hengissä säilym iseen;
m etsästysaseiden
kehitys.

K ädentaitojen,
savenvalannan ja
kudonnan ilm aantum inen.

K iinnostus taiteita
kohtaan viriää.

Taiteiden, musiikin ja korkeam m an oppineisuuden kukoistus.

Taiteiden, musiikin ja filosofian
yhä korkeam pi
taso.

Taiteet, m usiikki
ja korkea oppineisuus täysin julkitulleita.

M aallisesta eläm ästä vapautum inen

K uolema.

K uolem a. M ahdollisesti m uutam ien yksilöiden
Suuntaajaan fuusioitum inen eläm än
aikana.

K uolem a.

Suuntaajaan fuusioitum isen potentiaali kasvaa; Pojan suorittam ien
taivaaseen tem paam isten m äärä
lisääntyy.

K uolem a. Suuntaaja lahjoitetaan
kaikille norm aalin
m ielen om aaville.
Fuusiot yleistyvät.

M onet otetaan
taivaaseen elävien
joukosta; kuolem a
käy yhä harvinaisem m aksi.

Ilm oituksen laajuus

Ei ilm oitusta.

Paikallisjärjestelm ä.

K onstellaatio.

Paikallisuniversum i.

Superuniversum i.

K eskusuniversum i
ja Paratiisi.

Suuntaajien lahjoittam inen

Alttiutta Suuntaajan saam iseen; ei
fuusioita.

Yhä lukuisam m in.

Yhä lukuisam m in;
kapasiteetti m yöhemm in tapahtuvaan fuusioitum iseen yhä useam m alla.

Enem m istölle,
m utta ei kaikille.

Totuuden H enki
saapuu ja Suuntaajien lahjoittam isesta tulee
yleismaailm allista.

Yksilöt ovat tiedostetusti selvillä
Suuntaajan kanssakäym isestä.

K auden alkam isen
ehto

Tahto ilm aantuu.

Ihm isryhm ittymät
ilm aantuvat.

Luonnonvarainen
biologinen lakipiste saavutetaan.

Evoluutionvarainen älyllisen ja
eettisen edistym isen kehitys on
saatu päätökseen.

H engellisen statuksen luonnollisen kehityksen
lakipiste on saavutettu.

Planetaarisen kehityksen lakipiste.

K auden luonnehdinta

Ravinnonhankintaan keskittyvä
aikakausi.

Turvallisuuden
varm istam isen
aikakausi.

Aineellisen huolettom uuden aikakausi.

Tiedon ja viisauden tavoittelu.

Filosofian ja veljeyden aikakausi.

H engellisen pyrinnön aikakausi.

K auden pituus

Tavallisesti
100.000 vuotta.

K eskim äärin
500.000 vuotta.

25.000 vuotta.

25.000 — 50.000
vuotta.

10.000 — 100.000
vuotta.

Vakiintunut ikuisuus.
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Tuo aikakausi on tulossa; se koputtaa todellakin jo
oveamme. Ja Urantia-kirja on suunniteltu tuota uutta
aikaa silmällä pitäen. Se merkitsee ihmisen yläpuolelta
tulevaa tukea sille aikakaudelle; se on Hallinnollisen
Pojan kirja. Tämä on minun mielipiteeni.
Ja me Urantia-kirjan lukijat olemme etuoikeutettuja
yksilöitä; olimme valmiita vastaanottamaan kirjan ja
kirja löysi meidät. Mutta tämä merkitsee pikemminkin
velvoitetta kuin etuoikeutta. Me olemme, meidän tulee
olla, tämän uuden aikakauden tiedustelupartio. Mielestäni kirjan opetusten levittämistä tärkeämpää on toimia
elämässämme siten, että pidämme tämän tulevaisuudennäkymän mielessämme raivataksemme siten tietä
uudelle aikakaudelle. Meidän tulee itse kunkin toimia
omassa elämässämme Ajatuksensuuntaajiemme ohjaamina. Raivaamme tietä tulevaisuudelle toimintamme ja
henkilökohtaisen esimerkkimme avulla.
Keskiväliolentojen komissio, joka kirjoitti kirjan
neljännen osan, esittää saman vetoomuksen kauniisti
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sivulla 2084:6:
On esitetty kutsu lähteä mukaan jännittävään yritykseen
uuden ja perin pohjin muotoaan muuttaneen ihmisyhteiskunnan
rakentamiseksi valtakuntaa edustavan Jeesus-veljeskunnan hengellisen uudelleensyntymisen keinoin, ja tämän kutsun tulisi sykähdyttää kaikkia häneen uskovia tavalla, jolla ihmisiä ei olekaan sävähdytetty sitten niiden aikojen, jolloin he vaelsivat
maan päällä hänen lihallisina kumppaneinaan.
Ja tähän päättyy johdantoni. Tulevaisuuteen liittyy
muitakin näkökohtia kuin ne, joita olen painottanut,
mutta jätän ne teidän pohdittavaksenne. Mutta uuden
aikakauden yksityiskohtiin paneutumatta minusta näyttää siltä, että se on ovellamme. Kaikki näyttää viittaavan siihen, että muutos on jo käynnissä.
Kääntänyt Leena Kari

Tiedonhalu: Jumalan suunnittelema moottori
M ARK A. K URTZ
Yhdysvallat
ikä on tavanomainen reaktiosi tai tunteesi
huomatessasi, että olet kiinnostunut tietämään jotakin? Websterin sanakirjan New Collegiate Dictionary vanhan painoksen mukaan curious on
”careful and inquisitive” [tarkkaavainen ja tiedonhaluinen]. Sen mukaan tällaiselle henkilölle on myös ominaista ”halu tutkia ja oppia”. Websterin määritelmä
substantiiville curiosity on ”tiedonhalu”.
Mikä aiheuttaa tiedonhalun? On mielekästä otaksua, että Jumala loi tiedonhalun saadakseen ihmisen
esittämään kysymyksiä. Vastaukseksi sopii neljäs seitsemästä mielenauttajahengestä. Sivulla 402:6 sanotaan:
Tiedon henki: uskaliaan yrittämisen ja löytämisen
tiedonhalu-äiti, tieteen henki; rohkeuden ja neuvon henkien
opastaja ja uskollinen seuralainen; kannustin, joka panee suuntaamaan rohkeuteen sisältyvät valmiudet hyödyllisille ja eteenpäin vieville kasvamisen teille.
Tiedonhalu on lahja Universumi-Äidiltämme, joka
työskentelee väsymättä yhdessä mielenauttajahenkiensä
kanssa.
Clyde Bedell sanoo kirjassaan Concordex of the Urantia Book 1, että Urantian kuolevaiset ovat pohtineet kolmea peruskysymystä aina ihmiselämän alusta alkaen.
Ne ovat: Kuka minä olen? Mitä minä täällä teen? Minne olen menossa? Minä haluaisin lisätä vielä neljännen:
Mikä on minun tehtäväni tässä elämässä? Me kuolevaiset olemme luonnostamme tiedonhaluisia, ja olemme
esittäneet näitä kysymyksiä monin eri tavoin kautta
aikojen. Kuolevaisia kiinnostaa elämän tarkoitus, ja he
pohtivat, ovatko he sen arvoisia. Seuraavassa tullaan
käsittelemään näitä neljää kysymystä ynnä tähän tutkimukseen liittyviä lisäkysymyksiä sekä esittämään joitakin ajatuksia spontaaniudesta.

M

Tämän artikkelin, joka perustuu pyhäkoulussa pidettyyn kurssiin, tarkoituksena on herättää keskustelua
ja halua saada suurempaa tyydytystä jumalasuhteesta
sekä herättää suurempaa tiedonhalua ja kiinnostusta
oppimiseen. Minusta tuntuu, että kaikkiin mielen toimintoihin, joita käytämme löytääksemme Jumalan, tarvitaan juuri halua. Lukijaa pyydetään pitämään kysymyksiä henkilökohtaisina ja laatimaan myös luettelon
omista henkilökohtaisista kysymyksistään tai huolenaiheistaan. Seuraavassa esitetyt mielipiteet eivät ole ehdottomasti oikeita vastauksia vaan ainoastaan kokemusperäisiä olettamuksia, jotka perustuvat kuuntelemiseen ja useiden eri teosten lukemiseen.
Lukijat voivat keskustella näistä kysymyksistä ystäviensä kanssa, ja pyydän heitä kuuntelemaan vastauksia
tarkkaavaisesti. Ryhmät tekevät usein keksintöjä harjoittamalla ajatustenvaihtoa. On hyödyllistä jakaa ystävien tai yleiseen käyttöön kaikkea sitä, mitä sisäistä minäämme kuunnellessamme pidämme tarkoituksenmukaisena. Meidän tulee kuunnella intensiivisesti toisten
sisimmästä tai sielusta (Ajatuksensuuntaajalta) kantautuvia parhaita viestejä, sillä juuri niiden jakamisen kautta Jumala toimii johtaessaan ihmiskuntaa kohti korkeaa
jumalallista elämänihannetta. Jumalalliset tuomarit mittaavat yksilön henkilökohtaista hengellistä edistymistä,
mutta me kuolevaiset pystymme havaitsemaan edistystä hengen ”hedelmien” muodossa, kuten Jeesus sanoi.
Me näemme näitä hedelmiä ihmisten välisissä suhteissamme. Toivomme ymmärtävämme paremmin näitä
hedelmiä käyttämällä apuna filosofisia kysymyksiä. Parhaat ja punnituimmat vastauksemme ovat kaikkia varten.
Ihmisten tiedonhalu herää sisimmässä olevan hen-
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gen vaikutuksesta heidän kiinnittäessään huomionsa
johonkin tilanteeseen tai johonkin, mitä toinen henkilö
on sanonut. Joku voi ihmetellä, miksi toisen henkilön
teko tai lausuma, joka eroaa huomattavasti siitä, mitä
hän on aikaisemmin oppinut tai pitänyt hyväksyttävänä, on kiinnittänyt hänen huomionsa. Eläimet voivat
olla uteliaita, mutta ihmiset käyttävät tiedonhalua korkeammilla tasoilla arvioidakseen tietyn tilanteen arvoa
tai hyvyyttä. Juuri tämä suurempi kyky todellistaa potentiaalimme parempaan ymmärtämykseen ja tuloksiinpääsyyn. Jumalallinen arvo ja hyvyyden tunnistaminen
ovat tekijöitä, jotka osaltaan erottavat eläimen käyttäytymisen ihmisen mahdollisuudesta ikuiseen elämään ja
jumalasuhteeseen.
Tiedonhalu johdattaa ihmisen totuudenetsinnän
temppeliin, jossa oppiminen on jatkuvaa alkaen ihmiselämän aikana ja jatkuen ikuisuuden universumien
yliopistossa. Se ohjaa halukkaan sielun saavuttamaan
koko elämän potentiaalin. Tiedonhalu ei pelasta, muta
se on voima, joka vaikuttaa mieleen herättäen tahdon
toimia hyvyyden valitsemisen puolesta. Ja jokaisella
ihmisellä on täysivaltainen tahto. Jumala antaa meille
mielen ”areenan”, jolla voimme havainnoida ja kokea
universumiarvoja kulloisenkin käsityskykymme mukaisesti. Me elämme tai kuolemme hengellisesti riippuen
siitä, mitkä ovat päätöksemme. Mieli sallii tiedonhalun
kasvaa. Mieli voimistaa tiedonhalua ja on siten suuri
jumalallinen lahja. Jumala antaa kaiken, mitä ikuisen
elämän valitsemiseen tarvitaan. Me emme voi lisätä
siihen mitään; meidän tarvitsee vain ottaa vastaan kaikki, mitä meille annetaan. Vaikka tiedonhalu voikin johtaa huonoihin keksintöihin ja huonoon elämään, se on
oikein käytettynä jumalallinen työkalu, joka johdattaa
ihmisen etsimään Jumalan korkeampia ihanteita.
Mieli on se areena, jolla elämme ja koemme kaikki
suhteemme. Se on areena, jolla päätämme, mitä teemme sillä, mitä tiedonhalu meille opettaa. Se on elämän
ainoa lahja, joka sallii nykyhetken hyväksymisen tai
minkä tahansa kulloinkin havaitsemamme asian hylkäämisen. Mieli on Jumalan lahja, mutta se on joko ateistisen ajattelun uhri tai rakkautta etsivän sielun arvostettu
palvelija. Se on itsensä uhri, jos se valitsee minkä tahansa käsitteen, joka ei ole sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Se on suurenmoinen palvelija ihmiselle,
joka tunnistaa ja valitsee Jumalan jalomielisen rakkauden. Se palvelee meitä jumalallisesti, kun tahdomme
tulla Jumalan kaltaisiksi. Tiedonhalu on moottori, joka
panee ihmisen liikkeelle tutkimaan, mikä on totta tai
mikä on havaittavaa. Halu on sen mentaalinen serkku.
Suhde Jumalaan on kuin mies, joka löytää pellosta
suuren jalokiven ja myy kaiken, mitä hänellä on, voidakseen ostaa pellon. Tiedonhalu on kyky löytää jalokiven suuri mutta kätketty arvo. Se on kuin tölkki tai
laatikko; avaamme kannen nähdäksemme sen sisälle.
Meillä on avattavana suuri universumin ”laatikko”.
Ryhtykäämme leikkisän, uteliaan kissanpennun tavoin
tutkimaan Jumalan suunnittelemaa elämäämme tiedon
suuruniversumissa. Tahtoisin herättää tiedonhalunne

