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Päätoimittajalta:

Mieli, tietoisuus ja rakastava palvelu
ovat kaikki suurenmoisia lahjoja Jumalalta

H

yv ät ystäv ä t, U A I Jo u rn a lin lu k ijat,
tämänkertaisen numeron ilmestyessä toivon
kaikkien mielialan olevan korkealla.

Ajatuksensuuntaajamme suuntaa ajatuksiamme, ei
emootioitamme tai tunteitamme. Ajatukset syntyvät
mielessämme. Onko sinustakin siis se, että omaa hyvän
mielen, tärkeää? Tulisiko meidän pitää hyvää huolta
mielestämme ja ravita sitä oikein? Oletko koskaan ajatellut, kuinka tärkeä on hyvä mieli Jumalan kokemisen,
Jumalan rakastamisen ja Jumalan mukaisen elämän
kannalta?
Erityisesti näinä aikoina, jolloin kaikki ympärillämme pakottaa meidät ajattelemaan ylösnousemusta, joka,
kuten voimme keväisessä luonnossa havaita, on siirtymistä kuolemasta elämään, on kiintoisaa pohtia omaa
ylösnousemustamme; voimme aineellisessa mielessämme tavallaan kuolla ja synnyttää korkeamman mielemme; voimme vanhojen turhien tapojemme suhteen
hiukkasen kuolla joka päivä ja avata sydämemme maailmalle, jossa on korkeampi tietoisuus Jumalasta ja joka
on yhteydessä Jumalaan. Avaamme sydämemme uusille potentiaalisuuksille, jotka aktualisoituvat meidän annissamme Korkeimman ilmaantumiselle. Kehitys on
vastamyrkkyä pysähtyneisyydelle ja kehitys on maailmankaikkeuden tunnussana. Ja kaikki tämä tapahtuu
mielessämme, areenalla, jolla valinnat tehdään.
Jumalallinen henki ottaa yhteyden kuolevaiseen ihmiseen,
mutta se ei tapahdu tunteiden eikä emootioiden kautta, vaan
korkeimman ja hengellistyneimmän ajattelun alueella. Sinua
johtavat Jumalaa kohti nimenomaan ajatuksesi, eivät tunteesi.
Jumalallinen olemus on tajuttavissa vain mielen silmin. Mutta
se mieli, joka reaalisesti havaitsee Jumalan, kuulee sisimmässä
olevaa Suuntaajaa, on puhdas mieli. ”Ilman pyhyyttä ei yksikään ihminen saa nähdä Herraa.” Kaikkea tällaista sisäistä ja
hengellistä kanssakäymistä nimitetään hengelliseksi ymmärrykseksi. Tällaiset uskonnolliset kokemukset johtuvat Suuntaajan
ja Totuuden Hengen yhteen kietoutuvien toimenpiteiden ihmismieleen tekemästä vaikutuksesta niiden toimiessa Jumalan kehittyvien poikien käsitysten, ihanteiden, oivallusten ja henkisten
pyrkimysten keskellä ja niihin kohdistuen. [1104:6]
Tässä numerossa on kaksi erinomaista kirjoitusta
mielestä; veljemme Costas ehdottaa meille kokemusta
henkilökohtaisesta mielenhallintatekniikasta, jotta
olisimme vastaanottavaisempia hengellisille vaikutteille.
Nealin kirjoituksessa osoitetaan, kuinka tärkeää on valinnanvapaus mielemme ylentämisessä, sielumme kehittämisessä ja siinä, miten tullaan yhä tietoisemmaksi
sisimmässämme olevasta Jumalasta, Ajatuksensuuntaajastamme.
Kuinka jumalallisen lahjan olemme saaneetkaan, ja

