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SATANIAN pääkaupunki
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Ylienkelien maailma

Poikien maailma

Hengen maailma

Isän maailma
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(1)Kuolleistaheräämissalit. Luonnevikojen ja muiden puutteiden
korjaaminen. ( s.532)

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

(3)Morontiakulttuurin alkeet. Aitoa metafysiikkaa (s.536)
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Arkkitehtoniset sfäärit. Osa 1: Paikallisjärjestelmä
Arkkitehtonisetsfäärit. Osa 1: Paikallisjärjestelmä

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

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

[509:1]

. [519:1]

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

Satania itse on keskeneräinen järjestelmä, jossa on vain 619 asuttua maailmaa. Tällaiset planeetat numeroidaan sarjoittain sitä mukaa, kun ne rekisteröidään asutuiksi maailmoiksi, tahdollisten luotujen asuttamiksi
maailmoiksi. Niinpä Urantialle annettiin numero Satanian 606, mikä tarkoittaa, että se on tämän paikallisjärjestelmän 606:s sellainen maailma, jossa elollisuuden pitkä evolutionaarinen kehitysprosessi huipentui
ihmisolentojen ilmaantumiseen. [559:3]

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

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

Lucifer vietiin Päivien Muinaisten edustajain
toimesta turvasäilöön, ja hän on siitä lähtien ollut
vankina Jerusemin siirtymäsfäärien Isän ryhmän
satelliitilla numero yksi. [611.1]

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

. Kuolevaiset, jotka kuuluvat yksilökohtaisen ylösnousemuksen piiriin.

Kuolevaiset, jotka kuuluvat koeajasta riippuvaisiin ylösnousemusyhteisöihin.

Toisasteisten modifioitujen ylösnousemusjärjestelmien piiriin kuuluvat kuolevaiset.

Ensiasteisen modifioidun ylösnousemusjärjestelmän piiriin kuuluvat kuolevaiset.

[568:7]
[569:3]

[569:6]
[570:4]

[570:7]
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(7)Viimeisetkin puutteet
korjattu. Luokkien
muodostuminen alkaa.

(6)Universumin
hallinnon alkeisopetus.
Suuntaajafuusion
tilastollinen maksimi

(5)Uversan kielen oppiminen.
Kosminen tietoisuus herää.

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

(s.536, 537)

Finaliittimaailma ja sen ympärillä olevat 7
satelliittiaansiomaailmaa,“taivasta”

Kaikkien yli 600
planeetan kuolevaiset

kohtaavat samassa paikassa,
1. mansiomaailmassa

URANTIA (=Maa-
planeetta) 606. Asuttu planeetta

Satania -järjestelmässä
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Arkkitehtoniset sfäärit. Osa 2: Konstellaatio
Konstellaatio. Sata järjestelmää (noin 100.000 asutettavaksi kelvollista planeettaa) muodostaa konstellaation. Jokaisella konstellaatiolla on arkkitehtoninen päämajasfäärinsä, ja
sitä johtaa kolme Vorondadek -Poikaa, Kaikkein Korkeimmat. Kullakin konstellaatiolla on myös Päivien Uskollinen tarkkailijana ja Paratiisin-Kolminaisuuden suurlähettiläänä.

Konstellaationne hallitus sijaitsee 771 arkkitehtonisen sfäärin sikermässä. Näistä sfääreistä Edentia on keskimmäisin ja suurin. Se on Konstellaation-Isien, Norlatiadekin Kaikkein
Korkeimpien, hallituksen sijaintipaikka. Edentia itse on likimain sata kertaa maailmanne suuruinen. Edentiaa ympäröivät seitsemänkymmentä suurempaa sfääriä ovat noin
kymmenen kertaa Urantian kokoisia, kun taas jokaista mainittua seitsemääkymmentä maailmaa kiertävät kymmenen satelliittia ovat suunnilleen Urantian suuruisia. Nämä 771
arkkitehtonista sfääriä ovat kokonsa puolesta muiden konstellaatioiden vastaaviin sfääreihin verrattavia .

