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Lehteen tarkoitettu aineisto voidaan osoittaa päätoimittajalle tai
toimitussihteerille. Tilaukset, peruutukset tai osoitteenmuutokset osoitetaan päätoimittajalle.
Heijaste on Suomen Urantia-seuran jäsenlehti, mutta se on kenen tahansa tilattavissa. Vuosikertatilaus (kalenterivuosi/neljä numeroa) maksaa
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Puheenjohtajan kynästä

O

n kulunut kaksikymmentä
vuotta Suomen Urantiaseuran perustamisesta. Kevät 1989
oli yhdistyksemme kannalta merkittävää aikaa, sillä suomalaiset Urantia-kirjan lukijat olivat päättäneet
11.2.1989 hallituksen kokouksessaan muodostaa virallisen yhdistyksen Urantia-kirjan suomalaisten lukijoiden tueksi ja yhdyssiteeksi. Pieksämäellä 3.6.1989 järjestetyssä installointitilaisuudessa yhdistyksemme säännöt ratifioitiin ja Urantiasäätiön antamalla luvalla saatoimme
siitä lähtien käyttää nimessämme
sanaa URANTIA, ja kolmen samankeskisen ympyrän käyttö on
myös ollut meille siitä lähtien kunniakkaana oikeutenamme. Yhdistyksemme liittyi installoinnissa
sen aikaisen Urantia Brotherhood -järjestön alaisuuteen ensimmäisenä Yhdysvaltain ulkopuolisena
yhdistyksenä. Tilaisuudessa saimme
vastaanottaa myös erittäin kauniin
ja uljaan Urantia-lipun, jota siitä lähtien olemme aina tilaisuuksissamme
pitäneet esillä. Vastaperustettuun
seuraan liittyi 56 suomalaista jäsentä. Paikalla meitä oli 47 henkilöä,
jotka lausuimme ääneen juhlallisen
lupauksen opiskella Urantia-kirjaa,

pyrkimään sen opetusten toteutumiseen niin sydämessämme kuin elämässämme ja viemään näitä opetuksia niille, joiden kanssa tulemme
kosketuksiin. Kaikkiaan tilaisuudessa lienee ollut paikalla n. 100 ulkomaalaista ja suomalaista kirjan lukijaa. Tilaisuus oli juhlallisimpia ja
mieleenpainuvimpia mitä elämäni
varrella on eteen sattunut. Heijasteessa 2/1989 löytyy tilaisuudesta
useampia kirjoituksia ja seuran julkaisemalla kokooma-CD:llä on lisäksi esillä myös useita kuvia ko. tilaisuudesta. Kuinka nuorelta me
kaikki silloin näytimmekään ja kuinka moni joukostamme kahdessakymmenessä vuodessa on ikuisuuteen poistunutkaan! Sellaista on aika
ja sellaista on elämä.
****
UAI-konferenssi Espanjassa
17.– 21.4.2009
Espanjan Urantia-yhdistys oli tällä
kertaa saanut järjestettäväkseen kansainvälisen Urantia-konferenssin
aurinkorannikon Benalmadenassa,
Vistamar-hotellissa lähellä merta.
Urantia-kirjan lukijana Vistamarin
omistaja oli jo yli vuosikymmen sitten nimennyt hotellinsa pääsalongin
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Urantia-salongiksi, jossa pidetään
erilaisia koulutus- ja juhlatilaisuuksia lähialueen asukkaille. Jo pääkadulla oli virallinen tiekyltti
”SALON URANTIA” opastamassa ko. paikkaan.
Konferenssiin osallistui kaikkiaan n. 120 henkilöä. Osallistujia oli
ainakin Kolumbiasta, Hollannista,
Espanjasta, Kanadasta, Norjasta,
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Ruotsista, Suomesta, Meksikosta,
Chilestä, Etelä-Koreasta, Saksasta,
Englannista, Yhdysvalloista, Senegalista, Sambiasta, Ranskasta ja Brasiliasta. Me suomalaiset olimme
hyvin edustettuina, sillä 14 henkilön
voimin taisimme olla heti espanjalaisten jälkeen isoin ryhmä.
Oheisessa kuvassa osa paikalla
olleesta suomalaisryhmästämme.

Vasemmalta lukien: Kalevi, Hanna, Marja-Leena, Raimo, Seppo N., Seppo K., Aatu, Pentti, Irmeli ja Eija.
Konferenssin teema oli ”Bridging
the Gap: From Disharmony toward
Universal Unity”. Teemaa käsiteltiinkin monipuolisesti toteutettujen
luentojen avulla. Etsittiin erilaisia

keinoja ja metodeja, jotka yhdistäisivät kansakuntia tulevaisuudessa
entistä enemmän. Välillä käytiin jo
universumeissa saakka ja jopa ulkoavaruuden asumattomilla sfää-
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reillä ja sitten palattiin taas tarkastelemaan yksilötason jokapäiväisiä
asioita. Maapallon tuhansien kielten
sekamelska mm. aiheutti tiivistä
pohdiskelua. Konferenssikin osoitti
yhteisen kielen tarpeellisuuden, sillä
kaikki luennot jouduttiin tulkkaamaan joko espanjaksi tai englanniksi. Esim. EU:n alueella on käytössä
yli 20 virallista kieltä, jotka ovat samanarvoisia ja EU:n päätökset täytyy kaikki kääntää yhtä monelle eri
kielelle. Espanjalainen Antonio
Moya esitti ajatuksen yhteisen, helposti opittavan kielen käyttöönotosta EU:n alueella. Jo 1800luvulla Puolassa kehitetty esperanto
olisi kielenä helppo oppia, mutta
koska se ei ole minkään valtion
oma kieli, niin se ei ole levinnyt riittävästi saadakseen tarpeellista kannatusta kansakuntien yhteisenä kielenä.
Kuten tunnettua, kristinusko ja
islaminusko ovat maapallomme
eniten levinneet uskonnot. Niitä
pidetään toisilleen etäisinä ja kilpailevina uskontoina, ja enimmäkseen
fundamentalistien vaikutuksesta ne
koetaan huonoiksi maailmanrauhan
ja vakauden edistämisen kannalta
katsottuna. Senegalin Urantiayhdistyksen presidentti, professori
Moussa N’Diaye elää ja vaikuttaa
islamilaisessa valtiossa, ja hän sai
omassa osuudessaan vastattavakseen kysymyksen: miten kolminaisuus käsitetään islamilaisuudessa?
Vastaus ko. kysymykseen kesti yli
tunnin, ja samalla kun tuli selväksi
kolminaisuuskäsitteen puuttuminen, niin selvisi myös Senegalin is-

lamilaisuuden ja muiden ko. maassa
tunnustettujen uskontojen rauhallinen ja harmoninen yhdessäelo.
Urantia-kirjan levinneisyys islamilaisessa valtiossa tuntuisikin muuten
pieneltä ihmeeltä.
UAI piti oman pienen palaverin
maanantai-iltapäivän aikana. Puheenjohtaja Gaétan Charland selvitti yhdistysten edustajille kansainvälisen toiminnan päämääriä ja toimintatapoja. Yhdistysten taholta
todettiin ja painotettiin tosiasiaa,
että eri puolilla maapalloamme sijaitsevat yhdistykset ovat kokonsa,
toimintansa ja järjestäytymisasteensa suhteen kaukana toisistaan ja siksipä jokaisen yhdistyksen tuleekin
kehittää toimintaansa ensisijaisesti
omista lähtökohdistaan ja kulttuurillisista taustoistaan ponnistaen.
Kokouksessa Sambian yhdistyksen
presidentti Joel Chongo Mvula
esitti suuren huolensa maansa köyhyydestä, joka hidastaa osaltaan
Urantia-kirjan leviämistä. Kirjoja ei
ole heillä käytettävissään läheskään
niin isoa määrää kuin olisi halukkaita, eritoten nuoria, lukijoita. Me
suomalaiset päätimmekin omalta
osaltamme kantaa kortemme kekoon ja maanantai-iltana kävimme
Kalevi Eklöfin kanssa lahjoittamassa englanninkielisen Urantiakirjan suomalaisten paikalla olleiden
yhdistyksen jäsenten allekirjoituksilla varustettuna Joelille ja edelleen
sambialaisille lukijoille.
Päivien ohjelma oli suunniteltu
kestäväksi perjantai-illasta aina tiistaille saakka, mutta varsinaiset esi-
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telmät rajoittuivat kahteen päivään,
jotka sitten olivatkin hyvin tiiviitä
muuten paitsi iltapäivän siestaaikoina, jotka kestivät vähintään
kaksi tuntia. Maanantaina teimme
yhteisen kiertoajelun Malagaan, jossa kävimme mm. Pablo Picasson
syntymäkodissa, muhamettilaisten
rakentamalla lähes tuhat vuotta
vanhalla linnoituksella ja kauniissa
katedraalissa. Maanantain juhlaillallisen kruunasivat yhteislaulu ”Pray,
Tell Me How” ja konserttipianisti
Urs Ruchtin taidokkaat mestarisäveltäjien tulkinnat.
Itselleni konferenssista jäi oikein
iloinen ja tunnelmallinen maku.
Tietopuolisen aineiston lisäksi
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saimme tutustua lisäksi espanjalaiseen kulttuuriin ja ympäri maailmaa
saapuneiden Urantia-kirjan lukijoiden välityksellä maailmanlaajuiseen
Urantia-liikkeeseen. Vanhojen ystävien tapaaminen ja uusiin tutustuminen onkin aina mukavinta ja antoisinta yhteisissä tilaisuuksissa.
Osallistuminen tapahtumiin on
mielestäni ensiarvoisen tärkeää.
Seuraava mahdollisuus tutustumiseen ja osallistumiseen on Urantiakirjan lukijatapaaminen Espoon
Kaisankodissa 5.–7.6.2009. Hyvät
lukijat, tervetuloa erilaisiin Urantiatapahtumiin ja -tilaisuuksiin, mikäli
suinkin vain pääsette!
Raimo Ala-Hynnilä

Ohessa vielä yhteiskuvaa Espanjan UAI-konferenssiin osallistujista.
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Urantian keskiväliolennot
Tapio Talvitie
Esitelmä 21.9.2008