kaikki se on käytettävissämme. Meidän asiamme on
valita, mitä sillä teemme, ylennämmekö ja muutammeko mielemme kosmiseksi mieleksi vai tuhoammeko
sen viime kädessä päättämällä pitäytyä vain aineellisen
ajattelun puitteissa.
Aineellinen mieli on se areena, jolla ihmispersoonallisuudet
elävät, ovat itsetajuisia, tekevät päätöksiä, valitsevat Jumalan
tai hylkäävät hänet, iäistävät tai tuhoavat itsensä. [1216:4]
Heti kun teemme nuo hengelliset päätökset mielessämme ollaksemme Jumalan kaltaisia ja elääksemme
rakkaudellisen palvelun täyttämää elämää tietoisina Jumalasta, silloin voimme olla varmoja siitä, että olemme
lähteneet hengelliselle matkallemme täältä Paratiisiin.
Me virittäydymme entistä paremmin Ajatuksensuuntaajamme johdatukseen ja meidän valmiutemme tulla
opettajiksi, jotka muuttavat harjoitusten avulla kömpelöt ensiaskeleet tietoisiksi taidoiksi, ovat paremmat. Ja
opettaessamme mekin opimme. Maailmamme kaipaa
suuresti opettajia. Carolyn esittää meille viimeisen kirjoituksen neljän erittäin hyvän kirjoituksen sarjasta,
joissa kerrotaan, miten opettajaksi tullaan, ja Suzanne
kertoo meille, kuinka ainutlaatuinen opetus- ja oppimiskokemus hänellä oli Taipeissa asumisensa aikana. Ja
tämän numeron lopuksi Linda kertoo meille, mitä hänelle merkitsee se, että otamme sydämeemme Jumalan
valtakunnan.
Ystävät, ennemmin tai myöhemmin meistä kaikista
tulee opettajia; opiskelijana ja opettajana oleminen on
osa ikuista elämänuraamme. Rakastava Jumala on elävä
Jumala ja elävä Jumala on jakava Jumala ja Jumalan
rakkaus. Veljiemme palvelemisessa ei ole mitään vastenmielistä; se on etuoikeus ja opettaminenkin on etuoikeus. Näin toimiessamme Totuuden Henki näyttää
meille aina tietä.
Muistakaa: Tietoa voi omata vain sitä jakamalla; sitä
varjelee viisaus ja sen sosiaalistaa rakkaus. [557:12]
Nämä ovat ne uudet siemenet, joiden avulla saavutamme uuden mielen, morontiaalisen mielen; ja tämä
mieli tuottaa uusia hedelmiä, joita ovat rakkaus, ilo,
rauha, pitkämielisyys, lempeys, hyvyys, usko, sävyisyys
ja itsehillintä.
Kokemuksestaoppimisen kyvyn potentiaalin hankkiminen
on osoituksena auttajahenkien toiminnan alkamisesta, ja nämä
toimivat primitiivisten ja näkymättömien olioiden alimmista
mielistä aina ihmisten kehitysasteikon korkeimpiin tyyppeihin
asti. Ne ovat mielessä ilmenevän, muutoin enemmän tai vähemmän selittämättömän käyttäytymisen ja mielen epätäydellisesti
ymmärrettyjen, aineelliseen ympäristöön kohdistuvien, nopeiden
reaktioiden lähde ja kaavio. Pitkään on näiden uskollisten ja
aina luotettavien vaikuttajien jatkettava valmistelevaa huolenpi-
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toaan ennen kuin eläinmieli saavuttaa ihmiselle ominaiset hengen vastaanottokyvyn tasot. [739:2]
Suodessamme itsellemme aikaa sisäisen elämämme
kehittämiseen kaikki muuttuu uudeksi. Uudesta mielestämme johtuen elämännäkymämme ovat paremmat,
merkityksemme ovat syvällisempiä ja arvomme ovat
suuresti kohonneet. Jumalan tapa, morontiaalisen mie-

len tapa on juuri tällainen. Onko sinun mielesi hedelmällinen?
Vallitkoon Jumalan rakkaus ja rauha aina keskuudessanne ja sisimmässänne.
Veljenne
Guy Perron
Suomentanut Jouni Nurmi

Taivasmatkalle lähtö
(Integroitunut taito)
C AROLYN P RENTICE
Yhdysvallat
Tämä on viimeinen artikkeli sarjassa, joka alkoi toukokuun 2006
Journalissa. Sarjan tarkoituksena on hahmotella keinoja henkilökohtaisen opetustaidon hankkimiseen. Sarjan neljä artikkelia johdattavat lukijan niiden neljän vaiheen läpi, jotka vievät taidon
hankkimiseen: alkutiedostus, vaivalloinen harjoittelu, tiedostettu
taito ja integroitunut taito.