Jokseenkin puolet Edentiasta on luovutettu Kaikkein Korkeimpien suurenmoisten puutarhojen käyttöön, ja nämä puutarhat kuuluvat paikallisuniversumin kaikkein
tenhoavimpiin morontialuomuksiin. Tämä selittää, miksi Norlatiadekin asuttujen maailmojen erityisen kauniita paikkoja niin usein kutsutaan "Eedenin puutarhaksi".

[166:3]

[485:2]

[492:2]

Lähtö Edentiasta paikallisuniversumi Nebadonin
pääkaupungin, Salvingtonin
vastaanottomaailmoihin.

70

1

1 pääkaupunki
70 pääsatelliittia

700 alisatelliittia

Tulo paikallisjärjestelmämme
pääkaupungista, Jerusemista.
Sama tuloreitti myös muista

paikallisjärjestelmistä (yht. 100 kpl)
saapuville.

Jos nautit Urantian kukista, pensaista ja puista, siinä tapauksessa katselet nautinnoksesi Edentian verrattomien puutarhojen botaanista kauneutta ja kukkaloistoa. Mutta
kuvailemiskykyni ei riitä minun ryhtyä välittämään kuolevaisen mielelle todellisuutta vastaavaa käsitystä näistä taivaallisten maailmojen ihanuuksista. Silmä ei todellakaan ole
nähnyt sellaisia ihanuuksia, jotka odottavat saapumistasi näihin kuolevaisen olennon taivasmatkaan kuuluviin maailmoihin.

Siirtymävaiheen morontiakulttuurin seitsemässäkymmenessä koulutusmaailmassa vietetty aika, joka liittyy kuolevaisen ylösnousemuksen Edentia-jaksoon, on finaliitin aseman
saavuttamiseen asti ylösnousemuskuolevaisen elämänuran vakain jakso; se on todellakin tyypillistä morontiaelämää. Vaikka sinut viritetään uudelleen joka kerta, kun siirryt
yhdestä suuremmasta kulttuurimaailmasta toiseen, säilytät kuitenkin saman morontiaruumiin, eikä tähän siirtymiseen liity sellaisia kausia, jolloin persoonallisuus olisi tiedoton.

Käytät oleskelusi Edentiassa ja siihen liittyvillä sfääreillä pääasiassa ryhmäetiikan oppimiseen. Ryhmäetiikka on älyllisten persoonallisuuksien erilaisten universumi- ja
superuniversumiyhteisöjen välisen miellyttävän ja antoisan suhteen salaisuus.

Universumin eri alihallituksille on määrätty tietyt erityisvastuualueet. Samalla kun järjestelmän hallitus yleisesti ottaen huolehtii planeettojen hyvinvoinnista, se pitää aivan
erityisesti huolta elollisten olentojen fyysisestä statuksesta, biologisista ongelmista. Konstellaatioiden hallitsijat vuorostaan kiinnittävät erityistä huomiota eri planeetoilla ja
järjestelmissä vallitseviin sosiaalisiin ja hallinnollisiin oloihin. Konstellaation hallinto työskentelee pääasiassa yhtenäistämiseen ja vakauttamiseen liittyvien asioiden parissa.
Vieläkin ylemmäs mentäessä universumin hallitsijoiden mielenkiinnon kohteena on yhä enemmän maailmojen hengellinen status.

[493:1]

[494:1]

[494:2]

[371:5]
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Arkkitehtoniset sfäärit. Osa 3: Paikallisuniversumi

Edentia

Nebadonin paikallisuniversumi on iältään 400 miljardia vuotta ja sen vanhimmat asutut planeetat 200 miljardia vuotta (s. 654).