U

rantialla sukupolvet vaihtuvat
taajaan; ihmiset tulevat ja menevät, jopa enkelitkin tulevat ja menevät. Mutta maan päällä elää silti
yksi inhimillinen olentoluokka, joka
on ja pysyy, aikakaudesta toiseen,
vaikka kaikki muut vaihtuvat. He
ovat keskiväliolentoja, Urantian ainoita vakinaisia kansalaisia, meille
näkymättömiä ja melko tuntemattomia. Historiamme tietää heistä kyllä
jotain, mutta hyvin yleisesti heidät
on sekoitettu meillä kuulumaan siihen abstraktiin ”enkeleiden ryhmään”.
Muissakin avaruuden maailmoissa on omat vakinaiset kansalaisensa.
Esimerkiksi paikallisuniuniversumien ja superuniversumien hallinto-organisaation kaikilla jakautumilla on omat enemmän tai vähemmän
vakinaiset väestönsä, kansalaisen
aseman omaavat asukkaansa. Kun
Urantialla on keskiväliolennot, niin
järjestelmäpääkaupungilla Jerusemilla on Aineelliset Pojat ja Tyttäret; Edentialla, konstellaation päämajalla, on univitatiat, kun taas Salvingtonin kansalaisia on kahta lajia:
luotuja susatia-olentoja ja kehityksen kautta syntyneitä, Henkeen fuusioituneita kuolevaisia. Mutta poikkeuksena on superuniversumien pien- ja

suursektoreiden hallintomaailmat,
joissa ei ole vakinaisia kansalaisia.
Keskiväliolentojen synty planeetalla mahdollistuu yleensä lahjoittautuvien Jumalan Poikien vierailujen jälkeen, jolloin maailman hengelliseen järjestykseen tehdään uudelleenjärjestelyitä, jotka saattavat
koskea myös hengellisen ja aineellisen yhteenliittymiä, jonka tuloksena on
toisinaan vaikeastikin ymmärrettäviä
tilanteita. Vaikka keskiväliolentoja
ei ihan joka planeetalla tavatakaan,
niin Urantian kaltaisilla desimaalieli elolliskokeiluplaneetoilla heitä
tavataan aina. Keskiväliolentoja on
kahta tyyppiä – ensiasteisia ja toisasteisia – ja he ilmaantuvat seuraavia menetelmiä käyttäen:
Ensiasteiset keskiväliolennot,
hengellisempi ryhmä, ovat jossakin
mielessä vakioitu olentoluokka, jonka jäsenet poikkeuksetta polveutuvat muunneltujen ylösnousemuskuolevaisten muodostamista Planeettaprinssien esikunnista. Ensiasteisten keskiväliolentojen lukumäärä on aina viisikymmentätuhatta, eikä yhdelläkään planeetalla ole tätä
enempää näitä olentoja.
Toisasteiset keskiväliolennot,
näiden olentojen aineellisempi ryhmä, vaihtelee lukumääränsä puoles-
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ta eri maailmoissa suuresti, joskin
heitä keskimäärin on viisikymmentätuhatta. He polveutuvat eri tavoin
planeettojen biologisista kohentajista, Aatameista ja Eevoista, tai näiden välittömistä jälkeläisistä. On
olemassa peräti kaksikymmentäneljä
eri menetelmää näiden toisasteisten
keskiväliolentojen tuottamiseksi
avaruuden evolutionaarisiin maailmoihin. Tavasta, jolla tämä ryhmä
sai alkunsa Urantialla, sanotaan että
se ”oli epätavallinen ja outo”.
Maailmankaikkeudessa keskiväliolentoja pidettiin ensi alkuun jonkinlaisena sattuman oikkuina, kenties syntytapansa vuoksi, koska ne
olivat yleensä ennalta arvaamattomia tulokkaita, ajan, tavan ja vanhempien suhteen. Mutta kumpikaan
näistä ryhmistä ei kuitenkaan ole
evolutionaarinen sattuma, vaan
kumpikin on tärkeä piirre universumin arkkitehtien ennalta päättämissä suunnitelmissa, ja heidän otollisessa vaiheessa sattuva ilmaantumisensa kehittyviin maailmoihin tapahtuu valvovien Elämänkantajien
alkuperäisten kaavailujen ja kehittämissuunnitelmien mukaisesti
(s. 424).
Ensiasteiset keskiväliolennot
Ensiasteiset keskiväliolennot syntyivät Urantialla ensimmäisenä, ja ne
sai aikaan Planeettaprinssin sadan
esikunta. Prinssin esikunnan sata
alas laskeutunutta ylösnousevaa
kuolevaista oli tuotu Jerusemista ja
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valittu 785 000:n vapaaehtoisen joukosta. He kaikki olivat peräisin eri
planeetoilta, ja yksikään ei ollut
Urantialta. He eivät vielä olleet fuusioituneet suuntaajaansa, ja niinpä
ennen alas laskeutumista heidän
suuntaajansa irrotettiin heistä, ja ne
jäivät odottamaan kohteensa paluuta. Nämä Caligastian sata jakautuivat aiemman statuksen mukaan tasan miehiin ja naisiin. Saavuttuaan
Urantialle he saivat nodiittirodun
ruumiit, jotka oli valmistettu nodiittirodun 50 miehen ja 50 naisen luovuttamasta elämänplasmasta. Tämän toimenpiteen suorittivat –
eivät Nebadonin elämänkantajat –
vaan naapuriuniversumista saapuneet Avalonin taitavat kirurgit! Näin
Caligastian sata tulivat sukupuolellisiksi, ihmisenkaltaisiksi olennoiksi.
Saamiensa ohjeiden mukaisesti esikunnan jäsenet eivät ryhtyneet sukupuoliseen jälkeläisten tuottamiseen, mutta he tutkivat huolellisesti
omaa kokoonpanoaan ja ottivat
tunnollisesti selvän jokaisesta älyllisen ja morontiasuhteen (eli mielen
ja sielun suhteen) kuviteltavissa olevasta vaiheesta. Kävi sitten niin, että
33 vuotta saapumisensa jälkeen Danin ryhmän numero kaksi ja numero seitsemän keksivät sattumalta ilmiön, joka liittyi heidän morontiaminänsä (niin kutsutusti eiseksuaaliseen ja ei-aineelliseen) toisiinsa liittymiseen; ja tämän sattuman aikaansaannos osoittautui ensimmäiseksi ensiasteiseksi keskiväliolennoksi. Tämä uusi olento oli
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täysin näkyvä planetaarisen esikunnan jäsenille ja heidän taivaallisille
työtovereilleen, mutta näkymätön
eri ihmisheimojen miehille ja naisille. Tätä ensimmäistä keskiväliolentoa seurattiin sitten noin vuoden
ajan, jonka jälkeen Caligastia vakuuttui sellaisen hyödyllisyydestä
heidän toiminnalleen. Saatuaan näin
Planeettaprinssiltä valtuutuksen koko ruumiillinen esikunta otti asiakseen tuottaa samanlaisia olentoja, ja
kaikki onnistuivat yrityksissään noudattaessaan Danin ryhmän pioneeriparin ohjeita. Näin Prinssin esikunta
loppujen lopuksi saattoi olevaiseksi
ensiasteisten keskiväliolentojen alkuperäisen 50 000-jäsenisen joukkokunnan.
Ensiasteisten keskiväliolentojen
vanhempia oli siis 50 paria (Caligastian sata). Kukin pari tuotti
1 000 ensiasteista keskiväliolentoa.
Jokaisen olennon tuottamisen jälkeen seurasi puolen vuoden tauko.
Tosin sitä kirja ei sano, oliko tauko
parikohtainen vai kollektiivinen.
Näin ollen olentojen luominen kesti
joko 500 tai 25 000 vuotta.
Toisasteiset keskiväliolennot
Toisasteiset keskiväliolennot ovat
iältään paljon nuorempia. Kun ensiasteiset tulivat maailmaan jo miltei
puoli miljoonaa vuotta sitten, niin
toisasteiset ilmaantuivat vasta noin
37 000 vuotta sitten. Näiden esivanhempia olivat Ratta ja Aataminpoika.

Ratta oli omien sanojensa mukaan Caligastian sadan esikunnan
kahden langenneen jäsenen viimeinen suoraan periytyvä jälkeläinen,
eikä hänellä ollut eläviä sisaruksiakaan. Hänen sukuhistoriansa oli perua sille, että langenneen Prinssin
apulainen Daligastia oli määrännyt
kapinaan uskolliset sadan jäsenet lisääntymään sukupuolisesti kohta
sen jälkeen, kun he havaitsivat, että
heiltä oli kapinassa riistetty elämänpuu, joka alensi kapinaan liittyneet
60 esikuntalaista ja 44 muunneltua
andoniittikumppania kuolevaisten
asemaan. Tämä arvonalennus kun
oli tuomassa väistämättömän myöhemmin tapahtuvan fyysisen kuoleman ja planeetalta häviämisen näille
kapinallisille, josta syystä heille annettiin käsky jatkaa kapinallista sukuaan sekä keskenään että tavallisten ihmisten kanssa.
Aataminpoika oli Aatamin ja Eevan ensimmäisen polven ensimmäinen jälkeläinen eli heille Urantialla
syntynyt ensimmäinen lapsi. Ennen
Rattaan tutustumistaan Aataminpoika oli jo joutunut luopumaan vaimostaan ja 32:sta puhdasrotuisesta,
ensimmäisessä Eedenissä syntyneestä lapsestaan siinä yhteydessä, kun
he olivat olleet matkalla toiseen
puutarhaan, ja heidät pysäyttivät Jerusemista tulleet serafikulkuneuvot.
Siinä tapahtumassa kaksi kolmasosaa karavaanin jäsenistä vietiin
Edentiaan, Norlatiadekin Kaikkien
Korkeimpien suojateiksi, ja vain
noin kolmasosa Aatamin ja Eevan
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jälkeläisistä jatkoi matkaansa toiseen
puutarhaan. Aataminpoika oli aivan
pienenä poikana, lapsuutensa vuosina tavannut Vanin ja Amadonin ja
kuullut heidän kertovan ylämaakodistaan pohjoisessa. Vanin ja Amadonin taivaaseenottohan tapahtui
vajaa seitsemän vuotta Aatamin ja
Eevan saapumisen jälkeen. Sitten
vanhempana, vähän toisen puutarhan perustamisen jälkeen, Aataminpoika päätti lähteä etsimään tätä
nuoruutensa unelmien maata. Runsaan kolmen vuoden matkan jälkeen hän seurueineen löysikin perille, jossa tapasi kauniin kaksikymmenvuotiaan naimattoman Ratan.
Jo kolmen kuukauden seurustelun
jälkeen he olivat vakuuttuneita yhteisen perheen perustamisesta ja
menivät naimisiin.
Aataminpojalle ja Ratalle syntyi
kaikkiaan 67 lasta. Joka neljäs heille
syntynyt lapsi kuului ainutlaatuiseen
luokkaan ja oli usein näkymätön.
Näitä epätavallisia lapsia oli joukosta 16, joista puolet oli tyttöjä ja puolet poikia. Aataminpoika oli varsin
hyvin selvillä ensiasteisten keskiväliolentojen olemassaolosta, ja hän
päätteli, että hänen silmiensä edessä
oli tapahtumassa jotakin samankaltaista. Niinpä Aataminpoika päätti
naittaa ensimmäiseksi syntyneet
omituisesti käyttäytyvät lapset, joista
toinen oli mies- ja toinen naispuolinen, keskenään ja katsoa mitä tapahtuu. Seurauksena oli, että muutkin omituisesti käyttäytyvät lapset
lopulta muodostivat keskuudestaan
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parit, jolloin heitä oli kahdeksan paria.
Toisasteisten keskiväliolentojen
kantavanhemmat olivat nämä 16
omituisesti käyttäytyvää lasta, joiden
omat vanhemmat olivat Ratta ja Aataminpoika. Näistä kahdeksasta pariskunnasta kukin pystyi joka 70:s
päivä tuottamaan uuden toisasteisen
keskiväliolennon menetelmällä, jossa yhdistyivät sukupuolinen ja sukupuoleton kanssakäyminen. Ja koskaan ennen tätä aikaa ei tällainen ilmiö ollut ollut mahdollinen maan
päällä, eikä sellaista liioin ole koskaan sen jälkeen tapahtunut. Lopulta näitä toisasteisia keskiväliolentoja
syntyi kullekin parille 248 eli yhteensä 1 984 olentoa. Mainitut kuusitoista lasten vanhempaa elivät ja
kuolivat (ellei heidän erikoisominaisuuksiaan oteta huomioon) niin
kuin tämän maailman kuolevaiset
olennot, mutta heidän sähköisesti
energisoidut jälkeläisensä elävät loputtomiin, sillä näitä eivät koske samat rajoitukset, jotka koskevat kuolevaisia ihmisiä.
Luciferin kapina
Luciferin kapina aiheutti sen, että
suuri osa enkeleistä, kerubeista,
sanobeista ja keskiväliolennoista
harhautui sen myötä. Urantialla
menetettiin 50 000:sta ensiasteisesta keskiväliolennosta 40 119 (80 %)
ja 1 984:stä toisasteisesta 873 (44 %)!
Jäljelle jäivät uskolliset 10 992 (eli
9 881 + 1 111) olentoa. Jotkut van-
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hemmat kirjoittajat nimittivät näitä
kapinallisia keskiväliolentoja pahoiksi
hengiksi ja demoneiksi eli riivaajiksi.
Luopuriserafeja he nimittivät pahoiksi enkeleiksi. Esitetyt lukumäärät ovat
Helluntain eli Kristus Mikaelin taivaaseenastumisen aikainen tilanne, joka jatkuu edelleen. Silloin oli hetki,
jolloin kaikkien tuli ilmoittaa lopullinen valintansa. Ja ne, jotka eivät suostuneet asettumaan Mikaelin hallinnon
puolelle, internoitiin Urantian planetaarisen tuomioistuinkäsittelyn yhteydessä suuren Helluntain päivänä asian
vaatimalla tavalla. Tällä hetkellä kumpaakin kapinallisten keskiväliolentojen ryhmää pidetään turvasäilössä odottamassa järjestelmän
kapinaan liittyvien asioiden lopullista
oikeuskäsittelyä. Eikä kukaan pysty
ennustamaan, mikä on oleva näiden
langenneiden luotujen tulevaisuus.
Hallinto
Kaikki ensiasteiset keskiväliolennot
toimivat alussa Planeettaprinssin
alaisuudessa. Luciferin kapinan alettua keskiväliolennot jakautuivat
niin, että kapinalliset jäivät luopuriPlaneettaprinssin alaisuuteen ja Vanille uskolliset astuivat Melkisedekpesänhoitajien palvelukseen, missä
he toimivat aina Aatamin aikaan asti Vanin nimellisen johtajuuden
alaisuudessa. Aatamin rikkomuksen
jälkeen uskolliset ensiasteiset keskiväliolennot palasivat Melkisedekpesänhoitajien palvelukseen ja loput
elivät edelleen Caligastian alaisuu-