ällä matkalla on vierähtänyt jo vuosi, joten on
aika tarkastella, missä olemme ja mistä lähdimme liikkeelle.
Aluksi lienet tuntenut epävarmuutta siitä, onko sinut kutsuttu opettajaksi, mutta olet vähitellen alkanut
vakuuttua siitä, että opettaminen on kutsumuksesi ja
päämääräsi. Niinpä lähdit tälle matkalle.
Jos olet tunnollisesti pysynyt matkassa, siinä tapauksessa jäljiltäsi löytyy joukko kirjoituksia, mietteitä,
oivalluksia ja palvelukokemuksia. Uuttera aherruksesi
palveluprojektin parissa on tehnyt maailmasta hitusen
paremman, ainakin yhden muun henkilön kohdalla.
Olet muistellut myönteisesti elämäsi kuluessa kohtaamiasi opettajia ja olet käynyt kiittämässä heitä. Olet
kasvanut ihmisenä. Tämä on sinulta suuri saavutus, ja
sinun tulisi pohtia muodonmuutostasi ja tuntea siitä
riemumieltä.
Olen näitä artikkeleita kirjoittaessani ja sinua tämän
välineen avulla opettaessani kasvanut itsekin ihmisenä.
Tämä onkin opettamisen ihana lisäpalkkio: opettaessasi
muita opit itse ja kasvat – joskus jopa enemmän kuin
opetettavasi.
Kiitos siitä, että lähdit tälle matkalle.
Meidän on tarpeen kiittää myös Suuntaajiamme,
enkeleitä ja niitä ihmiskäsiä, jotka saattoivat meidät
yhteen ja jakamaan tämän kokemuksen, jotka rohkaisivat meitä eteenpäin tällä tiellä ja jotka nyt riemuitsevat
tästä vuodenpituisesta työstä, vuoden jatkuneesta kasvusta.

T

Katsaus jo oppimaamme
Olemme kuluneen vuoden mittaan omaksuneet uusia
perspektiivejä ja toimintatapoja, joita ovat:

1. Olemme hyväksyneet sen, että universumi on
yksi valtaisa koulu ja että olemme tuossa koulussa sekä
opiskelijoita että opettajia ja että olemme sitä jo tämän
elämänvaiheen aikana.
2. Olemme alkaneet tunnistaa tilaisuudet, joita
voimme käyttää elämämme varrella tapaamiemme ihmisten opettamiseen.
3. Olemme tiedostaneet, että opetustilaisuudet ovat
useinkin näennäisesti arkipäiväisiä, mutta juuri näiden
arkipäiväisten opetustilanteiden kautta opimme opettamaan – itse asiassa meitä kutsutaan opettamaan.
4. Olemme kaikki sitoutuneet palvelemaan, sillä
palvelun kautta altistamme itsemme oppimaan ja opettamaan. Mikäli toden totta uskomme Urantia-kirjan
opetuksiin, meidän tulee omaksua ajatus siitä, että palvelemme veljiämme ja sisariamme.
5. Olemme joka päivä käyttäneet aikaa Urantia-kirjan lukemiseen ja pyrkineet oppimaan, miten mestariopettaja Jeesus opetti kohtaamiaan ihmisiä.
6. Olemme avanneet sydämemme välittämään
enemmän muista ihmisistä. Olemme ilmentäneet välittämistämme heitä kuuntelemalla, suomalla heille täyden huomiomme ja tiedostamalla heidän sisimmässään
olevan hengen.
7. Olemme joka päivä käyttäneet aikaa kokemustemme ja edistymisemme mietiskelyyn. Ja olemmehan
me totisesti edistyneet!
Viimevuotisessa matkassamme on ollut keskeistä
sen seikan tiedostaminen, että opettaminen on jotakin
laajempaa kuin aikaisempi kapea määritelmä. Olemme
tulleet oivaltaneeksi, että opettaminen on ainutlaatuisella tavalla inhimillinen taito, jota olemme soveltaneet
koko elämämme ajan. Meidät on kutsuttu opettamaan
toisille niitä taitoja, joita he tarvitsevat päästäkseen ihmisinä elämässään eteenpäin. Tiedostamme kaikkein
arkisimpienkin asioiden opettamisen olevan samalla
keino opettaa arvoja. Tunnistamme, että elämämme
kuluessa tapahtuva opettaminen toteutuu enimmältään
kahdenkeskisissä tilanteissa, pikemminkin kuin oppitunneilla.
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Mitä integroitunut taito merkitsee?
Tultuamme tietoisiksi siitä, että opettaminen on kutsumuksemme ja päämäärämme, olemme kärsivällisesti
sietäneet turhautumiset siitä, että on taitamaton edetessään hitaasti tiedostettua taitavuutta kohti. Tällä kohdin
saatamme vihdoin huomata oppineemme taidon siinä
määrin hyvin, että voimme suoriutua tehtävästä mitään
erityisiä opetustekniikoita tietoisesti ajattelematta.
Kuuntelemalla aidosti ihmisiä, keskittymällä positiiviseen, puhuttelemalla heidän sisällään olevaa henkeä,
käyttämällä opetettaville soveltuvia opettavaisia kertomuksia, myöntämällä rajoittuneisuutemme – näillä keinoin olemme harjoittaneet perustekniikoilta riittävässä
määrin, niin että niistä on tullut ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa jo totunnaisia. Voimme käyttää
näitä tekniikoita niitä tietoisesti ajattelematta. Tällä
kohdin mielemme alkaa olla vapaa keskittymään taidon
laventamiseen taitavuudella tekemällä siitä eittämättä
omaamme. Antaumuksellinen harjoituksemme on johtanut uuteen taitoon, joka alkaa tuntua täysin elämäämme integroituneelta. Olemme alkaneet välähdyksittäin
nähdä sitä suunnatonta koulua, jossa elämme.
On aika tuntea riemua saavutuksistamme, edistymisestämme. On aika pysähtyä hetkeksi ja tarkastella, millaisen matkan olemme yksittäisinä pyhiinvaeltajina taivaltaneet tähän pisteeseen päästäksemme. Palaamme
ajassa taaksepäin, luemme joitakin kohtia päiväkirjastamme ja palautamme mieleemme ja muistelemme aikaisemmin kokemiamme koettelemuksia ja epävarmuuksia. Luemme ja pohdimme iloa, jonka koimme
voitettuamme menestyksellisesti turhautumisemme ja
kohtaamamme esteet. Nyt kun olemme kokonaan toisenlaisessa tilanteessa, voimme arvostaa kulkemamme
matkaa sen perusteella, mitä se on ollut. Koemme riemua tietäessämme, että ponnistelun, harjoittelun ja
pohdinnan täyttämä vuosi on osoittautunut henkilökohtaisen hengellisen kasvun vuodeksi.