kolmella peruskysymyksellä ja niihin helposti yhdistettävillä lisäkysymyksillä.
1. KYSYMYS: IDENTITEETTI,
KUKA MINÄ OLEN?
1. Kuka minä olen? Olette voineet esittää tämän
kysymyksen monestikin eri tavoilla.
Identiteettiimme sisältyy enemmän kuin nimemme,
osoitteemme, puhelinnumeromme, henkilötunnuksemme, ajokorttimme numero, pankkitilimme numero,
sijoitustiliemme numerot, salasanamme, kirjastokorttimme numero ja sukutaulumme. Jumalalliset viranomaiset tuntevat luultavasti kaikki sisäänrakennetut
geneettiset koodit, jotka ovat sekoittuneet ihmiskunnan historian alusta asti ja määrittävät nyt meidän
DNA:mme ainutlaatuisuuden! Taivaalliset ystävämme
tuntevat meidän identiteettimme. Me olemme isämme
siittiösolun ja äitimme munasolun yhtymisen tulos.
Taivaallisilla ystävillämme on luultavasti ainutkertainen
nimi jokaiselle, joka on kaikkien niiden tekijöiden täsmällinen yhdistelmä, joista tuli juuri se mitä me olemme. Olemme osa tämän planeetan elämää koskevaa
suunnitelmaa. Tulemme planeetalta, jolla on luultavasti
tarkka hengellinen osoite hyvin laajassa maailmankaikkeudessa. Se on osa henkilötunnustamme! Siihen sisältyvät myös kaikki aikaisemmat asuinpaikkamme, sairauskertomuksemme ja hammaslääkärinkorttimme, tilinumeromme paikoissa, joissa työskentelemme, automme rekisterinumero, ammattiimme ja harrastuksiimme liittyvät luvat ja numerot, erityiset saavutukset
ja kunniapalkinnot sekä akateemiset tutkintomme ja
kaikki yliopistotason koulutukseemme kuuluvien suoritusten asiakirjat. Siihen sisältyvät urheilusaavutuksemme ja hallussamme olevat ennätykset. Identiteettiimme
voi kuulua keksintöjä ja luovaa työtä, varsinkin teoksia,
jotka on nimetty meidän mukaamme. Siihen voi myös
sisältyä hirmutekoja, jotka ovat vahingoittaneet suuria
ihmisjoukkoja. Ehkäpä jopa tatuointi on osa teitä.
Mikä on matkapuhelimesi numero? Tietääkö Jumala nimenomaisen, tarkan universumi-identiteettisi? Jokainen puhelinnumero on ehdottoman yksilöllinen ja
uniikki, eikä sitä voida monistaa. Hengellisesti ainutkertaiset henkilönumerot ovat äärettömän suuria, liian
suuria inhimilliselle käsityskyvylle, kun ajattelemme
kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat eläneet ja tulevat vielä
elämään!
Meillä on täsmällinen identiteetti, jonka Jumala,
rakastava Universaalinen Isämme, tuntee. Hänen erityinen, ainutlaatuinen osasensa, joka on sisimmässämme,
vahvistaa edelleen identiteettiämme suunnattomassa
olentojen kosmoksessa. Ihmiskuolevaisina identiteettimme on potentiaalisen ikuisen elämän omaava persoona, kunnes meidät katsotaan vakinaisen aseman arvoisiksi, ja silloin olemme persoona, jolla on varmuus
ikuisesta eloonjäämisestä, ainutlaatuinen persoona, jonka kaltaista ei universumista löydy.
2. Millainen käsitys sinulla on omasta identiteetistä-
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si?
3. Tiedätkö kaikki mahdolliset tavat, joilla sinut voidaan tunnistaa ainutlaatuiseksi olennoksi?
4. Identiteetti merkitsee sitä, että henkilö on muiden tunnistettavissa. Millä menetelmällä tai tavoilla me
tunnistamme toiset henkilöt?
5. Kuinka jopa kuurot ja sokeat henkilöt voivat
epäröimättä ja varmasti tunnistaa muita henkilöitä?
6. Miten tulemme tunnistamaan aikaisemmin tuntemamme henkilöt, joiden seurasta olemme nauttineet,
kun saavumme ”taivaaseen”? (Oletatko, että säilytämme ihmisruumiimme kasvonpiirteineen?)
7. Ihmiset eivät heti tunnistaneet kuolleistanoussutta Jeesusta, jolla ei enää ollut ihmisruumista, mutta he
tunnistivat hänet sen jälkeen, kun hän oli puhunut heille. Mitä sellaista he näkivät tai kuulivat, jonka he yhdistivät rakastamaansa aikaisempaan lihallisessa hahmossa
eläneeseen ihmis-Jeesukseen?
8. Mitä haluaisit tietää identiteetistä?
9. Milloin tiedostit ensimmäisen kerran, kuka olet?
10. Oletko jo löytänyt itsesi?
11. Mikä tulee identiteettisi olemaan, kun jätät tämän maailman?
12. Millaisena toivot perheesi ja ystäväsi muistavan
identiteettisi kuolemasi jälkeen?
13. Mikä on se ainoa seikka, jonka ansiosta ihmiset
tunnistavat toisensa jätettyään tämän maailman? Mieti
sitä, Se on persoonallisuus, mutta me kuolevaiset emme tunne yksityiskohtaisesti sitä, miten persoonallisuus
lahjoitetaan ja kehittyy. Millainen käsitys sinulla on persoonallisuudesta?
Onko sinulla muita identiteettiäsi koskevia kysymyksiä?
2. KYSYMYS: MITÄ TEEN TÄÄLLÄ?
1. Oletko koskaan pohtinut syvällisesti sitä, miksi
olet täällä maan päällä?
2. Miksi elämä on olemassa, ja miksi sanomme sitä
lahjaksi? M itkä ovat Jumalan suunnitelman yksityiskohdat?
Monien elämä on kertakaikkisen kurjaa! Miksi Jumala
siis sallii, että täällä tapahtuu niin paljon hirveitä asioita? Mitä voin tehdä parantaakseni muiden elämää ja
omaa elämääni? Vaikka tunnet olevasi rakastettu, mitä
sinun pitäisi tehdä vastataksesi rakkauteen?
3. Mitä ihmiskunnan on tehtävä, jotta maailma olisi
”maitoa ja hunajaa”? Ja kenen määritelmä tämä toisekseen on?
4. Mitä hyötyä on kivusta, kärsimyksestä, tuhoisista
sääilmiöistä ja suunnattomista ongelmista, joiden ratkaiseminen näyttää mahdottomalta? Miksi Jumala ei
voi vain heilauttaa “taikasauvaansa” ja tehdä kaikesta
hetkessä täydellistä? Entä jos me voimme kehittää persoonallisuuttamme joutuessamme tekemään työtä ongelmien ja konfliktien ratkaisemiseksi? Onko siunauksellista löytää rauhanomainen ratkaisu ja vain “antaa
mennä”, jos emme voi löytää ongelmalle ratkaisua?
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5. Miksi elämän on “kiusattava” minua vetääkseen
huomioni puoleensa?
6. Onko seuraavassa mielestänne järkeä? Eräs elämän tarkoituksista on saada täydellinen koulutus ja
valmistaa meitä elämän jatkumiseen. Sen, mitä emme
saavuta täällä, tulemme saavuttamaan tulevassa elämässä. Elämä on annettu tarkoituksellisesti, jotta meillä
olisi mahdollisuus kehittää Jumalan kaltainen luonne,
jota on määrä käyttää palvelutilaisuuksissa kautta ikuisuuden. Toisin sanoen elämän tarkoitus on lähes eläimen kaltaisen ominaislaatumme muuttaminen Jumalan
kaltaiseen tuloksiinpääsyyn ja täydellisyyteen kykeneväksi. Emme voi olla yhtä täydellisiä kuin Isä on
omassa sfäärissään, mutta voimme saavuttaa sellaisen
täydellisyyden, joka on kuolevaiselle ihmiselle mahdollista. Mitä ajattelette – onko se mahdollista? Jeesus
saavutti ihmiselämän korkean jumalallisen ihanteen.
Miksipä mekin emme saavuttaisi, jos vain yritämme?
7. Mikä on sinun käsityksesi elämän tarkoituksesta?
3. KYSYMYS: MINNE OLEN MENOSSA?
1. Oletko koskaan kysynyt itseltäsi: “Mitä minulle
tapahtuu, kun kuolen?”, mutta saanut vain pinnallisen
vastauksen?
Monet uskonnot ovat yrittäneet vastata tähän hyvin
henkilökohtaiseen tulevaa elämää koskevaan kysymykseen. Hindulaisuus esittää jälleensyntymistä. Kristityt
tarjoavat hyvin vähän yksityiskohtaista tietoa ilmoittaen yksinkertaisesti, että tulemme olemaan Jeesuksen
luona. Onko taivaassa kultaiset kadut?
2. Missä taivas on?
3. Mitä minun on tehtävä päästäkseni sinne? Miksi
minun on päästävä taivaaseen?
4. Miten määrittelet henkilökohtaisen kohtalosi (nimitä sitä taivaaksi, jos haluat)? Huomaa, ettei näihin
kysymyksiin tarvitse vastata siten kuin luulet muiden
odottavan sinun vastaavan.
Ihmisille selvisi jo kauan sitten, että me kuolemme
emmekä voi sille mitään. Se, minne menemme, on
luultavasti kysymys, jota Jumala haluaa meidän pohtivan syvällisesti. Siihen sisältyy muutakin kuin paikka tai
osoite; se sisältää omaksumamme käsitteet ja elämän
tarkoitusta ja arvoja koskevan filosofisen arviointimme
tulokset.
5. Minne olet menossa uskontoasi ja henkilökohtaista kehitystäsi ajatellen?
Jeesus tuli tekemään tunnetuksi suurenmoisen persoonallisuuden: omansa ja Isän, jalostaen siten ihmisten käsityksiä korkeimmasta olevaisesta. Isä on rakastavasti antanut jumalallisen kehotuksensa ja käskynsä
“Olkaa täydelliset niin kuin minä olen täydellinen.”
Syynä on se, että hän pitää meitä jokaista mitä suurimmassa arvossa. Meidän on tärkeää ottaa vastaan Jumalan tarjoama täydellistymismenetelmä, siten että tulemme yhä täydellisemmiksi maan päällä ja lähestyen
yhä enemmän Jumalaa. Jumala on meidän lopullinen
määränpäämme. Kysymme, minne olemme menossa,
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koska olemme kauan sitten havainneet, ettemme pysy
paikallamme. Määränpäämme salaisuudet paljastuvat
edetessämme ikuisuudessa asteittain kohti Isää. Tuleeko tiedonhalu paljastamaan sinulle jotain tämäntapaista?
6. Mikä on käsityksesi siitä, minne olet menossa?
7. Jos voisit arvioida asteikolla 1 – 10, jossa 10 on
korkein arvo, miten varma olet siitä, minne olet menossa?
8. Kuka on oppaasi? Onko tämä opas hyvin harjaantunut, ja onko hänellä kyky saavuttaa ehdoton luottamuksesi?
9. Haluatko todella tulla johdatetuksi ikuisuuteen?
4. KYSYMYS: MIKÄ ON TEHTÄVÄNI
TÄSSÄ ELÄMÄSSÄ?
1. Ottaen huomioon, mitä edellä on esitetty, mitä
voit tehdä urantialaisten toveriesi elämän parantamiseksi? Mikä mahdollinen tehtävä sinulla voisi olla tässä
suuressa maailmassa, jossa on liian paljon asukkaita?
Voisitko kuvitella löytäväsi tehtävän, jossa voit auttaa
Suunnitelman toteutumista? Meillä kaikilla on lahjoja,
ja sanotaan, että harvat käyttävät loppuun koko potentiaalinsa.
Jeesuksen meille antamaa esikuvaa tarkastellessamme näemme, että hän arvosti jokaista tapaamaansa ihmistä. Hän rakasti vihollisiaan, vaikkeivät nämä ilmeisesti maanpäällisen elämänsä aikana käsittäneetkään
hänen esikuvansa suurta jumalallista arvoa. He olivat
sokeita, mutta me voimme avata sielumme silmät ja
nähdä. Tutkimalla tarkasti hänen opetuksiaan näemme,
että meidän tulee arvostaa toisiamme ja auttaa toisiamme “selviytymään” taivaaseen ja lopulta kohtaamaan
Isän Paratiisissa. Jeesus ei asettanut pätevöitymissääntöjä, kuten ihmiset laativat uskonnollisia sääntöjä ihmisluontonsa mukaisesti. Hän pyysi meitä ainoastaan
uskomaan, luottamaan ja rakastamaan toisiamme. Hänen menetelmänsä oli ihmisten houkutteleminen Jumalan
puoleen. Meidän tehtävämme on herättää toisissamme
tiedonhalua Isän toimintatapaa kohtaan samoin kuin
Jeesuksen antamaa keskinäisiä suhteitamme koskevaa
suurenmoista esikuvaa kohtaan. Meidän tulee olla hengellisesti kiehtovia siten, että elämässämme loistaa jumalallinen valo. Sellainen elämä ei ole ikävystyttävää,
vaan se on toiveikkaan odotuksen täyttämää!
2. Mikä on käsityksesi maanpäällisestä tehtävästäsi?
Ihmisten tehtävien jumalalliset ihanteet eivät liity rotuun pelastumisen edellytyksenä. Oletko samaa mieltä?
3. Edellytetäänkö meidän levittävän evankeliumia
pakottamalla tai älyn voimalla käyttäen nokkeluutta ja
dramaattisia huomion herättämisen menetelmiä?
4. Miksi jumalallinen Poika tuli tähän maailmaan?
Mikä merkitys sillä on sinulle? Jeesus oli olemassa ennen ihmiselämäänsä ja suunnitteli hengellisen tehtävänsä, totuuden julkituomisen hänen ja meidän Universaalisesta Isästämme. Samalla hän kaavaili ihmisten tehtäviä, joihin kuuluisi toistemme palvelemista opettaen aina