dessa Beelsebubin johdolla osittain
irrallista elämää. Beelsebub oli yksi
harhautuneista ensiasteisista keskiväliolennoista.
Toisasteinen keskiväliolentojen
ryhmä asetettiin heti ilmaannuttuaan Aataminpojan keskuksen palvelukseen. Mutta Aataminpojan kuoltua ryhmä alkoi hajoilla. Kolmekymmentäkolme toisasteista keskiväliolentoa – eli oman organisaationsa päälliköt Aataminpojan kuoleman aikaan – yrittivät siirtää koko
yhteisön Melkisedekien palvelukseen, jotta sillä keinoin olisi saatu
aikaan yhteistyötä ensiasteisen yhteisön kanssa. Mutta kun he eivät
yrityksessään onnistuneet, he poistuivat kumppaniensa seurasta ja
menivät omana ryhmänään planeetan pesänhoitajien palvelukseen.
Aataminpojan kuoleman jälkeen
toisasteisten keskiväliolentojen loppuosasta tuli kummallinen, järjestymätön ja irrallinen Urantialla vaikuttava voima. Tuosta ajankohdasta
aina Makiventa Melkisedekin aikaan
saakka he viettivät säännötöntä ja
järjestymätöntä elämää. Mainittu
Melkisedek sai heidät osittain järjestykseen, mutta aina Kristus Mikaelin aikaan asti he aiheuttivat silti
vielä paljon vahinkoa. Mikaelin
maanpäällä olon aikana he tekivät
kaikki lopullisen päätöksen tulevasta kohtalostaan, ja uskollinen enemmistö ilmoittautui tällöin ensiasteisten keskiväliolentojen johtajuuden
alaiseksi.
Urantian yhdistyneet keskivä-
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liolennot, lukumäärältään 10 992,
organisoituivat yhdeksi ryhmäksi
kohta Helluntain (torstai 18.5.30
jKr.) jälkeen, ja heitä johtaa vuoronperään kummankin luokan vanhin
jäsen. Ensi- ja toisasteisten keskiväliolentojen yhdistyminen saman hallinnon alaisuuteen ei ole ihan tavallista: Sataniassa tällaisia maailmoja
on Urantian lisäksi vain kolme
muuta.
Keskiväliolennot jakautuvat ominaisuuksiensa mukaan vielä eri ryhmiin Toisasteiset jakautuvat periaatteessa neljään fyysiseen tyyppiin,
seitsemään hengelliseen luokkaan ja
kahteentoista tasoon sen mukaan,
miten he reagoivat älyn tasolla kahden viimeisen auttajahengen ja morontiamielen yhteiseen hoivaan.
Urantialla yhdistyneet keskiväliolennot luokitellaan seuraavaan neljään pääryhmään:
1. Keskivälin sanansaattajat. Tämän
ryhmän jäsenillä on nimi; he ovat
pieni joukko ja ovat evolutionaarisessa maailmassa suureksi avuksi
nopean ja luotettavan henkilökohtaisen viestintäjärjestelmän palveluksessa toimiessaan.
2. Planetaariset vartiomiehet. Keskiväliolennot ovat avaruuden maailmojen vartijoita, vartiomiehiä. He
toimittavat tärkeitä tehtäviä kaikkien
niiden lukuisten ilmiöiden ja yhteydenpitotapojen tarkkailijoina, joilla
on merkitystä maailman yliluonnollisille olennoille. He partioivat planeetan näkymätöntä hengen maailmaa.
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3. Kontaktipersoonallisuudet. Kun
otetaan yhteyttä aineellisten maailmojen kuolevaisiin olentoihin, sellaisiin kuin on se henkilö, jonka
kautta Urantia-ilmoitusta aikanaan
toimitettiin, käytetään tähän tehtävään aina keskiväliolentoja. He ovat
välttämätön tekijä tällaisissa hengellisen ja aineellisen tason välisissä yhteyksissä.
4. Etenemisen auttajat. Nämä ovat
muita hengellisempiä keskiväliolentoja, ja heitä annetaan apulaisiksi
niille eri serafiyhteisöille, jotka toimivat planeetalla erikoisryhmissä.
Keskiväliolentojen välillä esiintyy
merkittävää erilaisuutta siinä, miten
kyvykkäitä he ovat saamaan yhteyden toisaalta heidän yläpuolellaan
oleviin serafeihin ja toisaalta heidän
alapuolellaan oleviin omiin ihmisserkkuihinsa. Esimerkiksi ensiasteisten keskiväliolentojen on ylen määrin vaikea saada suoraa yhteyttä aineellisiin vaikuttajiin. He ovat huomattavasti lähempänä enkelintyyppistä olentoa, ja siksi heidät tavallisesti osoitetaankin työskentelemään
planeetalla asuvien hengellisten voimien kanssa ja huolehtimaan näiden
tarpeista. He toimivat taivaallisten
vierailijoiden ja opiskelijavieraiden
oppaina ja seuralaisina, kun taas
toisasteiset olennot on miltei yksinomaisesti osoitettu huolehtimaan
maailman aineellisista olennoista.
Uskolliset 1 111 toisasteista keskiväliolentoa suorittavat tärkeitä
tehtäviä maan päällä. Ensiasteisiin
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työtovereihinsa verrattuina he ovat
selvemmin materiaalisia. He ovat
aavistuksen verran kuolevaisten näkökyvyn ulkopuolella, ja heidän mukautumisvaransa on riittävän väljä,
niin että he halutessaan saavat yhteyden sellaiseen, mitä ihmiset kutsuvat ”aineellisiksi olevaisiksi”.
Näillä ainutlaatuisilla olennoilla on
tiettyjä tarkoin määriteltyjä valtuuksia ajallisuuden ja avaruuden ilmiöihin nähden – maailmassa eläviä
luontokappaleita pois sulkematta.
Monet enkeleiden aikaansaamiksi
luetut konkreettisluontoisemmat ilmiöt ovatkin olleet toisasteisten
keskiväliolentojen suorittamia. Kun
Jeesuksen evankeliumin ensimmäiset opettajat heitettiin vankilaan,
niin todellakin ”Herran enkeli”
”avasi yöllä vankilan ovet ja vei heidät ulos”. Mutta mitä tulee Pietarin
vapauttamiseen sen jälkeen kun Jaakob oli Herodeksen määräyksestä
tapettu, niin tässä tapauksessa enkelin tiliin pannun teon suorittikin
toisasteinen keskiväliolento (865:5).
Nykyään toisasteisten keskiväliolentojen päätehtävä on olla niiden
miesten ja naisten huomaamattomina, henkilökohtaista yhteyttä pitävinä työtovereina, joista planeetan
kohtalon varajoukko koostuu. Juuri
tämän toisasteisen ryhmän toiminta,
jolle jotkut ensiasteiseen joukkoon
kuuluvat antoivat taitavaa tukea, sai
aikaan mm. sen, että lopulta meidän
käsiimme saatettiin Urantia-ilmoitus. Mutta meille on myös tehty selväksi, että keskiväliolennoilla ei ole