Eikä eloonjäämistä niinkään varmista se, mitä mieli käsittää, kuin se, mitä mieli haluaa käsittää. Henkeensamastumista ei niinkään ole se, mitä mieli on, kuin se, mitä mieli
pyrkii olemaan. Universumissa tapahtuvaan ylösnousemukseen ei niinkään johda se, että ihminen on tietoinen Jumalasta, kuin se, että ihminen kaipaa jumalaa. Se, mitä sinä
tänä päivänä olet, ei ole yhtä tärkeää kuin on se, mitä sinusta päivä päivältä ja ikuisuudessa tulee. [1216:6]
Entä nyt?
Taito pidetään yllä sitä jatkuvasti harjoittamalla. Opettamista koskee se ihmeteltävä oivallus, että sillä ei ole
ylärajaa. Universumi on yksi valtava koulu, ja edessäsi
on pitkä taivasmatka. Tämä ei ole matkan pää; käsillä
on pelkästään välitodistus ja hetken riemu. Mieltäsi,
lahjojasi ja hengellistä kasvuasi eivät rajoita fyysiset
esteet, toisin kuin juoksijoiden juoksemaa neljän mi-
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nuutin mailia. Fyysisistä ja mielellisistä taidoista poiketen et tavoita iän ja raihnaisuuden määrittämää ehdotonta tasoa. Etenemisesi ja kasvusi jatkuvat, mikäli
edelleenkin näet vaivaa opettaaksesi ja oppiaksesi.
Ei sinun tietenkään ole pakko edistyä. Voit tyytyä
siihen, mitä olet tehnyt; sulkea päiväkirjasi ja panna ne
pois ja jatkaa jäljellä olevan elämäsi viettämistä. Voit
kieltäytyä kasvamasta tämän elämän aikana opettajana
tätä enempää. Saat sanoa: ”Olipa mukavaa, mutta nyt
on lähdettävä muihin hommiin.” Saat hylätä palveluprojektisi ja vaatia vähän enemmän ”aikaa itsellesi”.
Tai ehkäpä olet huomannut tämän ohjelman, jolla
oppii opettamaan, antaneen sinulle enemmän aikaa
itsellesi. Sen sijaan, että toimit mielettömän kiireen vallassa, oletkin varannut aikaa pohdiskelulle ja rukoilulle,
kohtaamiesi ihmisten kuuntelemiseen ja päivittäisen
ilon kokemiseen siitä, että oppii ja jakaa oppimaansa
muille. Olen kenties havainnut, että päivittäinen pohdiskelu ja rukoilu tuottavat sinulle energiaa, niin kuin
ne tuottivat Jeesukselle. Urantia-kirja muistuttaa usein
siitä, että Jeesus ei sallinut kiireisen työtahtinsa kuluttaa
hänen elämäänsä loppuun:
Mielenliikutus ei lisää energiaa vaan pikemminkin kuluttaa loppuun sekä mielen että ruumiin voimavarat. Mistä
siis tulee näiden suurten asioiden tekemiseen tarvittava energia? Katsokaa Mestariinne. Tälläkin hetkellä hän on ulkona kukkuloilla täydentämässä voimavarojaan, sillä aikaa
kun me olemme täällä antamassa pois energiaa. Koko tämän ongelman salaisuus kietoutuu hengelliseen yhteydenpitoon, palvontaan. Ihmisen näkökulmasta katsottuna kysymys on mietiskelyn ja rentoutumisen yhdistämisestä. Mietiskely rakentaa yhteyden mielestä henkeen; rentoutuminen
määrää, mikä on hengellisen vastaanottavaisuuden kapasiteetti. [1777:2]
Kun Jeesuksella on tapana varsin usein vetäytyä omiin
oloihinsa pitämään yhteyttä taivaassa olevaan Isään, tässä
tavassa on nähtävissä paitsi menetelmä, jolla kerätään voimaa ja viisautta elämiseen liittyviä tavanomaisia konflikteja
varten, myös menetelmä, jolla valjastetaan käyttöön moraalis- ja hengellisluontoisten, korkeammalla tasolla olevien
ongelmien ratkaisemiseen tarvittava energia. [1774:2]
Toivon siis, että jatkat tätä matkaa, jatkat harjoittelua ja pohdiskelua. Tässä tietoisen taidon vaiheessa alat
tuoda taitoosi mukaan omaa taitavuuttasi. Löydät
oman tapasi tehdä ja toimia. Taidostasi tulee taidetta.
Nyt on sinun aika kehittää oma tapasi opettaa ja suhtautua toisiin ihmisiin – Ajatuksensuuntaajasi opastamana.
Jeesus tiesi ihmisten olevan erilaisia, ja hän opetti apostoleitaan sen mukaisesti. Tavan takaa hän kehotti heitä pidättymään yrityksistä muovata opetuslapsia ja uskovia jonkin
ennalta omaksutun mallin mukaisiksi. Hän pyrki antamaan jokaiselle sielulle vapauden kehittyä omaa tietään,
täydellistyvänä ja erillisenä yksilönä Jumalan edessä.
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[1582:7] (Kts. myös 1591:6 ja 158:1)