parasta tietämäämme ja kannustaen henkilökohtaiseen
suhteeseen Isän kanssa. Minkä muun iäisyysarvoa
omaavan syyn takia Jumaluus käyttäisi niin paljon energiaa ja ponnistelisi niin paljon opettaakseen kuolevaisia
tuntemaan Isää? Tehtävämme on hyväksyä jumalallinen menettelytapa ja siirtää se perintönä tuleville sukupolville.
5. Miksi meidän pitää pingottaa niin kovasti elämän
ongelmien parissa? Onko ongelmien ja ristiriitojen ratkaiseminen arvokasta? Tehtävämme on auttaa toinen
toistamme saamaan toivoa opettamalla parhaamme
mukaan työskennellessämme yhdessä pienten tai jopa
maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tehtävämme on auttaa toinen toistamme kehittämään luonnettamme toimiessamme yhteistyössä ongelmien ratkaisemiseksi. Opimme niin paljon kuin voimme, ja
opetamme sitten muille parasta siitä, mitä olemme oppineet.
6. Ajatteletko tai haluaisitko, että maailma olisi täältä lähtiessäsi hiukan parempi kuin silloin kun synnyit
tänne? Tehtävämme on hyväksyä toisemme sellaisina
kuin olemme hengellisesti ja sallia niiden, joilla on vastaanottavainen mieli, yhtyä korkeimpiin saavuttamiimme ideoihin. Tehtävämme on kuulostella jokaisen halua etsiä parempia vaihtoehtoja. Ja olla käytettävissä,
kun joku etsii vastauksia.
7. Mikä tekee seuraavan väittämän arvokkaaksi:
“Tehtävämme on auttaa toinen toistamme saavuttamaan Paratiisin”?
8. Voitko löytää Jeesuksen opetuksista maanpäällistä tehtävääsi koskevia ohjeita?
SPONTAANIUS, SIELUN ILO
1. Miten suhtaudut tähän väittämään: Uusi ajatus,
joka koskee aihetta tai asiaa, josta sinulla ei ole mitään
kokemusta, on “taivaallinen intuitio”?
2. Oletko koskaan halunnut tietää ns. taivaallisista
intuitioista? Mikä on inspiraatio?
3. Tee kaikki aina samalla tavalla ja samaa menetelmää käyttäen varmistaaksesi kaikkien elämän toimintojen pysyvyyden ja ennustettavuuden. Onko tämä väittämä arvokas vai ahdistava?
4. Miten määrittelisit spontaaniuden? Hyvä määritelmä on, että se ilmentää mielen harkintaa ja Hengen
kannustusta, joka saa tekemään päätöksen haluta toimia. Se merkitsee prosessia, jossa toimitaan äkillisesti
sellaisten jumalallisten arvojen mukaisesti, jotka on
opittu ja omaksuttu mietiskelyssä. Se ei kuitenkaan
merkitse hillitöntä impulsiivisuutta. Spontaanius ilmentää osaa Kaitselmuksesta, joka palvelee universumien
universumissa, osaa, joka vaikuttaa ihmisen mielessä.
5. Mikä on elämän tarkoituksen jumalallinen määritelmä? Mitä tarkoitusta parhaat tekosi palvelevat elämän suunnitelmassa? Ajattele ja toimi; luovu kaikista
tylsistä tavoistasi ja käynnistä tiedonhalun moottori.
Heitä spontaanisti pois pelon kahleet ja liity toiminnan
universumiin. Jeesus pyysi luonteenomaisella rakasta-
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valla tavallaan meitä olemaan rohkeita ja urhoollisia.
Älä ole niin kuin se mies, jolla oli yksi talentti ja joka ei
tehnyt mitään. Ole oma-aloitteinen ja mieti, mikä voisi
olla Jumalan tahto.
6. Onko hauskaa tai riemullista tehdä jotakin spontaanisti hyvin ja ehkä paremmin kuin olisit voinut kuvitella? Iloitse tietäessäsi, että teet hyvää Isän puolesta.
Ilahduta sieluasi rakastamalla lähimmäisiäsi ja tarjoamalla valoa heidän sieluilleen. Ilahduta sieluasi luopumalla “sohvaperunan” laiskuudestasi. Ilahduta sieluasi
ilmaisemalla spontaanisti iloasi hyvyyden, Jumalan, löytämisestä. Iloitse sielussasi havaitsemastasi henkilökohtaisesta hengellisestä edistymisestäsi. Sinulla ei ole mitään parempaa esikuvaa kuin se kasvu, joka tapahtui
Nasaretin Jeesuksena eläneen Mikaelin elämässä. Sinun
kehityksesi on yhtä kuin ainutlaatuinen kokemuksesi
lisääntyvästä Jumalan tuntemisesta.
7. Mikä on sielusi? Iloitse tietäessäsi, että sielusi vie
identiteettisi mukanaan ikuiseen elämään. Palvo spontaanisti Isää ja kiitä häntä elämän energioista. Ole joka
päivä tietoinen Jumalasta. Tee viisas valinta ja luo dynaaminen ja elävä suhde Isään. Iloitse löytäessäsi Isän
hänen suuressa Pojassaan, jonka tiedämme eläneen
keskuudessamme.
Iloitse tietäessäsi, että olemme hänen lapsiaan. Jeesus
sanoi: “Älkää pelätkö!” Pyri saattamaan oikeaan tasapainoon pelottomuus, rohkeus, toiveet, tiedonhalu,
toveruus, palvonta ja psykologinen kontrolli, ja löydä
korkein ihmisen saavutettavissa oleva itsehillinnän ta-
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so. Noudata sisäistä tarvetta jakamiseen ja rakastamiseen.
Yhteenveto
Jumala rakastaa ja arvostaa jokaista kuolevaista, ja
jokainen lojaali Jumalan poika – sekä inhimillinen että
taivaallinen – omistautuu hänen tahtonsa täyttämiseen,
sen suuren suunnitelman toteuttamiseen, joka johtaa
meidät Paratiisiin. Kohdista tiedonhalusi tuohon suunnitelmaan ja siihen, mikä on oma tehtäväsi sen toteuttamiseksi. Elämällä on arvokas ja ylevä päämäärä, ja
sinun tulee ottaa nyt osaa sen tulevaisuudessa tapahtuvaan toteuttamiseen. Ajattelepa vain kaikkia niitä Urantian kuolevaisia, jotka hyötyisivät siitä, että me kaikki
olisimme innokkaampia tietämään, miksi olemme täällä
ja mitä voisimme tehdä! Kasvattakaamme tiedonhaluamme, jotta meistä tulisi urheampia ja pelottomampia.
Rukoukseni on tämä: “Isä, auta meitä kuolevaisia tunnistamaan hyvyys ja kasvata meissä halua ottaa vastaan
hyvyyttä. Anna meille voimaa kulkea ympäriinsä tehden hyvää.”
Mikä pitää sinua nyt otteessaan?
Kääntänyt Leena Kari
_________________________
1
Concordex of The Urantia Book; Clyde Bedell, kolmas
painos 1986

Lanonandekien dilemma
N IGEL N UNN
Australia
Johdanto
ebadonin Lanonandekit ovat osa Mikaelin
innovatiivista ratkaisua yleiseen paikallisuniversumia koskevaan ongelmaan: miten
parhaiten ohjata niitä ratkaisevia ensiaskeleita, jotka
hänen ylösnousemuksellisten kuolevaisten lastensa on
otettava, kun he lähtevät matkaan kohti finaliitin kohtaloaan?
Mikaelin vanhemmat Melkisedek- ja VorondadekPojat muodostavat ihanteellisen joukkueen Nebadonin
integriteetin säilyttämisen kannalta, mutta ei niinkään
hänen ylösnousemuskuolevaistensa kanssa vuorovaikutuksessa olemisen kannalta. Tähän rooliin hän loi
Lanonandek-Poikansa, joiden on luonteensa puolesta
helpompi ”ymmärtää paremmin ja päästä lähelle”
hänen ylösnou sem u slapsiaan. Kuolevaisten ja
morontia-asioiden hoitamisen suhteen tulos oli loistava, mutta sillä oli hintansa. Koska kysymyksessä on
”alempi” poikien luokka, heidän valintojaan ja suunnitelmiaan ei rajoita Nebadonin todellista tarkoitusta ilmaiseva korkeampi perspektiivi. Mikael voi selittää