mitään osaa eikä arpaa niissä surkeissa näytöksissä, joita toimeenpannaan ”spiritualismin” yleisnimikkeen alla. Urantialla nykyisin
olevat keskiväliolennot, joiden kaikkien maine on kunniallinen, eivät
ole yhteydessä niin kutsuttuihin
meedioilmiöihin, eivätkä he yleensä
salli ihmisten olevan edes todistamassa heidän toisinaan välttämättömiä fyysisiä toimintojaan tai muita
yhteyksiään aineelliseen maailmaan
niin kuin nämä toiminnat ja yhteydet ihmisen aistein havaitaan.
Ominaisuudet
Keskiväliolentojen ominaisuuksia
oli aikoinaan jopa kyky pitää vallassaan heikkomielistä ihmismieltä,
mutta vain aikana ennen Jeesuksen
taivaaseenastumisen päivää. Normaalimieleen he eivät kyenneet silloinkaan vaikuttamaan. Helluntain
yhteydessä tehtiin Urantian hengelliseen konseptiin monia pysyviä
muutoksia, jonka jälkeen kukaan ulkopuolinen ei ole voinut enää vastentahtoisesti ottaa toisen mieltä
hallintaansa. Näitä toimenpiteitä olivat: kaikkien pahojen (hairahtuneiden) henkien internoiminen pois
Urantialta, Ajatuksensuuntaajien
yleismaailmallinen lahjoittaminen ja
ennen kaikkea Totuuden Hengen
vuodattaminen kaiken lihan päälle,
mitkä kukin jo yksinäänkin kykenivät varmistamaan ihmismielen koskemattomuuden vastaisuudessa.
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Keskiväliolennot ovat ruumiiltaan aineettomia ja sähköisesti energisoituneita olentoja. He eivät koskaan nuku eivätkä lataa itseensä
energiaa samasta syystä kuin ihmiset. Toisasteinen ryhmä on tietyssä
mielessä erilaistunut miespuolisuuden ja naispuolisuuden tapaan, ja
heistä puhuttaessa käytetään usein
maskuliinista tai feminiinistä persoonapronominia. Usein he myös
työskentelevät yhdessä tällä tavoin
pareittain. Mutta heillä ei ole suvunjatkamiskykyä. Heillä on hyvin suuressa määrin inhimillisiä ominaisuuksia, ja he kykenevät nauttimaan
ihmisten huumorista ja myös ymmärtämään ihmisten harjoittamaa
palvontaa. Ihmisiä palvellessaan he
ovat aidosti mukana inhimillisen
työn, levon ja leikin hengessä ja sitä
hyvin ymmärtäen.
Ensiasteiset keskiväliolennot saavat älyllistä ja hengellistä energiaa
menetelmällä, jota käytetään myös
enkelien kohdalla, ja he ovat älylliseltä olemukseltaan yhdenmukaisia.
Seitsemän mielenauttajahenkeä eivät ole heihin lainkaan yhteydessä,
mutta kuitenkin toisasteinen keskiväliolentojen ryhmä kykenee saamaan palveluksia kuudennelta ja
seitsemänneltä mielenauttajahengeltä eli palvonnan hengeltä ja viisauden hengeltä. Toisasteiset keskiväliolennot saavat fyysistä energiaa
menetelmällä, jota käytetään myös
Aatamien kohdalla: serafien toimesta
heidät kytketään hengellisiin yhteyspiireihin, ja älyllisyydestä puheen
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ollen, heille annetaan mieli, joka on
morontian siirtymätyyppiä.
Keskiväliolennot, kuten nimikin
sanoo, ovat ihmisten ja enkeleiden
välimaastossa. Ensiasteiset keskiväliolennot muistuttavat enemmän
enkeleitä kuin kuolevaisia, kun taas
toisasteiset luokat ovat paljon
enemmän ihmisten kaltaisia. Kumpikin ryhmä antaa toisilleen apua
heidän suorittaessaan planetaarisia
tehtäviään. Ensiasteiset hoivaajat
voivat solmia yhteistyösuhteen sekä
morontia- ja henkienergian valvojien
että mieliyhteyspiirin hoitajien kanssa. Toisasteinen ryhmä voi solmia
yhteistyösuhteita vain fyysisten valvojien ja aineellisten virtapiirien
säätelijöiden kanssa. Mutta koska
keskiväliolentojen kumpikin luokka
voi päästä täydelliseen yhteyden
synkroniaan toisen ryhmän kanssa,
niin kummallakin ryhmällä on näin
kyky päästä käytännössä käyttämään hyväkseen koko energiaasteikkoa, joka ulottuu aineellisten
maailmojen karkeasta fyysisestä
voimasta universumienergioiden
siirtymävaiheen kautta aina taivaallisten maailmojen korkeamman
henkitodellisuuden voimiin asti.
Keskiväliolennoilla on vielä
muuan ominaisuus, joka on aivan
oleellinen etu ihmisiin nähden. He
muistavat, vaikka ihmiset unohtavat. He muistavat satojenkin tuhansien vuosien takaisia asioita. He
ovat kirjaimellisesti sanottuna maailman perimätiedon aarreaitta. Mutta miten se tapahtuu, on epäselvää.
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Ovatko kysymyksessä erilliset muistiinpanot vai luontainen kyky, sitä
yksityiskohtaa kirja ei kerro. Tästä
muistamisen kyvystä voi vielä vetää
senkin johtopäätöksen, että heidän
kulttuurinsa ei ole yhtä altis ajallisille heilahteluille kuin ihmisten sivilisaatio. Keskiväliolentojen ansiota
oli myös Urantia-kirjaan liitetty IV
luku, jossa on hyödynnetty heidän
muistiinpanojaan suoraan niin paljon kuin mahdollista.
Keskiväliolennot saatettiin olevaisuuden piiriin täysin kehittyneinä
ilman että he kokivat kasvamisen
tai kypsymisen vaihetta. Siitä huolimatta he eivät lakkaa varttumasta
viisaudessa ja kokemuksessa. Kuolevaisten tavoin he ovat evolutionaarisia luotuja ja heillä on kulttuuri, joka on aidosti evolutionaarinen saavutus. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna Urantian sivilisaatio on Urantian kuolevaisten ja
Urantian keskiväliolentojen yhteinen saavutus siitä kulttuurin välillä
vallitsevasta eroavuudesta huolimatta, joka tasoittuu vasta valon ja
elämän aikakausina.
Nimet
Keskiväliolennoille annetut nimet
sisältävät ilmeisesti vanhempien
tunnuksen ja ilmoittavat ikäjärjestyksen. Ensiasteisen luokan jäsenet
tunnetaan yleisesti numerotunnuksensa mukaan. Heille annetaan sellaisia nimiä kuin 1-2-3 ensimmäinen, 4-5-6 ensimmäinen ja niin

edelleen. Jos alkuosa kertoo vanhemmat ja loppuosa järjestyksen,
niin silloin viimeinen eli 50 000:s
ensiasteinen keskiväliolento olisi
tällä logiikalla nimeltään ”148-149150 tuhannes”. Erotuksena aatamilaisille eli toisasteisille keskiväliolennoille on annettu alkunumeroiden
sijaan kirjaintunnus. Heidän nimiään ovat A-B-C ensimmäinen, toinen, kolmas ja niin edelleen. Ja sitten seuraavat D-E-F ensimmäinen,
toinen ja niin edelleen. Tällä logiikalla viimeisen (eli 1 984:nnen) nimi
olisi tyyliin ”X-Y-Z kahdessadasneljäskymmenneskahdeksas”. Sitä
en osaa sanoa, miksi heillä kaikilla
nimen alkuosa on kolmiosainen.
Oletan vielä, että ensiasteisille nimet antoi Caligastia ja toisasteisille
Aataminpoika. Muuten olisi vaikea
ymmärtää, miten omien vanhempien antamat nimet olisivat voineet
ottaa huomioon kokonaisuuden ja
noudattaa sitä.
Urantia-kirja mainitsee myös, että Van ja Amadon kehittelivät 24merkkistä aakkostoa silloiseen Eedenin kieleen, joka oli muuan andonilaismurre (829:4). Tämä merkistö
oli näin ollen jo käytössä, kun toisasteiset keskiväliolennot syntyivät.
Mainittakoon, että nykyään englanninkielessä on 26 aakkosmerkkiä.
Nykyhetki
Keskiväliolentoja tavataan eri luokkiin kuuluvissa maailmoissa koko
maailmankaikkeudessa. Eikä vain li-
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hallisten asuttamissa maailmoissa
vaan myös Paratiisin-nousun varrella eri kohteissa. Urantian keskiväliolennot kykenevät matkustamaan
pitkin energiavirtapiirejä noin kaksinkertaisella valonnopeudella
(599 580 km/s). He ovat kuitenkin
jokainen erikseen sitoutuneet olemaan poistumatta Urantialta hamaan tulevaisuuteen kunnes joskus
vakiintuneen valon ja elämän aikakautena heidät vapautetaan nykyisistä tehtävistään. Ainoastaan 1-2-3
ensimmäinen, ensiasteisen luokan
vanhin, on saanut luvan poistua,
koska hän palvelee neljänkolmatta
neuvonantajan elimessä Jerusemissa. Hänen nimityksensä tehtävään
tapahtui pian Helluntain jälkeen. Lisäksi hän on jo kerran tämän jälkeen toiminut Urantian kenraalikuvernöörinä.
Tulevaisuus
Planeetalla valon ja elämän aikakauden saapuessa, joskus jo morontiatemppelin lahjoittamisen yhteydessä tai viimeistään vakiintuneen
ajan puoleen väliin mennessä, Järjestelmän Hallitsija myöntää keskiväliolennoille vapautuksen tehtävistä, niin että he Elämänkantajien ja
fyysisten valvojien antaman avun
turvin voivat muuttua morontiatilassa olevan ihmisen kaltaiseksi, ja
Ajatuksensuuntaajan saatuaan he
voivat lähteä nousemaan kohti Paratiisia. Kaikki toisasteiset keskiväliolennot fuusioituvat lopulta
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Suuntaajaan. Mutta kuten ihmistenkin, myös keskiväliolentojen on saatava vanhemmuuden kokemus matkallaan Paratiisiin. He saavat sen Jerusemissa Aatamien ja Eevojen seurassa eläen. Ensiasteinen keskiväliolentojen ryhmä päätyy erilaisiin
finaliittiyhteisöihin, mutta toisasteisten eli Aatamista polveutuvien keskiväliolentojen tie johtaa Lopullisuuden Kuolevaisyhteisön jäsenyyteen. Tässä tuhannen finaliitin
komppaniassa on kuolevaisia aina
huomattava enemmistö ja keskiväliolentoja selvästi alle 1 %, yleensä
vain yksi kappale.
Urantian saavuttaessa valon ja
elämän aikakauden ensimmäisen
vaiheen tulee mahdolliseksi myös
ihmisten nähdä ja tunnistaa keskiväliolennot. Eli ihmisten näkökyvyn
ulottuvuuteen tehdään silloin tähän
tarvittavat muutokset. (627:6)
Vielä lopuksi voisi mainita Urantian yhdistyneiden keskiväliolentojen päättäväisyydestä kertovan tunnuslauseen, joka kuuluu näin:
Minkä yhdistyneet keskiväliolennot
ottavat tehdäkseen, sen yhdistyneet keskiväliolennot myös tekevät. [866:2]
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Pohdintaa kärsimyksestä ja Jobin kirjasta
Eija Seppänen-Bolotinski
Esitelmä 25.10.2008

U

rantia-kirjan luvussa 86 todetaan:
– – Tuska ja kärsimys ovat kehityksen etenemiselle välttämättömiä.
Elämäntaistelu on niin tuskallista,
että jotkin takapajuiset heimot vielä nykyisinkin ulvovat ja valittavat jokaista
uutta auringonnousua. Alkukantainen
ihminen kyseli alituiseen: ”Kuka minua
kiusaa?” Ellei hän löytänyt kärsimyksilleen aineellista lähdettä, hän selitti niiden
olevan henkien aiheuttamia. [951:3–4]
Uskonnon ja jumalakäsitysten
kehittyessä kärsimyksen olemassaolon arvoitus muuttui polttavaksi.
Teologinen termi ”teodikea” viittaa
nimenomaan tähän eli tarkoittaa jumaluuden ja kärsimyksen suhdetta
Uuden sivistyssanakirjan määritelmän mukaisesti teodikea on:
”Jumalan osoittaminen oikeudenmukaiseksi; filosofinen yritys
todistaa, että pahan olemassaolo ei
ole ristiriidassa Jumalan kaikkivallan
ja rakkauden kanssa.”
Eli ainakin kristillisessä maailmassa jo 2 000 vuoden ajan on pohdittu kysymystä: Jos Jumala on kaikkivaltias ja rakastava, miksi hän sallii
kärsimyksen?
Piispa Eero Huovinen sanoi
Helsingin Sanomien artikkelissa
27.2.2005:
”On kolmio, jota ei voi järjellä