Niinpä kun edessäsi avautuvalla matkalla edelleenkin tunnistat, mitkä tilanteet soveltuvat opettamiseen,
havaitset olevaksi muitakin taitoja ja tekniikoita, jotka
on hyvä oppia. Niitä oppiessasi käyt taas läpi uusien
taitojen oppimisvaiheet: Ensimmäiseksi tiedostat tarpeen oppia kyseinen taito. Sitten kun aloitat harjoittelun, huomaat miten kömpelö olet. Antaumuksen ja
pohdinnan myötä saavutat tietoisen taidon ja lopulta
integroituneen taidon. Matkasi jatkuu vain huomataksesi, että sinulla on taas uutta opittavaa. Käyt taas ja
taas läpi uusien taitojen oppimisvaiheet. Mutta koska
tiedostat nämä vaiheet ja tiedät, että olet ennenkin käynyt ne monet kerrat läpi, se rohkaisee sinua jatkamaan
matkaa.
Meillä kaikilla on paljon opetettavaa; meillä kaikilla
on paljon opittavaa.
Keskiössä palvelu
”Joka haluaa olla joukossanne suurin, olkoon hän kaikkien palvelija.” Tämän konseptin oppiminen on niin
tärkeää, että Urantia-kirja esittää sen selkein sanoin ainakin seitsemässä kohdassa: 316:5, 647:5, 1536:8,
1569:3, 1758:4, 1761:2, 1907:2. Universumi on sillä
tavoin järjestetty, että me opimme tekemällä, opimme
muista ihmisistä heitä palvelemalla. Tosiasia on, että
lahjoittautumishankkeen takana on nimenomaan tämä
prosessi, joka merkitsee sisältäpäin edistymistä, arvovallan saavuttamista palvelemisella, ymmärtämällä palveltaviemme ahdinko, olemalla yksi heistä. Korkeaarvoiset Jumalan Pojat saavuttavat täyden valtasuuruutensa monilla lahjoittautumisillaan luotujaan palvelemalla. Meitä pyydetään tekemään samoin.
Käsillä oleva oppimisohjelma on keskittynyt palvelemiseen siinä mielessä, että se on keino oppia opettamaan. Jos palvelet muita, olet tilanteessa, jossa voit
opettaa heitä ja samalla oppia heiltä. Itsensä sitouttaminen, palveleminen, palvelunsa pohtiminen – nämä
kaikki ovat tämän yhden valtaisan koulun opetussuunnitelma.
Tällä kohdin on tarpeellisempaa sitouttaa itsensä
uudelleen mieluummin palvelemiseen kuin keskittyä
opettamiseen. Palvelemisen ideassa ei ole kysymys jostakin suurisuuntaisesta hankkeesta, vaan siitä, että hanke olisi säännöllinen. Hankkeen tulee olla riittävän laaja
tuntuakseen sitoutumiselta muttei niin suurisuuntainen, että se siitä tulee viikoittainen kammotus. Arvioi,
onko alkuperäinen projektisi toteuttamisen arvoinen,
onko se toteuttamiskelpoinen ja tyydyttävä. Ellei niin
ole, valitse jokin muu hanke. Mutta älä toki päätä olla
tekemättä mitään. Ellei hanke ole tyydyttävä, käsittele
sitä rukouksissasi.
Omaan palveluprojektiini kuuluu viikoittain muutaman tunnin pituinen keskustelutapaaminen ulkomaisten opiskelijoiden kanssa. Vaikka hanke näyttäneekin
kohtuullisen miellyttävältä, se on toisinaan kuitenkin