N

heille heidän taustansa ja velvollisuutensa, heitä vanhemmat voivat vahvistaa nämä totuudet, mutta nuori
Lanonandek, kuten kuolevaiset, joista hän pitää huolta,
huomaa olevansa tilanteessa, joka edellyttää uskonharjoitusta.
Tällaisessa kaukaisuuksiin ulottuvassa universumien universumissa on aina tarjolla suuri vaara sortua tarkastelemaan
asioita rajoittuneesta näkökulmasta, sortua erheeseen, joka piilee kapea-alaisessa todellisuuden ja jumaluuden käsittämisessä.
[215:1, Jumalallinen Neuvonantaja]
Universaalisella Isällä on suunnitelma evolutionaarisia finiittisiä maailmoja varten ja Mikaelit toteuttavat
sen. Siten jokaisen Mikaelin Lanonandek-Poikia käsittelevän tutkimuksen tulisi ottaa huomioon syy, jonka
vuoksi Mikael teki heidät:
Vaikkei Iankaikkinen Poika voikaan omakohtaisesti
osallistua Ajatuksensuuntaajien lahjoittamiseen, hän piti silti
ikuisessa menneisyydessä neuvoa Universaalisen Isän kanssa ja
hyväksyi tämän hankkeen ja lupasi sen suhteen loputonta yhteistyövalmiutta, kun Isä Ajatuksensuuntaajien lahjoittamista
esittäessään ehdotti Pojalle: ” T e h kä ä m m e ku o le v a in e n
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ih m in e n o m a ks i ku v a ks e m m e .” Ja aivan niin kuin
Isän henkiosanen asuu sisimmässänne, niin kietoutuu Pojan
henkiläsnäolo ympärillenne, samalla kun nämä molemmat iäti
toimivat hengellisen edistymisenne hyväksi, ikään kuin ne olisivat yksi. [78:3]
Isä sanoi ihmisen varustamisesta jumalallisella Suuntaajalla: ”Tehkäämme kuolevainen ihminen omaksi kuvaksemme.”
[110:7]
Absoluuttisista puitteistaan käsin Isä saattaa yksinkertaisesti nähdä todellisuuden ensimmäisen piirin –
persoonallisuuden – kehittyvän pojista koostuvaksi
perheeksi. Absoluuttista alempana olevilla tasoilla kuitenkin tämä Isän pyyntö olevaisti kokonaisuniversumin, loi finiittiset maailmat ja pani alkuun evoluutioprosesseja. ”Assosioitavissa olevista absoluuteista”
(1226:13) koostuvan perheen luominen kuolevaisista
on melkoinen suoritus!
Tätä Isän tarkoitusten taustaa vasten hänen MikaelPoikansa näyttäytyvät ”poikauden sapluunoina”, henkilökohtaisina ihanteina, täydellisinä Isän ennakoimien
taivaaseen nousevien poikien katalysoimisen ja reaalistamisen avustajina. Sivulta 359 voimme lukea Mikaelista ja Nebadonin aikaansaamisesta: universumikohtaisesta suunnitelmasta, Gabrielista ja tarvittavasta hallinnosta. Sitten viidennessä kappaleessa paljastetaan pääasia:
Ja sitten kun tällainen universumi näin on täysin organisoitu ja kokonaan miehitetty, Luoja-Poika ryhtyy toteuttamaan
Isän ehdotusta luoda kuolevainen ihminen heidän jumalalliseksi
kuvakseen. [359:5]
Lopulta Lanonandekien luominen tulee ymmärrettäväksi: he ovat viimeinen Pojan/Hengen kurottautuma alaspäin, viimeinen rengas alas ylösnouseviin kurottautuvan jumalallisuuden ketjussa, tarpeellinen rajapinta Isän finiittisten lasten nousun edistämiseksi.
1. Lanonandekien vapaus
Suuri osa ihmiskunnan ongelmista tässä kerran niin
ihanteellisessa sinivihreässä maailmassa voidaan johtaa
sarjasta muutaman paikallisuniversumin LanonandekPojan tekemiä huonoja valintoja. Tässä suppeassa kirjoitelmassa tutkimme, kuinka on mahdollista, että nämä jumalalliset Lanonandekit, ”alaslaskeutuvat Jumalan Pojat”, tekevät niin pohjimmiltaan vääriä valintoja;
sekä sitä, minkälaista hyötyä saattaa seurata siitä, että
heille suodaan vapaus tehdä niin.
Asuttujen maailmojen paikallisjärjestelmän ylin toimeenpanija on ensiasteinen Lanonandek-Poika, Järjestelmän Hallitsija. M e id ä n p a ika llis u n iv e rs u m is s a m m e n ä ille
h a llits i jo ille u s ko ta a n la a ja t tä y tä n tö ö n p a n o v a s tu u t, e p ä ta v a llis e n la a ja t h e n ki lö ko h ta is e t o ike u d e t. Orvontonissa eivät suinkaan kaikki universumit ole sillä
tavoin järjestettyjä, että Järjestelmänhallitsijoille suotaisiin näin
epätavallisen laajat valtuudet henkilökohtaisen harkinnan käyttämiseen järjestelmän asioiden johtamisessa. [511:1, Mel-

kisedek, korostus lisätty]
”Seitsenkertaisena Mestari-Poikana” (Perimmäisen
Kolminaisuuden paikallinen ilmentymä, s. 1318) Mikael tiesi, että hänellä tulisi lopulta olemaan riittävästi
armo- ja hoivavaroja jokaisen perheensä jäsenen auttamiseksi toipumaan mistä tahansa retkeilyistä, jotka ovat
heidän vapaan tahtonsa tekemien valintojen mukaisia.
Niinpä kun hän piti parempana poistaa tiettyjä rajoituksia, joita yleensä paikallisuniversumilapsille määrätään, ei kysymys ollut niinkään riskin ottamisesta kuin
sen julki tuomisesta, että hän tulisi voittamaan kaikki
haasteet, joita syntyy hänen poikiensa vapaan tahdon
mukaisista valinnoista. Joitakin tämän vapauden kiinnostavia jälkivaikutuksia on löydettävissä hänen Lanonandekiensa toimien ja hänen kuolevaistensa saavutusten rajapinnassa. Näiden jälkivaikutusten vuoksi
Nebadonin anti Korkeimpaan on epätavallista ja kiinnostaa siten Paratiisin tarkkailijoita.
Uversassa vallitsee yhteinen käsitys siitä, että meillä Nebadonissa on ollut niin paljon hallinnollisia vaikeuksia siksi, että
Lanonandek-luokan Poikamme on luotu niin suuren h e n kilö ko h ta is e n v a lin n a n ja s u u n n itte lu n v a p a u d e n
omaaviksi. En toki esitä tätä huomiota arvostelemisen tarkoituksessa. Universumimme Luojalla on täysi valta ja valtuus
tehdä näin. K o rke a t jo h ta ja m m e v ä ittä v ä t, että vaikka
tällaiset vapaasti valitsevat Pojat aiheuttavatkin ylen määrin
hankaluuksia universumin varhaisempina aikoina, niin sitten
kun asiat on kokonaan puitu ja lopullisesti ratkaistu, näiden
läpikotaisin koeteltujen Poikien korkeamman lojaalisuuden ja
täydellisemmän omatahtoisen palvelun muodossa saatava hyöty
korvaa runsain mitoin varhaisempien aikojen sekasorron ja
koettelemukset. [393:8, Arkkienkelien päällikkö, korostus
lisätty]
Nebadonin Lanonandekit huomaavat olevansa vaativassa tilanteessa. Paratiisin-Isän vastasyntyneet finiittiset lapset on uskottu heidän huomaansa, mutta heidät
on pidetty erossa siitä näköalasta, jota tarvitaan sen
asian todelliseen ymmärtämiseen, miksi Isä ylipäätään
toivoi sellaisia lapsia.
Heidät olisi voitu luoda jumalallisen täydellisiksi, mutta
heidät luotiin sellaisiksi kuin he ovat, jotta he y m m ä rtä is iv ä t p a re m m in ajallisuuden ja avaruuden maailmoissa asuvia
evolutionaarisia luotuja ja p ä ä s is iv ä t heitä lä h e lle . [393:7,
Arkkienkelien päällikkö, korostus lisätty]
Minkä ominaisuuksien avulla Lanonandek ”ymmärtää paremmin ja pääsee lähelle” meitä evolutionaarisia luotuja? Mitkä ominaispiirteet saattaisivat
erottaa ensiasteisen Lanonandek-Pojan noihin täysin
luotettaviin Kaikkein Korkeimpiin Vorondadekeihin
kuuluvasta? Mistä johtuu, että yksikään VorondadekPoika ei ole koskaan horjunut uskollisuudessa Mikaelia
kohtaan, kun taas jotkut hänen lahjakkaimmista Lanonandekeistaan huomaavat hoippuvansa kapinallisen
itsetehostuksen partaalla?