selittää: kaikkivaltius, rakkaus ja kärsimys. Aina sen kanssa on kamppailtu, ja pitkän kokemuksen aikana
on huomattu, ettei siitä synny loogista yhtälöä.”
Eli kuinka voidaan todistaa vakuuttavasti ikuisesti täydellisen, kaikentietävän, kaikkivaltiaan Luojan,
Jumalan, olemassaolo, kun ollaan
kasvokkain kärsimyksen edessä?
Jotkut filosofit ovat sitä mieltä, että
”pahuuden ongelmaan” saatavilla
olevat vastaukset ovat epäadekvaatteja ja antavat jopa syyn kieltää ikuisesti täydellisen kaikkivoipaisen ja
rakastavan Luojan olemassaolo.
Neljäntoista kohdan lista
Seuraavan neljäntoista kohdan listan
ideoista, jotka osoittavat vastausten
mahdollisia suuntia koskien pahuuden ja kärsimyksen ongelmia, olen
saanut USA:sta ystävältäni filosofi
Jeffrey Wattlesilta ja hän on antanut luvan käyttää sitä tässä alustuksessa:
1. Maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä!
”Koeta ja huomaa, että Herra on hyvä!” [41:1]
”Maistakaa ja katsokaa, kuinka
Herra on hyvä.” (Psalmien kirja
34:9)
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Eli kun olette oikeasti löytäneet
Jumalan uskonnollisessa kokemuksessa, kysymykset kärsimyksestä lakkaavat olemasta syvällisiä uskonnollisia paradokseja. Yritämme erottaa
kärsimyksen merkityksen ja vastoinkäymisen tehtävänannon meille,
mutta sellaiset ongelmat eivät enää
ravistele uskoamme.
2. Ajatelkaa kaikkia erilaisia syitä,
miksi asioita tapahtuu. Luonnolliset
prosessit seuraavat kulkuaan (esim.
kuolema päättää elämän) ja onnettomuuksia tapahtuu maailmassamme. Esimerkiksi tulvia tai tulipaloja
ei tulisi ajatella Jumalan toimintana.
Jumala ei ole henkilökohtaisesti läsnä
luonnossa tai missään luonnonvoimassa –
–. [57:2]
Luvun 166 kappaleesta ”Opetus
onnettomuuksista”:
”Saatatte joutua jonkin luonnononnettomuuden, jonkin ihmistä kohtaavan epäonnekkaan sattuman, uhriksi, ja olla
täysin tietoisia siitä, etteivät tällaiset tapahtumat millään tavoin ole maailmassa
vaikuttavien hengellisten voimien ennalta
järjestämiä tai muutoin aikaansaamia.” [1830:7]
3. Joku kärsimys voi olla normaalia seurausta inhimillisen vapautemme väärinkäytöstä, kun rikomme tietäen tai tiedostamattamme
terveyden, mielenterveyden, moraalisuuden ja onnellisuuden periaatteita vastaan.
Luvun 148 kappaleesta ”Kärsimisen tarkoitus”:
”– – sinun tulisi tietää, ettei Isä tar-

19

koituksellisesti kiusaa lapsia. Ihminen
langettaa päälleen tarpeetonta kärsimystä
sillä, että hän itsepintaisesti kieltäytyy
vaeltamasta jumalallisen tahdon mukaisia parempia teitä. Kärsimys sisältyy pahaan potentiaalina, mutta enimmäkseen
se on synnin ja paatumuksen aiheuttamaa.” [1661:5]
4. Meidän ei koskaan tule ajatella, että tämä maailma on paras, minkä Jumala pystyi tekemään. (Tätä
ajatusta ”parhaasta mahdollisesta
maailmasta” on aikoinaan puolustanut filosofi Gottfried Wilhelm
Leibniz: ”– – aktuaalisesti olemassa
olevan maailman voidaan katsoa
olevan kaikissa suhteissa paras mahdollinen – –.”)
Sen sijaan on olemassa ikuisen
täydellistymisen taivas, missä Jumalan tahto tapahtuu; samoin kuin tämä kehittyvä valtakunta, missä ihmiset ovat kutsuttuja täydelliseksi
tulemisen seikkailuun. Tätä maailmaa ei ole luotu lepoa varten
”tyynypäänaluseksi”.
5. Sekä aktuaalinen että potentiaalinen kärsimys on välttämätöntä
täydellisen uskon ja uljaan luonteen
kehittymiselle. Urantia-kirjan sivulla
51 pohditaan ”väistämättömyyksiä”,
joita ovat:
– rohkeus seurauksena vaikeuksien kanssa kamppailemisesta ja reagoinnista pettymyksiin
– altruismi (kanssaihmisten palveleminen) reagoitaessa yhteiskunnallisen epätasa-arvon olemassaoloon
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– toivo, vaikka elämään aina
kuuluu turvattomuustekijöitä ja epävarmuutta
– usko, koska aina tiedetään vähemmän kuin itse asiassa ollaan valmiita uskomaan
– totuuden rakkaus, kun ollaan
vastakkain erheen ja valheellisuuden
mahdollisuuden kanssa
– ihanteellisuus reagoidessa ympäristössä vallitsevaan vain suhteelliseen hyvyyteen ja kauneuteen
– uskollisuus, velvollisuudentuntoisuus elettäessä jatkuvan epäonnistumisen vaaran uhkan alla
– epäitsekkyys, itsensä unohtaminen kehittyy suhteessa kunnianosoituksia ja tunnustusta kärttävään
minuuteen
– mielihyvä, onnellisuuden tuottama tyydytys on vastapainona tuskan kokemisen ja kärsimisen todennäköisyyden välttämiselle.
6. Luomistyö on jaettu alemmille
olennoille, jotka eivät ole infiniittisiä
ja ikuisen täydellisiä.
Tarkasteltaessa Havonan ihanan täydellisiä sfäärejä on sekä järkevää että loogista uskoa niiden olevan täydellisen, infiniittisen ja absoluuttisen Luojan tekemiä
Mutta tämä sama järkeily ja logiikka
pakottaisivat jokaisen rehellisen olennon,
joka tarkastelee Urantialla vallitsevia
sekasortoa, sen epätäydellisyyksiä ja epäoikeudenmukaisuuksia, päättelemään
maailmanne olevan sellaisten Luojien tekemä ja johtama, jotka ovat aliabsoluuttisia, esi-infiniittisiä ja jotakin muuta
kuin täydellisiä. [1268:2]

7. On olemassa Jumaluuden kehittyvä vaihe, jonka epätäydellisyys
osittain selittää planeettamme epäjärjestyksen asteen.
Jos ihminen tiedostaisi, että hänen
Luojansa – hänen välittömät valvojansa – ollessaan jumalallisia ovat myös finiittisiä, ja että ajallisuuden ja avaruuden
Jumala on kehittyvä ja ei-absoluuttinen
Jumaluus, ajallisten epäsuhtaisuuksien
aiheuttamat epäjohdonmukaisuudet lakkaisivat silloin olemasta syvällisiä uskonnollisia paradokseja. [1268:1]
8. Ihmisen yläpuolella oleva kapina Jumalaa vastaan on vastuullinen jostakin osasta epäjärjestystä,
pahuutta syntiä ja kärsimystä planeetallamme.
Ellei oteta lukuun sitä, että Urantia
oli elollisuusmuuntelujen sfääri, ja sen
vuoksi altis evoluutioon kuuluvien epäsäännöllisyyksien aiheuttamille lukuisille
poikkeuksille ja epätavallisille ilmiöille, se
edistyi planetaarisella kehitysurallaan
varsin tyydyttävästi aina Luciferin kapinaan ja samanaikaiseen Caligastian petokseen asti. Tämä katastrofaalinen väärinkäytös samoin kuin myöhemmin tapahtunut Aatamin ja Eevan epäonnistuminen planetaarisen toimeksiantonsa täyttämisessä ovat painaneet tietyn leiman
koko myöhempään historiaan. [752:4]
Seuraava pitkä lainaus Urantiakirjan luvun 54 kappaleesta
”Oikeudenmukaisuuden sanelema
aikaviive” on selonteko siitä, miten
kosmisen oikeudenmukaisuuden
periaatetta toteutetaan, siihen kannattaa paneutua tarkoin ja olen ko-
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rostanut siinä tiettyjä kohtia:
Evolutionaaristen maailmojen moraalisia ja tahdollisia luotuja kiusaa aina
ajattelematon kysymys siitä, miksi kaikin puolin viisaat Luojat sallivat pahan
ja synnin. Heiltä jää käsittämättä, että
nämä molemmat ovat väistämättömiä,
mikäli luodun on määrä olla aidosti vapaa. Kehittyvän ihmisen tai ylevän enkelin vapaa tahto ei ole pelkkä filosofinen
käsite, symbolinen ihanne. Ihmisen kyky
valita hyvä tai paha on eräs universumirealiteetti. Vapaus itsenäisen valinnan
tekemiseen on Korkeimpien Hallitsijoiden
antama lahja, eivätkä he salli yhdenkään
olennon tai olentoryhmän riistää laajan
universumin yhdeltäkään persoonallisuudelta tätä jumalallista vapauden lahjaa – –.
Vaikka tietoinen ja varaukseton samastuminen pahaan (synti) merkitsee
samaa kuin olemassaolemattomuus
(hävittäminen), täytyy toisaalta tällaisen
omakohtaisen syntiinsamastumisen ja
rangaistuksen täytäntöönpanon – joka on
automaattinen seuraus mainitunlaisesta,
tahallisesta pahan syleilemisestä – välillä
olla aina kyllin pitkä aika mahdollistamaan tämän yksilön universumistatuksen
sellaisen käsittelyn, joka osoittautuu
kaikkia asianomaisia universumipersoonallisuuksia kaikin puolin tyydyttäväksi ja joka on niin kohtuullinen ja oikeudenmukainen, että syntinen itsekin
sen hyväksyy.
Mutta jos tämä totuuden ja hyvyyden
todellisuutta vastaan taisteleva universumikapinallinen kieltäytyy hyväksymästä
oikeuden päätöstä ja jos syyllinen sydämessään tietää tuomionsa oikeutetuksi
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mutta kieltäytyy sitä tunnustamasta, silloin tuomion täytäntöönpanoa pitää Päivien Muinaisten harkinnan mukaisesti
viivyttää. Ja Päivien Muinaiset kieltäytyvät hävittämästä ketään olentoa, ennen
kuin kaikki moraaliset arvot ja kaikki
hengelliset realiteetit ovat sammuneet sekä
pahantekijässä itsessään että kaikissa
hänen kannattajissaan ja mahdollisissa
suosijoissaan. [615:3–5]
9. On harhauttavaa ajatella, että
Jumala antaa luvan väärintekemiseen väärintekijöille. Ihmisen elämä
on loppu hämmästyttävän nopeasti
ja tuomio täytyy kohdata.
Pelastus ei ole niitä varten, jotka eivät
ole valmiita maksamaan sitä hintaa, että
he täydestä sydämestään omistautuisivat
tekemään sitä, mikä on Isäni tahto.
[1829:1]
Täysimääräinen pahuus, täydellinen
erhe, tahallinen synti ja loputon synnillisyys ovat luonnostaan ja automaattisesti
yhtä kuin itsemurha. [37:3]
Lopullinen tulos täysimittaisesta synnistä on yksilön hävittäminen. [37:0]
10. Jotkut kärsimykset aiheutuvat siitä, että Jumala koettelee niitä,
joita hän rakastaa stimuloidakseen
heitä kääntymään pahuudesta elämän tielle.
Jumalan rakkaus on luonteeltaan
isällistä hellyyttä. Sen vuoksi hän kyllä
toisinaan ”kurittaa meitä oman etumme
nimissä, jotta me tulisimme osallisiksi
hänen pyhyydestään”. Kovimpienkin koettelemustesi hetkinä muista, että
”kaikissa koettelemuksissamme hän
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kärsii kanssamme”. [39:2]
”Kun maalliset isämme kurittivat
meitä, me emme tohtineet vastustaa. Vielä paljon suurempi syy meillä on alistua taivaallisen Isämme
tahtoon, sillä se takaa meille elämän. Isämme kurittivat meitä vain
lyhyttä aikaa varten ja niin kuin
heistä näytti hyvältä, mutta Jumalan
kuritus koituu meidän todelliseksi
parhaaksemme: me pääsemme osallisiksi hänen pyhyydestään.” (Kirje
heprealaisille 12:9–10)
Jokainen luodun lapsi voi todellakin
sanoa: ”hän tietää valitsemani tien, ja
kun hän on koetellut minua, olen jalostunut kuin kulta.” [49:1]
”Koetelkoon minua niin kuin
tulessa kultaa – –.” (Jobin kirja
23:10)
11. ”Jumalan tiet ovat korkeammat kuin teidän tienne, niin kuin
tähdet ovat korkeammalla kuin
maa.”
Ei kaikki ole hyvää, mutta Jumala työskentelee niin, että kaikki yhdessä toimii kaikkien hyväksi ja
meillä on vastuullinen osa näyteltävänä tässä prosessissa
Jokaisen kehittyvää luotua edustavan
persoonallisuuden kokemus on Kaikkivaltiaan Korkeimman kokemuksen yksi
vaihe. [1268:6]
Luvun 48 kohdasta ”Profeetallinen ilo”:
– – ”kaikki yhdessä vaikuttaa asian
kääntymiseen kaikkien hyväksi” – –.
[548:2]