tuntunut vastenmieliseltä. Minun on helppoa keksiä
”parempiakin” tapoja käyttää aikaani. Voisin vaikkapa
tehdä enemmän töitä tai katsella televisio-ohjelmaa tai
viettää vaihteeksi tunti ajanvietelukemisen parissa. On
ollut hetkiä, jolloin minusta on tuntunut, etten yksinkertaisesti halua lähteä minnekään saati keskustella kenenkään kanssa ja kuunnella häntä.
Olen siitä huolimatta pysynyt sitoumuksessani, koska olen tiedostanut, miten tärkeää näille ulkomaalaisille
opiskelijoille on, että heillä on amerikkalainen ystävä ja
edes yksi ihminen, joka vaikka vain tunnin ajan kuuntelee heitä (englanniksi). Olen rukoillut, ja hanke on
näyttänyt paremmalta. Työ tulee ensinnäkin tehdyksi
aina siinä ajassa, jossa minun on se tehtävä. Mutta tärkeämpää on, että nähdessäni opiskelijoiden odottavan
minua ja arvostavan sitoutumistani, ymmärrän tekeväni
jotakin jota kannattaa tehdä. Kun saan vilahdukselta
nähdä todellisen persoonan kielimuurin takaa, tunnen
ylimaallista iloa. Tiedostan myös sen, että tämä kahden
kesken vietetty hetki on sellainen opetustilanne, jollaista en kohtaa opettajan urani laajemmassa kontekstissa.
Ja suuri lisäpalkkio koituu siitä, että opin oppilailtani
todella paljon.
Älä odota suurta kunniaa opetuspalvelustasi, mutta
odota oppivasi; odota tuntevasi, että niin kannattaa
tehdä; odota tuntevasi, että teet jotakin merkittävää
alalla, jolla olet. Palveleminen on universumin suunnitelma:
Kuolevaisten eloojäämissuunnitelmalla on käytännöllinen ja
hyödyllinen tavoite. Kaikki tämä jumalallinen uurastus ja
huolellinen koulutus ei tule osaksenne pelkästään siksi, että
saisitte jäädä eloon vain loputtomasta autuudesta ja ikuisesta vaivattomuudesta nauttiaksenne. Nykyisen universumiaikakauden horisontin takana on kätkössä transsendenttisen
palvelun päämäärä. [558:1]
Ehdotelma
Jos ole vielä mukana, sinusta on tullut suhteellisen taidokas palvelemisessa, kuuntelemisessa, lukemisessa,
pohdiskelussa, opetustilaisuuksien tunnistamisessa ja
siinä, että katselet maailmaa toisten näkökulmasta.
Kasvusi voi jatkua. Ympärilläsi olevat ihmiset tarvitsevat palveluasi; Urantia-liike tarvitsee palveluasi. Seuraavassa muutama ehdotelma, jotta palvelu jatkuisi ja kasvu opettajana edistyisi:
1. Jatkaessasi palveluprojektiasi, kirjoita siitä, pohdi
sitä ja kerro siitä muille. Puhu siitä opintoryhmässäsi.
Rohkene esitellä se konferenssissa. Kirjoita siitä ja lähetä kirjoituksesi julkaistavaksi Tidingsissa [UAI:n englanninkielinen verkkojulkaisu], paikallisessa uutiskirjeessä tai Journalissa. Kirjoita siitä ja lähetä kirjoituksesi
julkaistavaksi jossakin muussa julkaisussa, jollekin toiselle ryhmälle, joka saattaisi olla sille avoin. Ei ole tarpeen mainita Urantia-kirjaa, eikä meidän lukijoina tarvitse keskittyä vain lukijatovereihimme. Pääasiana on
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tuoda julki, mitä me teemme, jotta inspiroisimme muita tekemään samoin.
2. Rohkaise muita seuraamaan tällä tiellä. Kutsu
heitä mukaan palveluprojektiisi tai kehota heitä ryhtymään johonkin vastaavanlaiseen. Ihmisille on mieluista
tuntea, että he ovat osa jotakin suurempaa kuin heidän
oma elämänsä. Jos he tiedostavat Urantia-kirjan lukijoiden olevan mukana palvelemisessa ja opettajien kouluttamisessa, he ovat halukkaampia antamaan toimillemme tukensa. Ihmiset haluavat tehdä jotakin. Meidän
täytyy osoittaa ulkopuoliselle maailmalle, että me teemme jotakin, että me teemme muutakin kuin luemme
kirjaa: me elämme sen opetuksia palvelevassa elämässä.
3. Mene muiden mukaan ja jatka keskustelua ja
kouluttamista. Tietoa voi omata vain sitä jakamalla; sitä
varjelee viisaus ja sen sosiaalistaa rakkaus [557:12]. Tämä
opettamalla tapahtuva palveleminen on ikään kuin universumille lähetetty ketjukirje. Jos saat tämän viestin,
lähetä se heti kuudelle muulle. Ja joka kerta, kun sen
saat, lähetä se taas eteenpäin. Ajattelepa, miten maailmasta tulisi parempi paikka, jos me kaikki omistautuisimme opettamaan palvelemalla, palvelemaan opettamalla! Ketju alkaa tästä: sinusta. On aika teidän astua
esiin opettajina ja johtajina.
***
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länteen. On harmaa päivä, maaliskuun 2007 viimeinen
päivä, viileä ja sateinen Etelä-Dakotan päivä. Ikkunan
ulkopuolella ruoho alkaa vihertää. Ajattelen teitä kaikkia, nyt ja tulevaisuudessa, opiskelijoita tällä matkalla,
lukemassa näitä sanoja, oppimassa miten opetetaan,
pohdiskelemassa tätä prosessia, tiedostamassa opettamisen ja oppimisen kutsua ja päämäärää. Tiedän, että
olette kutsumuksellenne uskollisia.
Ja olen teille kaikille suunnattoman kiitollinen. Tervehdin teitä ja sisimmässänne olevaa Jumalan henkeä.
Jotkut teistä tulen tapaamaan loppuelämäni aikana, ja
toiset odotan tapaavani kaukaisilla rannoilla, sitten kun
yhdessä matkaamme sisäänpäin ja ulospäin kohdataksemme Ajatuksensuuntaajamme ja löytääksemme Jumalan Paratiisista – tanssien tätä tanssia yhdessä, opettaen ja oppien toisiltamme.
Tämä on kaikkien edessämme olevien vuosituhansien pyhä tehtävämme: opettaa ja oppia; kasvaa ja
muuttua; saada aikaan muutoksia niissä universumin
kolkissa, joita kosketamme; auttaa toinen toistamme;
pelastaa itsemme muita palvelemalla; olla täydellisiä
omissa ihmisten sfääreissämme niin kuin Jumala on
täydellinen jumalallisessa sfäärissään.
Rakastan teitä kaikkia, ja olen tästä kokemuksesta
tavattoman kiitollinen ja nöyrä sen edessä. Suurkiitokset.