13:S VUOSIKERTA / NUMERO 3 UAI JOURNAL SYYSKUU 2007
Koska nämä olennot [Lanonandekit] ovat myöhempi ja – jumalallisuuden tasoja ajatellen – alempi
luotujen poikien luokka, heiltä edellytettiin tiettyjen
koulutuskurssien suorittamista Melkisedekien maailmoissa valmistukseksi myöhemmin seuraavaan palvelukseen. He olivat Melkisedekien yliopiston ensimmäiset oppilaat, ja heidän Melkisedek-opettajansa ja -kuulustelijansa luokittelivat heidät ja antoivat heille todistuksen itse kunkin kyvykkyyden, persoonallisuuden ja saavutusten mukaan. [392:2,
Arkkienkelien päällikkö]
Mitä ”virityksiä” sitten tarvittiinkin Lanonandekien
luomisessa, se johti sarjaan seurauksia. Se, että joidenkin Lanonandekien havaittiin omaavan kyvyn johtaa
tuhat maailmaa käsittävää järjestelmää, kun toisten taas
arveltiin kykenevän vain rekisterien pitämiseen, viittaa
syvästi erilaiseen luomistapaan kuin se, mitä heidän
Melkisedek- ja Vorondadek-veljillään oli. Mutta muistakaa, että nämä Lanonandekit ovat viimeinen rengas
[Pojan/Hengen] alas laskeutumisessa heidän saattaessaan päätökseen Universaalisen Isän suunnitelman
”tehdä ihminen omaksi kuvaksemme”. He muodostavat fraktaalisen rajapinnan siihen kaikkeen, mitä
tarvitaan paikallisuniversumin taivasmatkalaisista koostuvan väestön täydellistämiseksi. Olennaisempaa on
saattanut pikemminkin olla organisoimisen taidon aste
kuin mekaanisen hallinnollinen täydellisyys.
Evolutionaarisista olennoista poiketen näiden Poikien ei ole
mahdollista edetä yhdestä ryhmästä toiseen. Kun Melkisedekit
ovat heidät kerran kouluttaneet, kun heidät kerran on testattu
ja luokiteltu, he palvelevat jatkuvasti virka-asemassa, johon
heidät on määrätty. Nämäkään Pojat eivät tuota jälkeläisiä;
heidän määränsä universumissa on muuttumaton. [392:7,
Arkkienkelien päällikkö]
Kun tiedetään, että nämä Pojat ovat sidottuja paikallisuniversumeihinsa ainakin suuruniversumiaikakauden loppuun saakka, heidän jatkuva tyytyväisyytensä ja
luotettavuutensa edellyttäisi luottamusta heidän isänsä
Mikaelin tehtävään ja tämän tehtävän antamaa tukea.
Koska Lanonandekit ovat Melkisedekejä ja Vorondadekeja jonkin verran alempi poikien luokka, he ovat
vieläkin suuremmaksi avuksi universumin alemmissa
yksiköissä, sillä he pystyvät pääsemään lähemmäksi
älyllisten ihmissukukuntien vähäisempiä luotuja. He
ovat myös suuremmassa vaarassa joutua eksyksiin, irtautua hyväksyttävistä universumihallinnon menetelmistä. Mutta nämä Lanonandekit, varsinkin ensiasteinen
yhteisö, ovat kaikista paikallisuniversumin hallintopersoonallisuuksista kaikkein taitavimmat ja monipuolisimmat. Täytäntöönpanokyvykkyydessä heidän edelleen menevät vain Gabriel ja
hänen paljastamattomat työtoverinsa. [392:15, Arkkienkelien
päällikkö, korostus lisätty]
Paratiisin perspektiivi ei ole paikallisjärjestelmien
siunauksena eikä rajoitteena: universumin kaikkiin korkeampiin ja suurempiin hallinnollisiin ryhmittymiin
kohdistuu ainakin yhden Kolminaisuuden tarkkailijan,
yhden ”Kolminaisuuden Stationaarisen Pojan” vaikutus (s. 114). Mutta Lanonandekit kohtaavat kokemuksellisen maailman rajoilla Isän ylösnousemusperheen,
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jonka rajoituksena on ainoastaan luontainen käsityskyky ja uskollisuus Luoja-vanhempaa (Paratiisista lähtöisin olevaa) Mikaelia kohtaan.
Järjestelmänhallitsijat ovat nimensä veroisia; asuttujen maailmojen paikallisten asioiden osalta he ovat kutakuinkin suvereeneja. He toimivat lähes isällisesti ohjatessaan Planeettaprinssejä, Aineellisia Poikia ja hoivaavia henkiä. Hallitsijan henkilökohtainen ote asioihin on jokseenkin kaiken kattava. Näitä
hallitsijoita eivät valvo keskusuniversumista tulevat Kolminaisuuden tarkkailijat. He muodostavat paikallisuniversumin
toimeenpanevan haaran, ja lainsäädännöllisten määräysten voimaansaattamisen valvojina ja oikeudellisten päätösten täytäntöönpanon toteuttajina h e e d u s ta v a t s itä y h tä ja a in o a ta
a s e m a a ko ko u n iv e rs u m in h a llin n o s s a , jo h o n h e n kilö ko h ta in e n e p ä lo ja a lis u u s M ika e l- P o ja n ta h to a
ko h ta a n v o is i m itä h e lp o im m in ja v a iv a tto m im m in lin n o itta u tu a ja jo s s a s e v o is i p y rkiä p itä m ä ä n
p u o lia a n . [393:5, Arkkienkelien päällikkö, korostus
lisätty]
Koska Melkisedekit ovat perin pohjin kouluttaneet
ja arvioineet kaikki Lanonandekit, voimme olla varmoja siitä, että ennen minkäänlaisen vastuun antamista
kunkin tällaisen pojan kyvykkyys riittää annettuun
tehtävään. Niinpä heikkojen kohtien onkin tultava esiin
lojaaliudessa. Urantia-kirja esittää kolme esimerkkiä
Lanonandekien vääristä valinnoista. Ensimmäisenä on
Caligastia: vaikka hän kykeni täydellisesti täyttämään
tehtävänsä, teki hän oman harkintansa mukaisesti tyhjäksi esi-isiemme kanssa suoritetun viisaan ja kärsivällisen työn 300 000 vuoden ajalta ja sai aikaan planeetoilla asuvien kuolevaisten evoluutiota koskevan, hyväksi
todetun ja päteväksi todistetun suunnitelman täydellisen luhistumisen. Miten hän päätyi valitsemaan tuon
toimintatavan?
Eräs tämän kapinan tapahtumista, joka omalla kohdallani
aiheutti syvimmät järkytykset, oli se, kun sain tietää tuon
omaan luokkaani kuuluvan Pojan, Caligastian, siekailemattomasta kavaluudesta, Caligastian, joka harkittuna ja tahallisena tekonaan järjestelmällisesti vääristi kaikkien tuolloin toiminnassa olleiden Urantian planetaaristen koulujen antaman
opetuksen sisällön ja myrkytti niiden opetusohjelman. Näiden
koulujen tuho oli nopea ja täysimääräinen. [576:2, Toisasteinen Lanonandek]
Toinen esimerkki aiheutti Mikaelin toisen lahjoittautumisen, kun konstellaatio 37:n järjestelmän 11
Lanonandek-Järjestelmänhallitsija Lutentia, edellinen
hallitsija, päätti nousta kapinaan Mikaelia vastaan ja
sitten yhä torju[a] Paratiisin vallankäytön [1311:5]. Mitä
kaavailuja ja harhakuvitelmia Lutentian mieleen nousi?
Ja kolmantena on Lucifer. Miten ihmeellinen ja
loistava Lucifer saattoi pitää parempana väittää, ettei
Universaalista Isää todellisuudessa ollut olemassa [603:3]? Sitä
paitsi, kun kerran Lucifer oli poistanut todellisuuden

14

13:S VUOSIKERTA / NUMERO 3 UAI JOURNAL SYYSKUU 2007

luojan ahtaasta finiittisestä näkökulmastaan, hänen oli
aivan loogisesti [vastustettava] tätä aikakausien pituista
ohjelmaa avaruuden kuolevaisten valmistamiseksi jotakin tuntematonta kohtaloa varten, tätä [valmistumista] jotakin puhtaasti kuvitteellista määränpäätä varten [604:1]. Jos Universaalista Isää ei ole olemassa, niin silloin (aivan loogisesti)
tämä myyttinen ”isä” ei ole koskaan voinut ehdottaa:
”tehkäämme kuolevainen ihminen omaksi kuvaksemme”.
Aste asteelta tapahtuvaan saavuttamiseen tähtäävä suunnitelma
Kysymyksessä on Universaalisen Isän suunnitelma evolutionaarisesta taivaaseennoususta, ohjelma, jonka Iankaikkinen Poika
varauksetta hyväksyi suostuttuaan Isän ehdotukseen: ”Tehkäämme kuolevaiset luodut omaksi kuvaksemme.” Tämä järjestely ajallisten luotujen ylentämiseksi tuo mukanaan Isän suorittaman Ajatuksensuuntaajien lahjoittamisen ja aineellisten
luotujen varustamisen persoonallisuuteen kuuluvin oikeuksin.
[85:5]
Lucifer kadotti näköpiiristään tavoitteen, joka liittyy
tähän lyhyeen siirtymäajanjaksoon, tähän alkioasteella
olevaan ajanjaksoon, joka luo puitteet lopullisille kehitelmille. Olisiko tässä hänen kallisarvoisessa mutta sekavassa paikallisuniversumimielessään voinut syntyä
minkäänlaisia vaihtoehtoja, kun hänellä ei ollut sellaista
kokonaisnäkemystä, joka olisi ajanut häntä eteenpäin
yhteistyöhön Mikaelin kanssa? Olisiko Luciferin mielessä voinut syntyä minkäänlaisia outoja ajatuksia tarunomaisista ”Suuntaajista”, tuosta täydellisestä korvaamattomasta ytimestä, jonka sanotaan valaisevan
niin monia Sataniasta liikkeelle lähetettyjä ylösnousemuskuolevaisia, kun kerran hän ei enää uskonut
Universaaliseen Isään? Mitä pitäisi arvella finaliiteista,
jos nämä ”Salaperäiset Opastajat” olisivat vain osa universuminlaajuista huiputusta?
Ivallisesti hän huomautti, ettei finaliittien osaksi koitunut kohtalo sen loistavampi ollut kuin, että heidät palautettiin omien
synnyinmaailmojensa kaltaisille vähäpätöisille sfääreille. Hän
antoi ymmärtää, että nämä oli pilattu liiallisella harjoituksella
ja pitkitetyllä koulutuksella ja että nämä olivat todellisuudessa
kuolevaistovereidensa kavaltajia siksi, että olivat nyt mukana
hankkeessa, jonka tarkoituksena oli tehdä koko luomakunnasta sellaisten tarujen orja, joiden mukaan kaikilla ylösnousemuskuolevaisilla muka oli jokin myyttinen iäisyyskohtalo. [604:1,
Manovandet Melkisedek]
Lucifer asteli yhä syvemmälle aina vain kauniimmaksi hiottuun harhakuvitelmaansa. Ja koska hänellä ei
ollut henkilökohtaista kokemusta laajasta todellisuudesta paikallisjärjestelmänsä ulkopuolella, niin ne ideat
ja ihanteet, joiden on joskus aikaisemmin täytynyt motivoida hänen työtään, muuttuivat hänen mielessään
yhä kasvavassa määrin vain kuvitelmiksi.
Korkeimman tuolla puolen käsitteet ovat yhä enemmän
pelkkiä nimiä; ne ovat yhä vähemmän todellisuuden todenperäi-