12. Emme voi päästä perille,
miksi Jumala sallii sellaisen kärsimyksen, mutta hän ei jätä meitä yksin. ”Kaikissa kärsimyksissämme
hän kärsii kanssamme…”
On kirjaimellisesti totta, kun sanotaan: ”Kaikissa teidän kärsimyksissänne
myös hän kärsii.” [29:6]
”Ei sanansaattaja, ei enkeli, vaan
hänen kasvojensa kirkkaus pelasti
heidät. Rakkaudessaan säälivänä
hän lunasti heidät vapaiksi, hän
nosti ja kantoi heitä kaikkina menneinä päivinä. Mutta he niskuroivat
häntä vastaan ja tekivät murheelliseksi
hänen pyhän henkensä – –.” (Jesajan
kirja 63:9–10)
Jopa pahaa tehdessänne piinaatte sisässänne asuvaa Jumalan lahjaa, sillä
Ajatuksensuuntaajan on pakko sen ihmismielen kanssa, johon se on teljetty,
käydä läpi pahan ajattelun seuraamukset. [45:3]
”Olen toden totta nähnyt kansani
kärsimykset, olen kuullut heidän huutonsa ja tiedän heidän murheensa.” [49:1]
”Herra sanoi: ’Minä olen nähnyt
kansani ahdingon – –. Minä tiedän
kyllä heidän hätänsä.’” (Toinen
Mooseksen kirja 3:7)
”Hengen tuntema rakkaus” on todellista, niin kuin ovat myös hänen surunsa;
sen vuoksi ”Älkää tehkö Jumalan Henkeä murheelliseksi.” [96:6]
13. Jumalan Poika on tullut ilmoittamaan jumalallisen tien elää
ihmisen elämää, jopa elämää, joka
kulminoituu kuoliaaksi kiduttamiseen ja hän silläkin hetkellä lohdut-
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taa niitä, joiden täytyy kärsiä.
Aito hengellinen usko (väärentämätön
moraalinen tajunta) paljastuu siinä, että
se: – –
Pahuuden ja synnin hämmentävästä
läsnäolosta huolimatta pitää vankkumatta kiinni ylevästä uskosta universumin
ykseyteen ja jumalalliseen ohjaukseen.
Mistään tai kenestäkään piittaamatta jatkaa sumeilematta Jumalan palvomista. Rohkenee julistaa: ”Vaikka hän
minut kuoliaaksi löisi, kuitenkin olen minä häntä palveleva.” [1108: 3 ja 14–15]
Lisäksi Jumalan Poika on tuonut
meille Lohduttajan, Totuuden Hengen.
14. Kun kärsimysepisodi on todella ohi, se ei näytä ollenkaan todella oleelliselta. Sillä polulla, joka
johtaa kaaoksesta kunniaan, ajan
kärsimykset himmenevät ikuisesti
kestävän ilon ansiosta.
Universumien kulkuun avaruuden
läpi sisältyy suuri ja ylevä tarkoitus. Mikään ei ole turhaa siinä kamppailussa,
jota te kuolevaisina käytte. [364:3]
Ikiaikojen Jumalan ikuinen tarkoitus
on ylevä hengellinen ihanne. Ajalliset tapahtumat ja aineelliseen olemassaoloon
kuuluvat kamppailut eivät ole kuin väliaikaisia rakennustelineitä, jotka toimivat
siltana toiselle puolen, hengellisen todellisuuden ja ylimaallisen olemassaolon luvattuun maahan. [364:4]
Jeff Wattles kertoi kaikkien näiden
neljäntoista kohdan näkemyksien
tulevan Urantia-kirjasta (kuten
olemme myös minun Urantiakirjasta valikoimieni lainauksien va-
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lossa nähneet) ja hän kirjoitti lisäksi,
ettei tunne teologista tai filosofista
teodikeaa, joka voisi sulkea sisäänsä
kaikki nämä näkökohdat samanaikaisesti
Hän korosti sitä, että me elämme
evolutionaarisessa maailmassa ja
ettemme yrittäisi koskaan vastata
kärsivälle henkilölle pelkästään filosofisella keskustelulla. Kärsimyksen
pohdintaosuuden jälkeen jatkamme
nyt teeman käsittelyä tarkastelemalla Jobin kirjaa Raamatun Vanhasta
testamentista. Urantia-kirjan mukaan myös Jeesus käsitteli opetuksessaan ”Kärsimisen väärinymmärtämisestä” (s. 1662) Jobin kirjaa.
Kirjailijoiden pohdintoja
Jobin kirja on inspiroinut monia
kirjailijoita. Psykiatri C. G. Jung on
kirjoittanut tästä Raamatun kirjasta
teoksen Job saa vastauksen, missä hän
pohtii syvällisesti tämän kirjan ristiriitaista Jahve-kuvaa. Hän kirjoittaa
mm. seuraavaa:
”Syntyi ristiriitainen kuva Jumalasta, joka oli hillittömästi tunteidensa heiteltävänä ja joka itse
tästä hillittömyydestä kärsi – – viha
ja mustasukkaisuus kalvoivat häntä,
ja tieto siitä oli hänelle tuskallinen – –. Tuon kaltainen tila – – on
kuviteltavissa ainoastaan silloin,
kun harkitseva tietoisuus puuttuu – –.”
Kirjassaan Jung myös väittää,
että Jobin kirjassa kuvatun Jahven
tietoisuus ”– – ei riitä siihen, että
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hän olisi moraalinen. Moraali edellyttää tietoisuutta”.
Jungin metafyysisessä pohdinnassa Job itse asiassa osoittautuukin
persoonaksi, joka on moraalisesti
korkeammalla kuin Jahve, ja Jungin
mukaan tämä oli syy siihen, miksi
jatkossa Jumala päätti tulla ihmiseksi ja siis syy Kristuksen syntymään.
Jung kirjoittaa:
”’Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?’ Tässä hänen inhimillinen olemuksensa tavoittaa jumalallisen, hetkenä, jolloin Jumala kokee,
mitä on olla kuolevainen ihminen ja
tuntee itsessään, mitä on antanut
uskollisen palvelijansa Jobin kärsiä.
Tässä annetaan vastaus Jobille, ja
selvästi ilmenee, että hetki on yhtä
lailla ’eskatologinen’ kuin ’psykologinen’ – –.”
Eskatologia on oppi luomakunnan lopusta ja toisen maailman syntymisestä.
Kolkossa teoksessaan Adolfin linna
Norman Mailer kirjoittaa mm.
Nikolai II:sta, Venäjän viimeisestä
tsaarista ennen vallankumousta. Nikolai II oli syntynyt 6.5., joka on
kärsivälle Jobille omistettu ortodoksinen kirkkojuhla. Monet pitivät
huonona enteenä, että tsaari Nikolai II oli syntynyt tuona päivänä.
Kirjassa Nikolai II pohtii:
”’Syntynyt kärsivän Jobin juhlapäivänä. Mikä olikaan ollut Jumalan
tarkoitus?’”
Kirkkoisä Augustinus on viitannut Jobiin teoksessaan Jumalan