Paikallisuniversumi. Sata konstellaatiota (noin 10.000.000 asutukseen kelpaavaa planeettaa) muodostaa paikallisuniversumin. Kullakin paikallisuniversumilla on suurenmoinen
arkkitehtoninen päämajamaailmansa, ja sitä hallitsee yksi Mikaelien luokkaan kuuluva Jumalan rinnakkainen Luoja-Poika. Kukin universumi saa nauttia Paratiisin-Kolminaisuuden
edustajan, Päivien Yhdistyneen, siunauksellisesta läsnäolosta. [166:4]

Salvingtonia, paikallisuniversuminne Nebadonin pääkaupunkia, ympäröi kymmenen yliopistosikermää, joista jokaiseen kuuluu neljäkymmentäyhdeksän sfääriä. Konstellaatiossa
tapahtuvan ihmisen sosiaalistamisen jälkeen hänet hengellistetään Salvingtonissa.

Paikallisuniversumit ovat paikkoja, joista varsinainen kehitys alkaa, ne ovat niiden bona fide epätäydellisten persoonallisuuksien kutumatalikoita, joille on annettu oikeus tehdä
vapaatahtoinen päätös siitä, haluavatko he tulla mukaan luomaan itsestään sellaisia, jollaisia heidän on määrä olla.

Kutakin primaarisfääriä ympäröi kuusi erityistoiminnoille omistettua lisäsfääriä. Näistä ihastusta herättävistä sfääreistä – seitsemänkymmentä primaarista ja 420 lisäsfääriä – puhutaan
usein Melkisedekien yliopistona. Kaikista Nebadonin konstellaatioista tulevat ylösnousemuskuolevaiset suorittavat Salvingtonin asukkaan asemaa hankkiessaan koulutusjakson jokaisella
näistä 490 maailmasta. – –

[174:7]

[1272:7]

[387:2]

Tähtisumut eivät suoranaisesti liity mihinkään hallinnolliseen yksikköön, niin kuin piensektoreihin tai paikallisuniversumeihin, vaikka jotkin paikallisuniversumit onkin organisoitu
yhden yksittäisen tähtisumun tuotteista. Jokainen paikallisuniversumi käsittää tähtisumusuhteista riippumatta täsmälleen yhden sadastuhannesosan superuniversumin energiavarauksen
kokonaismäärästä, sillä energia ei organisoidu tähtisumuittain – se jakautuu universaalisesti.

Se tunnusmerkillinen avaruusilmiö, joka erottaa kunkin paikallisluomuksen kaikista muista, on Luovan Hengen läsnäolo. Salvingtonin Jumalallisen Hoivaajan avaruusläsnäolo läpäisee
kiistämättömästi koko Nebadonin, ja aivan yhtä kiistattomasti tämä läsnäolo päättyy oman paikallisuniversumimme ulkorajoilla. Mikä on paikallisuniversumimme Äiti-Hengen
läpäisemää, on Nebadon. Mikä ulottuu hänen avaruusläsnäolonsa tuolle puolen, on Nebadonin ulkopuolella; siellä on Nebadonin ulkopuolella olevia Orvontonin superuniversumin
avaruusalueita – muita paikallisuniversumeja.

Ohjausmaailma, Melkisedek-sfääri, on kaikkien niiden olentojen yhteinen kohtaamispaikka, jotka ovat mukana kouluttamassa ja hengellistämässä ajallisuudesta ja avaruudesta tulevia
ylösnousemuskuolevaisia. Taivasmatkalaiselle tämä maailma on ehkä koko Nebadonin mielenkiintoisin paikka. Kaikkien konstellaationsa koulutuksesta valmistuvien evolutionaaristen
kuolevaisten on määrä laskeutua Melkisedekille, jossa heidät perehdytetään Salvingtonin koulutusjärjestelmän tiedonaloihin ja henkisen etenemisen ohjelmaan. Ja milloinkaan et ole
unohtava, millaiset reaktiosi tässä ainutlaatuisessa maailmassa viettämääsi ensimmäiseen elinpäivään olivat, et edes saavutettuasi Paratiisin-määränpääsi.

[169:6]

[455:1]

[387:12]
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