siä määrityksiä; niistä tulee aina vain laajemmin lu o d u n
o le n n o n finiittistä ymmärrystä edustava p ro je ktio kohti
finiittisen yläpuolella olevaa. [1262:1, Voimallinen Sanansaattaja]
Kun Voimallinen Sanansaattaja, joka kirjoitti edellä
olevan kappaleen, käytti termiä ”luotu olento”, saattaa
olla, että hänen mielessään eivät olleet ainoastaan ylösnousemuskuolevaiset. Näyttäisi siltä, että myös Lanonandekit ovat taipuvaisia projisoimaan osittaisen
välähdyksensä finiittisestä todellisuudesta ikuisuuden
tutkimattomalle kankaalle.
2. Paikallisten ja transsendenttisten
puitteiden synkronointi
Tällaisessa kaukaisuuksiin ulottuvassa universumien universumissa on aina tarjolla suuri vaara sortua tarkastelemaan asioita
rajoittuneesta näkökulmasta, sortua erheeseen, joka piilee
kapea-alaisessa todellisuuden ja jumaluuden käsittämisessä.
[215:1, Jumalallinen Neuvonantaja]
Eivät ainoastaan ylösnousemuskuolevaiset ole taipuvaisia siihen, että sorrutaan tarkastelemaan asioita
”rajoittuneesta näkökulmasta”. Vaihtelevassa määrin
kaikki avaruudesta ja ajallisuudesta peräisin olevat persoonallisuudet, mukaan lukien Nebadonin Lanonandekit, kohtaavat samanlaisen ongelman. Voimallinen Sanansaattaja, joka kirjoitti luvun 115, ”Korkein Olento”,
saa meidät tajuamaan kaikkien suur- ja paikallisuniversumeissa absoluuttisen tason alapuolella työskentelevien persoonallisuuksien käyttämien ”osittaisten, keskeneräisten ja kehittyvien” viitekehysten välttämättömyyden ja siitä syntyvät vaikeudet:
Osittaiset, keskeneräiset ja kehittyvät älylliset olennot olisivat kokonaisuniversumissa avuttomia, he eivät kykenisi muodostamaan ensimmäistäkään järjellistä ajatusmallia, ellei olisi
olemassa jokaiseen mieleen – olipa se ylhäis- tai alhaissyntyinen
– synnynnäisesti sisältyvää kykyä rakentaa sellainen universumiviitekehys, jossa ajattelu tapahtuu. Ellei mieli kykene pääsemään perille lopputuloksista, ellei se kykene tunkeutumaan varsinaisille alkulähteille saakka, tuo mieli vääjäämättä postuloi
lopputuloksia ja keksii alkulähteitä, jotta sillä näiden mielen
luomien postulaattien puitteissa olisi loogiseen ajatteluun tarvittavat välineet. Ja vaikka tällaiset luodun olennon ajattelun edellyttämät universumikehykset ovat rationaalisille älyllisille operaatioille välttämättömiä, ne ovat poikkeuksetta enemmän tai
vähemmän virheellisiä. [1260:2, Voimallinen Sanansaattaja]
Jos Lanonandekien ”ajattelun kehys” keskittää heidän ponnistelunsa pikemminkin heidän järjestelmänsä
kehittämiseen täydelliseksi kuin Mikaelin suorittaman
tehtävän vaatimuksiin tai Paratiisin-Kolminaisuuden
toivomuksiin, niin silloin välttämättä syntyy mahdollisuus valita vähemmän täydellinen polku.
Absoluuttista tasoa lukuun ottamatta tahtotoiminta kohtaa
jokaisella muulla tasolla rajoituksia, jotka ovat olennainen osa
tätä nimenomaista valintakykyä käyttävää persoonallisuutta.
[1300:1, Voimallinen Sanansaattaja]
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Mitkä Lanonandekien vietit ja motivaatiot ovat
”olennainen osa tätä nimenomaista persoonallisuutta”?
Tahtomisen, valinnan suorittamisen, täytyy pakostakin
tapahtua niissä universumipuitteissa, jo tka o v a t a ktu a a lis tu n e e t re a ktio n a ko rke a m p a a n ja e d e llä kä y n e e s e e n p ä ä tö ks e n te ko o n .[1300:3, Voimallinen Sanansaattaja]
Mikä mahtaisi olla Lanonandekille tuollaiseen ”korkeampaan edellä käyneeseen valintaan” perustuvan
elämänuran lopullinen kertymä? Missä määrin nämä
asiantuntevat paikalliset hallintopersoonallisuudet pystyvät kohoamaan paikallisen asiantuntemuksensa yläpuolelle luojansa/isänsä Mikaelin korkeampiin ja suurempiin universumipuitteisiin? Kun Mikaelit takaavat
evolutionaarisen löytöretken onnistumisen, finiittisessä
luomistuoksessa työskentelevän Seitsenkertaisen Jumalan työvälineet teroittaa kaikkien paikallisuniversumien
Lanonandekien yhteisymmärrys.
Kolminaisuuden Opettaja-Pojat – Daynaalit.
Luodun olennon nouseminen, Isän kuolevaisten lasten
nostaminen heidän finiittisiltä synnyinsijoiltaan absoluuttisiin paratiisipuitteisiin on niin monimutkainen ja
kunnianhimoinen tehtävä, että vastuu sen onnistumisesta on uskottu kolmelle Paratiisin-Poikien luokalle:
Mikaeleille, Avonaaleille ja Daynaaleille.
Poikien Daynaali-yhteisö ei ole elimellinen osa
paikallis- eikä superuniversumien hallintoa. Sen jäsenet
eivät ole sen paremmin luojia kuin pelastajiakaan, eivät
tuomareita eivätkä hallitsijoita. Heidän huolenaan ei
niinkään ole universumin hallinto kuin moraalinen valaistuminen ja hengellinen kehittyminen. He ovat universaalisia kouluttajia, jotka ovat omistautuneet kaikkien maailmojen hengelliseen herättämiseen ja moraaliseen opastamiseen. Heidän palvelunsa on läheistä sukua
Äärettömän Hengen persoonallisuuksien osoittamalle huolenpidolle, ja se liittyy läheisesti luotujen olentojen matkaan kohti
Paratiisia. [230:5]
Meidän Mikaelimme ja hänen kumppaninsa Paratiisin Luoja-Pojat ovat osa Paratiisin tekniikkaa kuolevaisten ylösnousemuksen synkronoimiseksi ikuisuuden
väistämättämyyksien ja esikuvien kanssa. Nämä Mikaelit ovat peräisin absoluuttisesta Paratiisin kontekstista
ja he muodostavat elävän sillan tuosta absoluuttisesta
maailmasta finiittisen luomistuloksen solukalvoille.
Mutta heidän paikallisuniversumin lapsista koostuvat
perheensä ovat kaikki syntyneet tällä (absoniittisella?)
matalanpuoleisella merenlahdella. Evolutionaarisen
harjoitustehtävän hintana on tarve rakentaa silta tämän
syvän kuilun yli, synkronoida finiittinen ja transsendenttinen. Toinen osa Paratiisin tekniikkaa sillan rakentamiseksi tämän syvän kuilun yli ovat Daynaalit.
Paikallisuniversumissa, jota vapaan tahdon omaavat
finiittiset persoonallisuudet asuttavat ja jossa mielijärjestelmät vaihtelevat aineellisten kuolevaisten biokemiallisten aineiden vaikutuksen alaisista mielistä Gab-
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rielin lähes paratiisilliseen mieleen, Daynaaleilla on paljon mahdollisuuksia edistää finiittisten motivaatioiden
asettumista tukemaan ikuisia realitetteja:
Paratiisin Hengelliset Pojat [Daynaalit] ovat ainutlaatuisia
kolminaisuusalkuisia olentoja, ja he ovat ainoita Kolminaisuuden luotuja, jotka näin täydellisesti liittyvät kaksinaisperäisten
universumien johtamiseen. [231:1]
– – mutta kokonaan he eivät antaudu yksinomaan kuolevaisten luotujen hengelliseen ja älylliseen edistämiseen, vaan he
huolehtivat yhtä suuressa määrin myös serafiolentojen ja paikallisluomusten muiden syntyperäisasukkaiden opettamisesta.
[231:2]
Kun taivasmatkalaiset, joista Lanonandekit pitävät
huolta, nostetaan nopeasti alkuperäisten puitteidensa
yläpuolelle, Lanonandekit itse ilmeisesti ovat sidottuja
paikallisiin puitteisiinsa suuruniversumiaikakauden loppuun saakka. Niinpä Daynaaleilla saattaakin olla
tehokkain ja ratkaisevin tilaisuus palvella juuri
lahjakkaiden mutta ajallisuuteen sidottujen Lanonandekien keskuudessa.
Kaikkien universumien kaikki Jumalan Pojat ovat kiitollisuuden velassa näille ikiuskollisille ja kaikin puolin tehokkaille
Kolminaisuuden Opettaja-Pojille. He ovat kaikkien henkipersoonallisuuksien yleviä opettajia, jopa itse Jumalan Poikien koeteltuja ja todellisia opettajia. [231:4]
Melkisedekit ja Vorondadekit ovat syntyneet korkeaan asemaansa, mutta saattaa olla niin, että Mikaelin
Lanonandekien on määrä itse nostaa itsensä alkuperäisten rajoitustensa yläpuolelle. Oikeaan osuvan ja vapaatahtoisen päätösvallan hallitseman elämän avulla,
asettumalla Mikaelin päämäärien puolelle ja vahvistamalla hänen (evolutionaarista) vaikutustaan tuollainen
kaikkien Nebadonin Lanonandekien lopullinen ja vapaatahtoinen synkronoituminen Mikaelin paikallisen
”ajattelukehikon” kanssa saattaakin olla evolutionaarisen palapelin viimeinen pala, Nebadonin valoon ja elämään asettumista edeltävä asia.
3. Usko, vapaa valinta ja ikuisuus
Lanonandekeilla on äärimmäisen lahjakas mieli, mutta
finiittisen tiedon rajallisuus ja heidän oma rajoittunut
henkilökohtainen kokemuksensa kahlitsevat heitä. Toisaalta meillä kuolevaisilla ei ole aluksi tuskin muuta
kuin valinnan vapaus, kyky uskoa ja henkilökohtainen
ikkuna, joka avautuu finiittisen tuolle puolen:
Ajatuksensuuntaaja on se ko s m in e n ikku n a , jonka
läpi finiittinen luotu voi uskon välähdyksinä nähdä rajattoman
Jumaluuden, Universaalisen Isän, varmuuksia ja jumalallisuuksia. [1129:1, Nebadonin Melkisedek]
Onko Lanonandekeilla tuollainen ”kosminen ikkuna”? Voiko heidän ulottuvillaan olla jotain vastaavaa
kuin on meidän uskon välähdyksemme jumalallisesta
tarkoituksesta? Jos ei ole, miten he arvioivat oman tarkoituksensa ja kohtalonsa?
Tällaisessa kaukaisuuksiin ulottuvassa universumien universumissa on aina tarjolla suuri vaara sortua tarkastelemaan

16

13:S VUOSIKERTA / NUMERO 3 UAI JOURNAL SYYSKUU 2007

asioita rajoittuneesta näkökulmasta, sortua erheeseen, joka piilee kapea-alaisessa todellisuuden ja jumaluuden käsittämisessä.
[215:1, Jumalallinen Neuvonantaja]
Voi olla, että usko ei ole ainoastaan inhimillisen ajattelun tekemä ”ylväin väite” (s. 51). Usko tuntuu olevan
osa Korkeimman menetelmää finiittisen mielen suuntaamiseksi absoluuttisen ikuisuuden avaruuksiin. (Tästäkö johtuu agondontereiden erityinen arvo?)
Jumalan totuuden kokemisen ja Jumalan tosiasiasta vallitsevan tietämättömyyden välillä ammottavan kuilun voi luoda
umpeen vain elävä usko. Järki yksinään ei kykene saamaan
aikaan harmoniaa infiniittisen totuuden ja universaalisen tosiasian välille. [1125:1]
Vaikka Lucifer kieltäytyi käyttämästä uskon menetelmää pystyäksensä sovittautumaan ymmärryksensä yli
käyneisiin mysteereihin, hänen on jossakin vaiheessa
täytynyt törmätä seinään, jota hänen logiikkansa ja
älykkyytensä ei pystynyt ylittämään. Ylpeydestä johtuen
on vaikeaa toipua tuollaisesta epäonnistumisesta hienostuneesti. Luciferin oli seuraavaksi helpompi uskoa
harhakuvitelmaansa kuin hyväksyä omaa itseä koskevat
(ja itse havaitsemansa) puutteellisuudet.
Uskomus on aina rajoittava ja sitova; usko on avartava ja
kirvoittava. Uskomus jähmettää, usko vapauttaa. [1114:6]
Kun tiedetään, että kaikki ei-absoluuttiset olennot

(Lanonandekit mukaan lukien) havaitsevat olevansa
siinä ”kiusallisessa tilanteessa”, että he tietävät aina
vähemmän kuin ovat valmiita uskomaan, usko saattaa
olla olennainen ainesosa kaikkien Korkeimman lasten
valmistamisessa.
Uskomus on noussut uskon tasolle, kun se antaa suunnan
elämälle ja määrää elämäntavan muodot. Jonkin opetuksen hyväksyminen todeksi ei ole uskoa, vaan se on pelkkää uskomusta. Ei myöskään varmuus eikä vakaumus ole uskoa. Mielen
tila yltää uskon tasoille vasta, kun se aktuaalisesti hallitsee elämäntapaa. [1114:5, Nebadon Nebadonin Melkisedek]
Luciferin ja hänen Lanonandek-tovereidensa varustuksiin kuuluu laaja ja syvällinen heidän huostaansa
uskottujen asioiden ymmärtämys. Mutta kun he tarkastelevat infiniittisen absoluutin, MINÄ OLEN -olevaisen, motivaatioita ja ikuisia tarkoitusperiä, vaikuttaa
siltä, että heidän – kuten kuolevaistenkin – on harjoitettava uskoaan:
Usko vie järjen sangen halukkaasti niin pitkälle kuin järki
pystyy menemään, sen jälkeen se kulkee eteenpäin viisauden
matkassa filosofian äärirajalle asti, ja sitten se rohkenee lähteä
rajattomalle ja loputtomalle universumimatkalle TOTUUS
ainoana seuralaisenaan. [1141:5, Nebadonin Melkisedek]
Kääntänyt Jouni Nurmi