valtio kirjoittaessaan mielipiteitään
itsemurhasta. Augustinus kirjoittaa:
”– – pyhä mies Job. Hän kesti
mieluummin ruumiissaan hirvittäviä
tuskia kuin tahtoi vapautua niistä
itsemurhan avulla.”
Venäläinen kirjailija Lev Šestov yhdessä teksteistään Jobin vaa’assa -kirjassa
lainaa Raamattua:
”’Oi, jospa minun suruni punnittaisiin ja kova onneni pantaisiin sen
kanssa vaakaan! Sillä se on nyt raskaampi kuin meren hiekka – –.’”
Emeritusprofessori Antti Eskola
kirjoittaa kirjassaan Tiedän ja uskon
Jobin kirjasta seuraavaa:
”Vanhan testamentin kertomusten Jumala on hyvinkin ongelmallinen, jos mittapuuksi otetaan nykyajan terveyskäsitykset. Välillä saa
kuvan, että Jumalalla on persoonallisuushäiriö tai mielenterveysongelmia. Hän näyttää antavan pelkästä
vedonlyöntihalusta Saatanan tuottaa hirveää tuskaa ja onnettomuutta
Jobille, joka oli kunnon mies, rehellinen ja jumalaapelkäävä sekä karttoi kaikkea pahaa.”
Lisäksi Eskola kirjoittaa:
”Olisihan järjetöntä luopua Jumalasta hetkenä, jolloin häntä eniten tarvitaan. Ei edes Job kärsimystensä alkuvaiheessa kapinoinut
Herraa vastaan, vaan päätteli: ’Kun
otamme Jumalan kädestä hyvän,
totta kai meidän on otettava myös
paha.’ Sietämättömimmältä Jobista
koettelemusten pahetessa tuntui se,
että Jumala ei vastannut hänelle,
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vaan oli katkaissut keskusteluyhteyden.”
Tietosanakirjan kertomaa
Seuraavassa olen kääntänyt otteita
Britannica-tietosanakirjasta, jossa Jobin kirjasta kerrotaan seuraavaa:
Jobin kirjassa on erotettavissa
prologi, esipuhe (kappaleet 1–2) ja
epilogi, loppupuhe (42:7–17) ja välissä oleva runollinen väittelyosuus
(3–42:6). Proosallinen kerrontaosuus ajoittuu ennen kuudetta vuosisataa ennen Kristusta ja runoutta
on ajoitettu 4.–6. vuosisadalle eKr.
Kappaleet 28 ja 32–37 (Elihun puheet) on luultavasti lisätty myöhemmin. Muinainen Jobin legenda on
Britannican tietojen mukaan peräisin
Israelin ulkopuolelta, ja samoin
professori Jaakko HämeenAnttilan mukaan Jobin kirjan kaltainen Saatana on peräisin muinaispersialaisesta zarathustralaisuudesta
ja Jobin aihe on tuttu jo mesopotamialaisessa nuolenpääkirjoituksessa
Legenda siis kertoo Jobista, miehestä, jolla on suuri omaisuus ja joka on erittäin hurskas. Saatana toimii provokaattorina, joka testaa,
onko Jobin hurskauden pohjalla
vain hänen omaisuutensa antama
varmuus. Mutta jouduttuaan vastakkain sen tosiasian kanssa, että
omaisuus menee, lapset kuolevat ja
lopulta menee terveyskin, Job edelleenkin kieltäytyy kiroamasta Jumalaa.
Sitten kolme ystävää (Elifas, Bil-
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dad ja Soofar) saapuvat lohduttamaan häntä. Job vakuuttaa syyttömyyttään ja kärsimyksensä oikeudenmukaisuutta, kun taas hänen
ystävänsä väittävät, että Jobin kärsimykset johtuvat hänen henkilökohtaisesta synnistään. Job, joka on vakuuttunut uskollisuudestaan ja oikeamielisyydestään, ei ole tyytyväinen ystäviensä antamiin selityksiin.
Jobin ja Jumalan välisessä keskustelussa purkaantuu dramaattinen jännite, mutta kuitenkaan epäoikeudenmukaisen kärsimyksen ongelma
ei ratkea
Jobin kirja on hienointa hepreankielistä runoutta ja kuuluu maailmankirjallisuuden mestariteoksiin.
Jobin kirja kuuluu Sananlaskujen
kirjan ja Saarnaajan kirjan kanssa
Raamatun ns. viisauskirjallisuuteen.
Kolmesta ystävästä Elifas on
profeetallisen tradition mystikko,
Bildad on ”vanha viisas”, joka vetoaa tradition arvovaltaan, ja Soofar
on kärsimätön fanaatikko, joka julistaa omaa käsitystään Jumalan käsittämättömistä teistä. Elifas korostaa Jumalan transsendenssia ja ihmisen moraalisen luonnon haurautta. Hän ehdottaa, että Jobin kärsimys voisi olla kurinpidollista ja vaatii katumuksellista alistumista Jahvelle. Bildad ehdottaa, että Jobin
lapset ovat mahdollisesti syyllisiä ja
kehottaa nöyrästi alistumaan. Silloin
Job vastaa, ettei Jahven kaikkivaltius
ole vastaus vaan vakava ongelma,
koska sen valossa Jahve vaikuttaa
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olevan kaikkivaltias oikuttelija. Job
on vakuuttunut siitä, että jos hän
vain voisi tavata Jahven avoimessa
keskustelussa, hän voisi puhdistaa
maineensa. Samalla hän kuitenkin
tajuaa kolmannen osapuolen välttämättömyyden olla suojaamassa
häntä Jahven ylivoimaiselta vallalta.
Soofar myöskin korostaa Jobin
omaa syntisyyttä. Job syyttää edelleenkin Jahvea oikuttelusta ja tuo
esille pettymystään, kun vastausta
ei kuulu. Job kaipaa kuolemaa vapauttajana ja tämä saa hänet kysymään, eikö ihminen saisi toivoa
kuoleman jälkeistä elämää, mutta
tämä heräävä toive torjutaan heti.
Elifas syyttää Jobia Jumalan pilkasta. Job toivoo tässä vaiheessa
kolmatta osapuolta, ”puolustajaa”,
keskusteluun mukaan.
”Minä tiedän, että lunastajani
elää. Hän sanoo viimeisen sanan
maan päällä. Ja sitten, kun minun
nahkani on riekaleina ja lihani on
riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan, saan katsella häntä omin
silmin, ja silmäni näkevät: hän ei
ole minulle outo! Tätä minun sydämeni kaipaa.” (Jobin kirja 19:25–
27)
Puolustaja, Lunastaja, on tässä
kappaleessa identifioitu Jumalaan
itseensä niin, että Job vetoaa Jumalaan sellaisena kuin hänen täytyy
olla eikä enää perinteisen tradition
Jumalaan.

Elihun puheet on todennäköisesti myöhemmin lisätty alkuperäiseen
teokseen, kerrotaan Britannicassa.
Urantia-kirjasta poimittua
Urantia-kirjan luvuissa 95 ja 96 todetaan seuraavaa:
Jobin kirja heijastaa melko hyvin
Saalemin koulun opetuksia Kishissä ja
kaikkialla Mesopotamiassa. [1043:5]
Jobin kirjassa piirretty monenkirjava
kuva Jumaluudesta oli yli kahdenkymmenen mesopotamialaisen uskonnonopettajan tuote lähes kolmensadan vuoden
ajalta. [1060:5]
Urantia-kirjassa korostetaan sitä,
että nimenomaan Kaldean Uurin seutuvilla säilyi parhaiten käsitys todellisesta
Jumalasta silloin, kun Palestiinassa vallitsi pimeys (s. 1060).
Vain Uurista nousi ääni julistamaan Jumalan armoa, ja se sanoi:
”Hän rukoilee Jumalaa, ja Jumala mielistyy häneen ja antaa hänen riemuiten
katsella hänen kasvojaan; niin hän antaa ihmiselle jumalallisen vanhurskautensa.” Uurista saarnataan näin pelastusta, jumalallista suosiota, joka saavutetaan uskon kautta: ”Hän on armollinen katuvaiselle ja sanoo: ’Vapauta hänet, ettei hän mene hautaan; minä olen
saanut lunastusmaksun.’ Jos joku sanoo: ’Minä olen tehnyt syntiä ja vääristänyt oikean, mutta se ei minua hyödyttänyt’, Jumala on pelastava hänen sielunsa joutumasta hautaan, ja hän saa
nähdä valkeuden.” Sitten Melkisedekin
päivien ei levanttilainen maailma ollut
kuullut näin raikuvaa ja riemastuttavaa

HEIJASTE 2/2009
sanomaa ihmisen pelastuksesta kuin oli
tämä Elihun, Uurin profeetan ja Saalemin – toisin sanoen Melkisedekin siirtokunnan Mesopotamiassa sijainneen jäännöksen – uskovaisten papin, epätavallinen opetus. [1060:7]
Jobin kirjassa vastaus hänen
henkilökohtaiseen ongelmaansa
ohitetaan, kuitenkin Job löytää vastauksensa suorassa kohtaamisessa
Jahven kanssa:
”Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut.” (Jobin kirja 42:5)
Jobin fyysinen kärsimys symboloi ulkoisesti hänen intensiivistä sisäistä epätoivoaan, sellaisen ihmisen epätoivoa, joka kokee itsensä
kadotetuksi mielettömään maailmankaikkeuteen ja jopa itsensä Jumalan hylkäämäksi. Kysymys on
Jumalan oikeamielisyydestä ja ihmisen kunniasta Jumalan edessä. Uskovainen, jota on koetellut kärsimys, epäily ja epätoivo, vahvistuu
uskossa.
Urantia-kirjan luvun 148 mukaan
Jeesus kertoo seuraavaa:
”Se, ettei Job saa apua ihmiseltä, ajaa
hänet Jumalan luo. Sitten seuraa suuri
kamppailu, jonka hän käy sydämessään
uskon ja epäilyksen välillä. Kärsivä ihminen alkaa lopultakin nähdä elämän
valon. Hänen piinattu sielunsa nousee
uusille toivon ja rohkeuden kukkuloille.
Hän saattaa edelleenkin kärsiä ja jopa
kuolla, mutta hänen valaistunut sielunsa
päästää nyt ilmoille tuon voitonhuudon:
’Minun Puolustajani elää!’” [1664:1]
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Tässä puheessaan Jeesus esitti
seuraavan loppuyhteenvedon apostoli Johannekselle koskien kärsimystä ja Jobin kirjaa:
”Taivaallinen Isä ei suinkaan tahdostaan kiusaa ihmisten lapsia. Ihminen
kärsii ensinnäkin ajallisuuteen kuuluvien
sattumusten sekä niiden vajavaisuuksien
takia, joiden syynä on se epäkohta, että
fyysinen olemassaolo on vielä epäkypsää.
Toisekseen hän kärsii synnin, elämän ja
valon lakien rikkomisen, väistämättömät
seuraamukset. Ja kolmanneksi ihminen
korjaa satoa siitä, että hän itse pitää
paatuneesti kiinni kapinoinnistaan vanhurskasta taivaan hallitusvaltaa vastaan
maan päällä. Mutta ihmisen kärsimykset
eivät ole mikään ihmiselle henkilökohtaisesti langetettu jumalallinen tuomio. Ihminen voi tehdä, ja hän tekee, paljon vähentääkseen ajallisia kärsimyksiään.
Mutta karkota kerta kaikkiaan mielestäsi sellainen taikauskoinen käsitys, että
Jumala paholaisen kehotuksesta saattaa
ihmisen vaivaan. Tutkipa Jobin kirjaa
vaikka vain siinä tarkoituksessa, että
huomaisit, miten monia vääriä käsityksiä hyvätkin ihmiset saattavat Jumalasta
elätellä, ja pane sitten merkille, miten
tuskallisesti jopa piinattu Job näistä erheellisistä opetuksista huolimatta löysi
lohdutuksen ja pelastuksen Jumalan. Lopulta hänen uskonsa tunkeutui kärsimysten pilvien läpi ja löysi sieltä sen elämän valon, joka virtaa Isän tyköä parantavana armona ja iäisenä vanhurskautena.” [1664:3]
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Urantia-säätiön pankkitili Suomessa
Sampo 8 0 0 0 1 2 - 7 0 1 6 0 8 7 3

HEIJASTE 2/2009

29

URANTIA RAAMAT
(Lopullinen versio)

URANTIA raamat on meie planeedi Urantia elanike jaoks epohhilise tähtsusega ainulaadne teos. Raamatus on 2097 lehekülge ja see koosneb neljast
osast. See räägib meile Jumalusest, universumite struktuurist ja haldamisest
ning meie koduplaneedi kohast universumis, inimese tekkeloost ja saatusest ning tema suhtest Jumalaga ning Jeesuse Kristuse õpetusega. See
apelleerib inimese sügavatele vaimsetele vajadustele ja rahuldab tema intellekti, kooskõlastades religiooni, filosoofiat ja nüüdisaja teaduse saavutusi
isikliku vaimse kasvu edendamise läbi ja arusaamise abil universumist, mis
vastab tänapäeva inimese intellektuaalsele ja kultuurilisele arengutasemele.
Teos avab uusi vaateid ajale ja igavikule, uusi kontseptsioone inimese pideval tõusuretkel Jumala-Isa avastamise poole. Käesolev 196 kirjast koosnev
raamat on uus kompleksse käsitlusega ja selge ülesehitusega jutustus inimese päritolust, ajaloost ja saatusest.
SISUKORD
I osa
KESKNE UNIVERSUM JA SUPERUNIVERSUM
Selle osa 31 kirjas kirjeldatakse Jumaluse olemust, Paradiisi reaalsust, keskse universumi ja superuniversumite struktuuri ning toimimist, suuruniversumi isiksusi ja arenevate surelike kõrget saatust. Need koostas ja pani inglise keelde kahekümne neljast vaimsest haldajast koosnev komisjon, kellele
andsid kõrgel ametikohal olevad jumalused (Päevilt Vanad) korralduse teha seda Urantial 1934. aastal.
II osa
KOHALIK UNIVERSUM
Kohalik universum on Paradiisi Miikaeli klassi kuuluva Looja-Poja kätetöö. Sellesse kuulub sada tähtkuju, millest igaühes on sada asustatud maailmade süsteemi. Igasse süsteemi kuulub kokku ligikaudu tuhat asustatud
sfääri. Meie maailm Urantia kuulub kohalikku universumisse, mille suve-