Koettelemuksiemme arvostaminen
Gaétan Charland
Kanada
un minua pyydettiin pitämään puhe tässä konferenssissa, valittavanani oli useita aiheita. Minun oli valmisteltava elämäni ratkaisuja käsittelevä esitys, joka kuvailisi elämäni tositapahtumia ja
edustaisi samalla tämän konferenssin teemaa. Siksi valitsin tämän aiheen ja esitystavan; näin voin parhaiten
jakaa Urantia-kirjan opetuksia elävällä tavalla.
Aina ei ole helppoa jakaa yhden tai monien henkilöiden kanssa kokemuksia, jotka ovat tehneet elämän
kurjaksi ja olleet samalla edistämässä sisäistä hengellistä
kasvua. Useimmiten asiat, jotka toivat nuo koettelemukset elämäämme, olivat osaltaan omien tekemisiemme seurauksia. Pyydän siis teitä suhtautumaan kärsivällisesti minuun kertoessani tästä koettelemuksesta, joka
muovasi ja muutti elämääni. Elämäni tähän osaan liittyy edelleen paljon mielenliikutusta ja se avautuu edelleen. Tekemäni päätökset vaikuttavat edelleen muokaten päivittäistä elämääni.
Urantia-kirjasta lukemani monet asiat ovat auttaneet
minua tekemään parempia päätöksiä, mutta nuo vaikeat päätökset on tehty yksin Jumalan kanssa mielen eristyneisyydessä. Vain hän yksin tietää tarkalleen vilpittömyytemme syvyyden, kun sielumme itkee häneltä apua
pyytäen. Vain hän yksin tietää täsmälleen koettelemuksemme lähtökohdan ja luonteen ja ne päätökset, jotka
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voivat kääntää nuo koettelemukset siunaukseksi. Nuo
rukouksen avulla tehdyt ratkaisut tulevat esiin mielemme sisällä asuvan Hengen palvelun sekä Totuuden
Hengen avulla.
Koska olen luonteeltani sellainen, että haluan olla
oman elämääni pomo, käytin tilaisuutta jo varhaisessa
vaiheessa hyväkseni perustaen oman yrityksen. Liikeyrityksen omistajana on tilaisuus tehdä lukematon
määrä päätöksiä ja nauttia niiden mukana tulevasta vastuusta. Tämä puolestaan voi olla syynä moniin ristiriitoihin ja valtavaan stressiin, joka voi olla luonteeltaan
taloudellista, sosiaalista tai moraalista. Jouduin käymään läpi monia kriisejä ja epätietoisuuden aikoina
minua auttoivat tekemään parempia ratkaisuja elämän
pulmiin rukoilu ja Urantia-kirjan opetuksista löytämäni
tiedot.
Tietoisuus noista opetuksista ei tehnyt asioita ollenkaan helpommaksi. Tietää jotakin älyllisesti ja sitten
elää sen mukaan ovat kaksi aivan eri asiaa, helpommin
sanottu kuin tehty sanoisimme. Tulin pian huomaamaan, kuinka totta se voi olla. Koska olen hyvin herkkä ihminen ja täydellisyyden tavoittelija, mihin vielä
yhdistyy taipumus huolehtia liikaa asioista, asetin itselleni usein suuria paineita tullakseni paremmaksi ihmiseksi. Olin henkilökohtaisessa ja liike-elämässäni vuosi-
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en aikana, ristiriitojen ja stressaavien tilanteiden sarjan
kautta hankkinut itselleni sellaisen tuskan, joka olisi
voinut tuhota minut, silloin kuin sitä vähiten odotin.
Koettelemuksia on monenlaisia, ja jotkin ovat helpompia hyväksyä kuin toiset. On fyysisiä, mieleen liittyviä sekä hengellisiä koettelemuksia. Riippumatta siitä,
millaisia koettelemuksia kohtaamme, ne kaikki satuttavat; jotkin enemmän kuin toiset. Kun ne sattuvat kenen tahansa kohdalle, ne voivat saada aikaan suurta
tuskaa, surua, ahdistusta, suuttumusta, vihaa, kaunaa,
itsesääliä, masennusta ja jopa kuoleman. Mutta niitä
voi käyttää myös vipuna kasvattaa uskoamme, nöyryyttämme, voimaamme ja hengellistä sisuamme. Ne voivat tehdä meistä parempia kuin ennen, kärsivällisempiä
ja auttavampia veljiämme ja sisariamme kohtaan. Ne
voivat hajottaa tai uudistaa meidät; kaikki riippuu uskostamme ja asenteestamme, kun kohtaamme nuo elämän vaikeat tilanteet.
Jokaiseen koettelemukseen sisältyy monien mahdollisuuksien siemenet; niihin suhtautuminen ja niistä
huolehtiminen havainnollistaa sisäisen luonteemme
sekä uskoomme kohdistuvan voiman. Koettelemusten
aikoina Urantia-kirjasta löytyi aina kohtia, jotka toimivat
majakkoina Totuuden Hengelle ja johdattavat minua
korkeammalla kulkeville poluille. Yksi niistä kuuluu:
Kosmoksen suurin kärsimys on, ettei ole koskaan kärsinyt.
Kuolevaiset oppivat viisautta vain kokemalla koettelemuksia.
[556:14]. Tämä toteamus toi rohkeutta ja tukea mieleeni ja auttoi minua löytämään oikean suhtautumistavan
ristiriitatilanteeseen.
Mutta se Urantia-kirjan kohta, joka todella kohotti
mieltäni ja vahvisti uskoani koettelemuksen aikana oli
tämä: Mitä se Jumalan tuntevaa valtakuntaan uskovaa liikuttaa, jos kaikki maallinen luhistuu? Ajalliset turvajärjestelyt
ovat haavoittuvia, mutta hengelliset vakuusjärjestelyt ovat järkähtämättömiä. Kun inhimillisen nurjamielisyyden, itsekkyyden, julmuuden, vihan, häijyyden ja kateuden vuoksiaallot takovat kuolevaisen ihmisen sielun ympärillä, voit olla levollisin mielin ja luottaa siihen, että yksi sellainen sisäinen vallitus on olemassa, jonka kimppuun ehdottomasti kukaan ei voi käydä,
nimittäin hengen linnoitus; näin voidaan sanoa ainakin jokaisesta sellaisesta ihmisestä, joka on jättänyt huolenpidon sielustaan omassa sisimmässään asuvan hengen, ikuisen Jumalan
hengen, haltuun. [1096:4]
Noin kymmenen vuotta sitten olin tekemässä päätöstä, joka toisi paljon stressiä ja ahdistusta sisäiseen
elämääni; kuten sanonta kuuluu täälläpäin maailmaa,
olin kohtaamassa oman Waterlooni. Olin menettämässä liikkeeni ja siihen kuuluvani 10-vuotisen vuokrasopimuksen. Vuokranantajani pani vireille oikeustoimen
sekä yritystäni että henkilöäni vastaan. Hän pyysi oikeutta määräämään minut maksamaan hänen yhtiölleen 200.000 dollaria. Siihen aikaan minulla ei ollut sellaisia varoja, ja kaiken kukkuraksi pankkitilini oli
70.000 dollaria punaisella. Muistan vieläkin tunteet,
jotka koin oikeusavustajan tuodessa minulle kyseisen
haasteen.
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Tämä tilanne oikeuden ja asianajajien kanssa kesti
kahdeksan vuotta, ja maksoi minulle kymmeniä tuhansia dollareita, ja mikä pahinta, se toi elämääni sellaisen
mieltä painavan koettelemuksen, joka melkein hävitti
henkisen tasapainoni. Kun tapaus ratkesi edukseni, en
vastoin odotuksiani tuntenut helpotusta, pikemminkin
päinvastoin koin edelleen syvällä mielessäni jäänteitä
tuosta stressaavasta tilanteesta. Jos olisin hävinnyt, niin
kaikki, mitä olin kahdenkymmenen vuoden aikana saanut elämässäni aikaan, olisi voinut kadota. Kaikki kolmisenkymmentä työntekijääni olisivat menettäneet työpaikkansa.
Kaikki tekemäni suunnitelmat itsenäistyä, jotta voisin omistaa elämäni Urantia-kirjan sanomalle, olisivat
vaarantuneet. Kaikki nuo mahdollisuudet ja muut asiat
pitivät minua valveilla monina öinä kun käännyin rukouksen ja mietiskelyn puoleen löytääkseni mielenrauhan.
Opin noina pitkinä vuosina monta asiaa, mutta
koetus ei ollutkaan vielä ohi, kuteen tulin huomaamaan. Oikeustapaus oli päättynyt syyskuussa 2002, ja
samoihin aikoihin vaimoni ja minä järjestimme sarjan
hengellisiä seminaareja, joihin monet olivat jo ilmoittautuneet. Jotta tilanne olisi tarpeeksi stressaava, niin
lentolakosta johtuen seminaarien vetäjä saapui kolme
päivää myöhässä eikä siis ehtinyt perille tapahtuman
ensimmäiseksi päiväksi. Seminaarit kestivät melkein
kolme viikkoa, ja kaiken sen jälkeen olin väsynyt ja tyhjä fyysisistä energioista. Syyskuun viimeisen viikon
torstai-iltana, kun kaikki oli ohi, aloin tuntea, että mieleeni hiipi outo vaikutus. Istuessani sohvalla keskustelemassa muutamien ystävien kanssa näköni alkoi äkkiä
muuttua sameaksi. Samaan aikaan tunsin oudon tunteen mielessäni, samanlaisen jonka adrenaliiniruiske saa
aikaan. Mieleeni muistuivat samalla hetkellä kaksi aikaisempaa tapausta monien vuosien takaa, jolloin olin
kokenut tämän oudon olotilan. Tilanne pelotti minua
kovasti, koska luulin meneväni sekaisin. Aloin sitten
rukoilla, että tämä outo tuntemus poistuisi.
Kesti melkein 15 minuuttia, ennen kuin outo tunne
katosi, mutta se huoletti minua koko yön. Vain yksi
henkilö huomasi, että jotakin oli tapahtumassa, mutta
vakuutin hänelle kaiken olevan hyvin. Olimme vieneet
ystävämme lentokentälle hänen kotimatkaansa varten
lauantaina kaksi päivää myöhemmin, ja paluumatkalla
pysähdyimme erään ravintolan kohdalle hyvin myöhäistä illallista varten. Alkaessamme syödä tuo vieras
tunne valloitti mieleni jälleen. Silloin en tiennyt, mitä se
oli, mutta ajattelin todella, että olin menettämässä järkeni, ja sen ajatteleminen teki tilanteen vain pahemmaksi. Läksimme ravintolasta ja menimme kotiin. Se
oli eräs elämäni pisin yö, kun makasin sängyssäni valveilla koko yön tuon oudon tunteen ollessa mielessäni
ja ajatellessani, että olen menettämässä mielenterveyteni. Rukoilin niin kauan, että päivänvalo alkoi kuultaa
läpi ikkunan.
Nousin ylös, kävin suihkussa ja aloin syödä aamiaista. Juuri kun vein ensimmäisen lusikallisen maissihiuta-
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leita suuhuni, jouduin uudelleen tuon oudon tunteen
valtaan ja menetin kaiken ruokahaluni. Puin päälleni ja
läksin ulos kävelylle; ja tuona aamuna kuljeskellessani
maaseudun autiota tietä puhkesin kyyneliin ja itkin ääneen Jumalaa auttamaan, että ymmärtäisin, mitä mielelleni oikein tapahtuu. Siellä koin todella syvällisesti toivottomuuteni siitä, kuinka hauraita me olemme ja
kuinka kaikki suunnitelmamme, joiden eteen olemme
eläneet, voidaan ottaa pois niin helposti ja äkillisesti.
Siellä epätoivoisena jätin kaiken ja pyysin Jumalaa ottamaan asiat hoitoonsa. Sitten eräs ajatus tuli mieleeni:
minun olisi soitettava psykiatriystävälleni. Kävelin siis
kotiini ja soitin tuolle ystävälleni kertoen hänelle tuntemuksistani. Saatat ihmetellä, mitä tarkoitan puhuessani
mielen oudosta tunteesta. Sitä on hyvin vaikea selittää,
koska siihen ei liity mitään kokemusta, johon sitä voisi
verrata. Se on kuin tunne, että jokin pimenee mielessä,
tunne, että menettää yhteyden todellisuuteen, ja pelko,
että menettää ajatusten ja toiminnan kontrollin. Samalla voi tuntea sydänkohtauksen kaltaisia fyysisiä oireita.
Keskusteltuani tämän ystäväni kanssa hän kertoi,
että minulla oli ilmeisesti vakava paniikkihäiriö, joka
liittyi elämäni moniin stressintäyteisiin tekijöihin. Hän
suositteli minulle lääkärissäkäyntiä sopivan lääkkeen
saamiseksi, joka lievittäisi tuskaa väliaikaisesti. Rukoilin
siis lisää ja menin vastaanotolle; saapuessani sinne noin
kello 14, huomasin olevani päivän viimeinen potilas.
Itse asiassa joku toinen yritti turhaan saada vastaanottoaikaa 15 sekuntia minun jälkeeni. Vastaanottava lääkäri tunsi psykiatrituttavani henkilökohtaisesti ja oli
tutkinut tämäntyyppisiä lääketieteellisiä pulmia viimeiset 15 vuotta. Hän siis ymmärsi tilanteeni melko hyvin
ja neuvoi, etten surisi sitä liikaa. Saatuani sopivan lääkityksen, hän lähetti minut kotiin ja varmisti, että tapaisimme uudelleen kolmen viikon kuluttua.
Lähtiessäni koin suurta helpotusta ja pohdin todennäköisyyksiä sille, että pääsin sisään päivän viimeisenä
potilaana, että tämä lääkäri tunsi ystäväni ja omasi
myös suuren tietämyksen tämäntyyppisistä koettelemuksista. Tänään tiedän, että suurin osa maani lääkäreistä tuntee huonosti tällaisia oireyhtymiä ja pyrkii
usein käsittelemään niitä niiden fyysisten oireiden
vuoksi sydänkohtauksina. Tiesin, että Jumala piti minua silmällä ja kiitin häntä siitä. Ennen kuin tämä kaikki olisi ohi tulisin vielä löytämään paljon lisää hänen
huolenpidostaan. Tulin kotiin, otin lääkkeeni ja tunsin
oloni paremmaksi mutta en terveeksi. Paniikkihäiriöitä
esiintyi edelleen mutta lievempinä. Päätin tehdä tutkimuksia löytääkseni luonnollisen tavan parantaa itseni.
Koska tilanteelleni oli monia mahdollisia syitä, joista
yksi oli elämäni edellisten vuosien aikana keräämäni
stressi, tunsin suurta tarvetta kirjoittautua meditaatiokurssille.
Niinpä lähetin anomukseni sähköpostilla ja jäin
odottamaan vastausta. Viikon kuluttua sain puhelun
meditaatiokurssille tulevia anomuksia käsittelevältä
virkailijalta. Hän kertoi erään osallistujan peruneen
osallistumisensa seuraavalle kurssille ja kysyi, olisinko

vapaa ottamaan tämän perutun paikan? Näille kursseille on yleensä pitkä jonotuslista, ja olin jälleen viimeinen
hakija. Marraskuun lopulla aloitin kymmenpäiväisen
Vipassana meditaatiokurssin. Joka päivä nousimme
aamulla ylös kello neljä ja meditoimme kymmenen tuntia, ja kymmeneen päivään meillä ei ollut lupaa puhua
kenenkään kanssa, paitsi tarvittaessa opettajan. Kaikki
ruoka oli kasvisruokaa.
Puolelta päivin ensimmäisenä päivänä tunsin oloni
huonoksi ja hämmentyneeksi. Ikään kuin mieleni räjähtäisi liiasta paineesta ja päätin lopettaa ja lähteä kotiin.
Menin tapaamaan opettajaa ja kerroin hänelle, kuinka
voin ja että olin tehnyt virheen tullessani tälle kurssille.
Vastatessani minulle hän alkoi hymyillä ja sanoi, että
”se toimii ja on normaalia tuntea näin; mielesi puhdistuu meditaation avulla, älä ole huolissasi.” Hän kertoi,
että ”saatat tuntea olosi jopa pahemmaksi viikon aikana mutta älä ole levoton. Tule tapaamaan minua uudelleen, jos tarvitset, autan sinua.” Vointini oli parempi
lähtiessäni hänen luotaan. Päätin käydä läpi koko kurssin. Seuraavien kolmen päivän kuluessa voin paljon
pahemmin ja kävin joka päivä keskustelemassa tuntemuksistani opettajan kanssa.
Kolmantena päivänä, kun oloni oli pahimmillaan,
opettaja kertoi minulle päiväkäyntini yhteydessä, että
20 vuotta sitten hänen oli tultava meditaatiokeskukseen samoista syistä kuin minun. Hän kertoi ymmärtävänsä hyvin tilani ja selitti, että päivien kuluessa meditaatiotekniikka auttaisi puhdistamaan mieleni monista
haitallisista stresseistä, jotka olivat pesiytyneet kehooni.
Tulisin todennäköisesti tuntemaan vielä paljon enemmän tuskaa, ennen kuin koko prosessi olisi ohi, mutta
olisin kuitenkin paremmassa kunnossa. Totta kaikki,
tunsin enemmän tuskaa, fyysistä ja henkistä, mutta
kymmenen päivän kuluttua oloni oli erilainen kuin
aloittaessani.
Rukoilin jälleen ja pohdin muutamia tosiasioita:
Mitkä olisivat todennäköisyydet sille, että saisin paikan
tällä meditaatiokurssilla ja opettajan johdolla, joka oli
käynyt läpi melkein samat koettelemukset kuin minäkin? Hänkin oli ollut liikkeenomistaja ja oli kokenut
monia vaikeuksia maanomistajan kanssa – aina vararikkoon asti. Olimme molemmat samanikäisiä ja kummallakin oli kova halu muuttaa maailma paremmaksi. Tiedän nyt, että Jumala oli vastannut rukouksiini järjestämällä oikeat ihmiset sille tielle jota kuljin. Opin monia
hyödyllisiä asioita mielen toiminnasta meditaatiokurssin aikana ja tärkeimpänä niistä opin näkemään, kuinka
voimakkaita työkaluja rakkaus ja rukoukset voivat olla,
sillä ne auttavat meitä kasvamaan ja tulemaan terveemmiksi.
Samoihin aikoihin Cathy Jones soitti, ja puheen
sävystä saatoin aavistaa, että hänellä aikoi kysyä minulta
jotakin tärkeää. Ennen kuin hän ehti kysyä, kerroin
hänelle, että nykyinen tilani esti minua ryhtymästä mihinkään pitkäkestoisempaan toimintaan, niinpä hän ei
kysynytkään mitään. Muutamia kuukausia myöhemmin
sain puhelun Tonia Baneyltä; siihen aikaan olin jo ai-
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van erilaisessa kunnossa, ja muutaman rukouksen ja
meditaation täyttämän päivän jälkeen hyväksyin pyynnön ryhtyä UAI:n presidentiksi. Kesti aikansa ennen
kuin todella tunsin itseni terveeksi; minulla oli yhä
ajoittaisia paniikkihäiriöitä, mutta niiden voimakkuus
oli heikentynyt, ja lopulta ne hävisivät kokonaan. Harjoitan edelleenkin meditaatiota mutta olen vapaa lääkityksestä. Olen muuttanut monia asioita elämässäni ja
pidän tuota aikakautta siunauksena. Opin ymmärtämään paljon itsestäni ja mielestäni.

sia, jotka olivat muovanneet suhtautumistani elämään.
En kohdellut kehoani hyvin; tein liian pitkiä päiviä ja
join liikaa kahvia. Uskoin usein vääriin asioihin. Murehdin liikaa ilman syytä ja annoin mieleni vaeltaa läpi
uskomattomien kuvitelmien. En aina antanut Jumalan
johtaa sisäistä elämääni; halusin itse kontrolloida kaikkea. Halusin täydellisyyttä tässä ja nyt; olin unohtanut
epätäydellisen olemuksemme ja olin kärsimätön. Lykkäsin joskus tärkeitä päätöksiä epämääräiseksi ajaksi, ja
sallin ahdistuneisuuden ohjata mieltäni.

Lääkärin suosituksesta liityin vertaistukiryhmään.
Kokoonnumme kerran viikossa, ja jo aikaisessa vaiheessa minusta tuli tukihenkilö. Löysin uusia keinoja
tuoda helpotusta ihmisille, jotka kärsivät mielenterveydellisistä pulmista. Sain myös uusia ystäviä ja
Urantia-kirjan opetusten avulla pystyn kylvämään hengellisiä siemeniä kärsivien veljieni ja sisarteni sydämiin.
Kuten Jeesuskin pyysi opetuslapsiaan tekemään, niin
minäkin palvelen sairaita. Olen saanut elämääni kohottavampia ja laajempia hengellisiä tarkoituksia ja matkustaessani katson aina ympärilleni etsien niitä, joita
voisin auttaa.
Muista kuinka tarinani alussa kerroin, että tämä
koettelemus olisi voinut tuhota minut, mutta sen sijaan
se tekikin minusta vahvemman ja paremman. Mistä
johtuu, että näin kävi? Sallin minun ensin kertoa, että
ellei tällaista tuskaa käsitellä tarpeeksi ajoissa, se voi
johtaa vakavaan masennukseen ja jopa itsemurhaan; se
voi aiheuttaa mieleen monia fobioita, ja se, mikä minulle kehittyi, oli järjen menettämisen kauhu. Joku voi
ihmetellä, että miten henkilö, joka tuntee Urantia-kirjan
opetukset, voisi kehittää itselleen tällaisen tuskatilan ja
uskoa, että se tuhoaisi hänen elämänsä. Minäkin kysyin
tämän saman kysymyksen itseltäni ja haluaisin jakaa
kanssanne saamani vastauksen. En halua tehdä tarinastani lääketieteellistä tapausta; haluan vain yksinkertaisesti käyttää sitä taustakulissina, jolle heijastaa mielen
valitsemat monet erilaiset polut ja kuinka rukouksen,
meditaation ja ylistyksen kautta voimme saavuttaa viisauden ja opastuksen helpottamaan meitä tekemään
oikeat päätökset oikeaan aikaan.
Kuinka tämä kaikki tapahtui ja kuinka se hyödytti
minua on jo tarina sinänsä. Huomasin, että elämäni
monien vuosien aikana olin elätellyt negatiivisia ajatuk-

Varmasti voisin sanoa paljon muutakin noista negatiivisista taipumuksista, mutta ne todella panivat minut
kulkemaan kärsimyksen ja epätoivon kurssia ja saattoivat minut lopulta kasvokkain itseni kanssa, jotta voisin
löytää sopivat ratkaisut terveyteni palauttamiseksi. Rukouksen, mietiskelyn ja Jumalan tielleni lähettämien
ystävien avulla minusta tuli paljon luottavaisempi edessä olevaa elämää kohtaan, ja tämä paransi suhdettani
omaan Ajatuksensuuntaajaani. Tämä kärsimys toi minulle paljon siunausta ja haluaisin jakaa kanssanne jotakin niistä.
Huomasin, että luottamus ja usko ovat eri asioita, ja
opin, että se, mihin meillä on luja luottamus, vaikuttaa
voimakkaasti elämämme kaikkiin puoliin. Opin, että
rukouksia kuunnellaan ja niihin vastataan, jos ne ovat
vilpittömiä, rehellisiä ja nöyryyden täyttämiä. Opin rukoilemaan vihamiesteni puolesta. Opin, että mielen
voima on hyvin todellista ja melkein rajatonta ja opin
uusia tapoja muotoilla ja tuoda julki ajatuksiani. Opin
myös turvautumaan enemmän ystäviini ja jakamaan
sisäisen elämäni heidän kanssaan.
Olen todella huomannut, että kärsimykset voivat
olla siunauksellisia ja enemmänkin, jos vain olemme
tietoisia tästä tosiasiasta, silloin kun olemme sen keskellä. Tällä tavoin voimme etsiä neuvoa, viisautta ja
lohdutusta sisäiseltä Hengeltämme mietiskelyn ja palvonnan kautta. Muistan ne päivät, kun luin Jeesuksen
elämästä ja rukoilin, että voisin todella suhtautua päivän koettelemuksiin haasteena ja siunauksena. Olen
onnellinen sanoessani, että ne päivät ovat kohdallani
olleet ja menneet.
Kääntänyt Martti Vanninen
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