30

HEIJASTE 2/2009

rään on Nebadoni Jumal-inimene Jeesus Naatsaretlane ja Salvingtoni Miikael. Kõikne Isa (Jumal) viibib isiklikult keskses universumis; meie Isa esindavad kosmose universumites ja planeetidel tema Suveräänidest Pojad ja
samal ajal viibib ta ise iga sureliku lapse meeles selles elava vaimuna,
Mõttekohandajana. II osas jutustatakse inimese tõusuelujärgust, mis järgneb tema algsele elule arengneval planeedil.
III osa
URANTIA AJALUGU
1 000 000 000 aastat tagasi algas Urantia tegelik ajalugu. Planeet oli saavutanud enam-vähem praeguse suuruse. Ja umbes sel ajal kanti see Nebadoni
füüsilistesse registritesse ja nimetati Urantiaks. (Lk 660, 3. lõik) Selle osa
63 kirjas jutustatakse meie planeedi ajaloost, geoloogilisest arengust, elu
juurdumisest ning inimese arengust ja ajaloost, arenevatest tsivilisatsioonidest, inimese institutsioonidest ja valitsustest. Siin käsitletakse ka
Kolmsuse mõistet, religiooni arengut, sisimas elavat Jumala vaimu
(Mõttekohandajat), isiksuse ellujäämist, Kristus Miikaeli annetumisi.”
Urantia on kogu Nebadonis sentimentaalseid tundeid tekitav pühamu,
kümnest miljonist asustatud maailmast tähtsaim, Kristus Miikaeli sureliku
elu kodu… Ja teie ürikud räägivad tõtt kui nad ütlevad, et seesama Jeesus
on lubanud kunagi tagasi pöörduda oma viimase annetumise maailma,
Risti Maailma. “
IV osa
JEESUSE ELU JA ÕPETUSED
Nendes 77 kirjas kirjeldatakse aasta-aastalt Inimese Poja elu ja õpetusi,
tema lapsepõlve noorust ja varaseid rännakuaastaid, hoolitsust üksikute
inimeste ja ühiskonna eest, kaheteistkümne apostli väljavalimist ja koolitamist, kohtumõistmist tema üle, ta surma ja ülestõusmist. See Jeesuse elulugu hõlmab viimase kolmandiku Urantia raamatust. Raamatu esimesed
kolm osa on informeeriv sissejuhatus, universumite tausta kirjeldus sellele
Jeesuse inimlik-jumalik elu paeluvale draamale meie planeedil. Seepärast
kujutab selle võrratu elu esitus oma kosmilisel tagapõhjal endast Urantia
ilmutuse kulminatsiooni ja on sellele igati kohane lõpp-punkt. Jeesuse elu
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ja tema antud juhised nende algsel kujul, mida ei koorma traditsioonid ega
dogmad, on ülim abi, mis inimene oma ajastuid vältaval tõusul Paradiisi
võib saada. “Urantia suur lootus peitub Jeesuse uue ilmutuse võimalikkuses: selle käigus esitatakse uuesti ja avaramalt tema päästev sõnum, mis
ühendab tema praegused avalike poolehoidjate arvukad pered vaimselt armastavasse teenimisse.” (Lk 2086, 2. lõik.) “Aeg on küps tunnistama Jeesuse kui inimese kujundlikku ülestõusmist hauast üheksateistkümne sajandi teoloogiliste traditsioonide ja usudogmade keskelt. Jeesus Naatsaretlast
ei tohi enam ohverdada isegi suurepärasele käsitusele ülendatud Kristusest.
Missugune kõikeületav teene oleks see, kui käesolev ilmutus ärataks Inimese Poja traditsioonilise teoloogia hauast ja esitleks teda elava Jeesusena
tema enda nime kandvale kirikule ja kõigile teistele religioonidele! (Lk
2090, 3. lõik.)

* * *

KORJAUS:
Tämä sama teksti oli Heijasteen edellisessä numerossa 1/2009 mutta valitettavasti vironkielinen käännösversio oli jo vanhentunut. Nyt esillä oleva
versio on viimeinen ja lopullinen.
Vironkielinen Urantia raamat (Urantia-kirja) on n. 15 vuoden käännöstyöprojektin jälkeen saatettu painokuntoon. Edellä oleva teksti on näyte
vironkielisen Urantia-kirjan esittelystä, sekä itse kirjan kaikkien neljän osan
sisällön esittely. Mittava käännöstyöprojekti aikaa vievine tarkistuksineen
ja editointeineen on tehty ja seuraavana on vuorossa kirjan painaminen.
Suomen Urantia-seuran hallitus allekirjoitti 11.6.1995 Viron käännösryhmän johtajan Peep Sõberin kanssa taloudellisen yhteistyösopimuksen
Urantia-kirjan kääntämiseksi viron kielelle. Yhdistyksemme lupautui maksamaan käännöksen kuluista puolet, saatujen lahjoitusten mukaan. Lahjoitustilille kertyi vuosien aikaan mittava summa avustusrahaa ja kykenimme
omalta osaltamme huolehtimaan hyvin yhteistyösopimuksen täyttämisestä.
Mitä suurimmat kiitokset teille kaikille vuosien varrella lahjoitustyöhön
osallistuneille!
Suomen Urantia-seuran hallitus
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HALLITUS JA KOMITEAT
Raimo Ala-Hynnilä, puheenjohtaja

Lahjaharjuntie 32 A 1, 40250
JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 717 2933
puheenjohtaja@urantia.fi

Matti Tossavainen, varapuheenjohtaja

VANTAA
Puh. (09) 873 2255; 050 310 9184
varapuheenjohtaja@urantia.fi

Helena Juola, sihteeri

Kalastajanmäki 10 E 70, 02230
ESPOO
Puh. 050 530 7785
sihteeri@urantia.fi

Martti Vanninen, rahastonhoitaja

ESPOO
Puh. 040 727 8714
rahastonhoitaja@urantia.fi

Tuula Parviainen, jäsenkomitean pj.

LAMMI
Puh. (03) 674 3226
jasenkomitea-pj@urantia.fi

Kalevi Eklöf, julkaisukomitean pj.

KLAUKKALA
Puh. (09) 879 9474; 040 830 1200
julkaisukomitea-pj@urantia.fi

Kari Kippo, koulutuskomitean pj.

TAMPERE
Puh. 050 327 1045
koulutuskomitea-pj@urantia.fi

Eija Seppänen-Bolotinski,
konferenssikomitean pj.

VANTAA
Puh. 041 534 8283
konferenssikomitea-pj@urantia.fi

Tapio Talvitie,
sähköisen viestinnän komitean pj.

ESPOO
Puh. 050 332 2739
internetpalvelut-pj@urantia.fi

Esitelmätilaisuudet Helsingissä
Seura järjestää esitelmätilaisuuksia Helsingin alueella. Esitelmien pitopaikka on vaihtunut
v. 2009 alusta. Uusi paikka on Helsingin Malmilla, aivan rautatieaseman vieressä oleva
Malmitalo, osoite on Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki. Esitelmät ovat lauantaisin klo
13.00. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
12.09.2009 Eija Seppänen-Bolotinski
Emootiot – ilmoituksellisia ja psykologisia
näkökohtia
17.10.2009 Avoin
21.11.2009 Avoin
12.12.2009 Avoin
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Opintoryhmät tiedottavat
Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssiteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja
opintoryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantiakirjan opetusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri
tällaiseen opiskelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan
väärentämättömien opetusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea opiskelupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka puolestaan haluavat toimia seuramme kanssa yhteistyössä, erottelematta seuran jäseniä muista
Urantia-kirjan lukijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, kuten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Pyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitean
puheenjohtajalle: koulutuskomitea-pj@urantia.fi.
Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomiteaan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. Seura julkaisee näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita opintoryhmätoimintaan, mutta samalla muistuttaa, että
viime kädessä opintoryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja menetelmistään.
Helsinki

Espoo

Ryhmä, jonka yhteyshenkilönä on
Helena Juola, puh. 050 530 7785
(sihteeri@urantia.fi), kokoontuu
vuonna 2009 joka toinen viikko.
Aika ja paikka ilmoitetaan seuran
verkkosivujen opintoryhmäpalstalla.

Kauklahden opintopiiri kokoontuu
lauantaisin klo 10.00, os. Kauppamäki 1, kerhohuone 114,
02780 ESPOO. Lisätietoja:
Pentti Lehtelä, puh. 0400 609 790
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi).
Pertti Leinonen, puh. 0500 416 336
(tmi.leinonen@kolumbus.fi).
Martti Vanninen, puh. 040 727 8714
(martti.vanninen@kolumbus.fi).

Vantaa
Opintoryhmän yhteyshenkilö on
Eija Seppänen-Bolotinski, puh. 041
534 8283 (klo 16–21) tai
(konferenssikomitea-pj@urantia.fi).
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Hyvinkää
Tietoja toiminnasta antaa:
Kari Haavisto, puh. (019) 461 421
(kari.haavisto@pp.inet.fi).
Jyväskylä
Ryhmä kokoontuu joka toinen
torstai klo 18.00–19.30.
Raimo Ala-Hynnilä, Lahjaharjuntie
32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ,
puh. (014) 635 186
(gadonia@kolumbus.fi).
Kotka
Lisätietoja: Juhani Leino,
(juhanileino6@gmail.com).
Lahti
Lisätietoja: Kalervo Juntunen,
puh. 044 078 4155.
Lammi
Lammin ja ympäristön toiminnasta
kiinnostuneille antaa tietoja
Tuula Parviainen, Hämeentie 12 as. 7,
16900 LAMMI, puh. (03) 674 3226.
Lempäälä
Ryhmä kokoontuu parittomien
viikkojen keskiviikkoina klo 18.00–
21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä,
Tampereentie 3 A 1, 37500
LEMPÄÄLÄ, puh. 050 595 1942
(kalevi.krekila@elisanet.fi).

Oulu
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kosteperänkatu 2 A 84, 90100 OULU,
puh. 040 502 6604.
(reijo.hamari@luukku.com).
Rauma
Tietoja antaa Anja Vuori, Kirsikkatie 13, 26660 RAUMA, puh. (02)
822 3043; 040 748 4289
(anja.vuori@pp.inet.fi).
Tampere
Ryhmä kokoontuu parillisina keskiviikkoina Metsossa. Lisätietoja:
Kari Kippo, puh. (03) 265 4989,
050 327 1045.
Turku
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610
KIRJALA, puh. (02) 454 4927
(tapio.pulli@kolumbus.fi).
Stockholm, Sverige
Urantia-studiegrupp sammankommer på adressen:
Studieförbundet Vuxenskolan,
Hantverkargatan 12, Stockholm.
Tunnelbana: Rådhuset. Michael
MacIsaac , tel. +46 73 576 4364
(mmacisaac@gmail.com).
Málaga, Espanja
Espanjan suomalainen keskusteluryhmä. Tietoja antaa Pentti Suutarinen, puh. +34 626 792 501.
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Suuret purjelaivat Suomenlahden vesillä 13.7.2007

35

36

HEIJASTE 2/2009

aito kuva. Suosituskoko 27mm, minimi on 20mm