Istun pikkuruisessa työhuoneessani, huoneessa jonka
katto on samalla talon ulkokatto. Se on maalattu oranssin ja lavendelin väriseksi, ikkunat avautuvat etelään ja

Kääntänyt Seppo Kanerva

Tietoisuus ja valinta
N EAL W ALDROP
Yhdysvallat
ieli ei ole arvoitus, jonka jälkiä seurataan taitavasti muuttuvassa hiekassa, eikä muinainen
artefakti, joka meidän on löydettävä ja rekonstruoitava pyhiinvaellusmatkalla aikakausien taakse.
Historiallisten taistelujen jäännöksiä löytäessään arkeologit voivat kaivaa maasta esiin nuolenpäitä, kypäriä ja
kilpiä, mutta he eivät löydä kenenkään siellä taistelleen
tai kuolleen mieltä tai tietoisuutta. Kielentutkijat voivat
herättää henkiin kuolleita kieliä ja kertoa meille, mitä
kirjurit entisinä aikoina yrittivät sanoa merkitessään
kirjoitustaan saveen, mutta kirjoitustaulut ja niiden sanat ovat todisteena mielestä, joka sammui kauan aikaa
sitten.
Kaikissa tuollaisissa tutkimuksissa ja kaikessa muussa, mitä me teemme tai yritämme tehdä, kuitenkin tutkimme tai käytämme hyväksi juuri mielen todistusaineistoa, toimintaa ja todellisuutta. Joka ainoaa aineellista tai henkeen liittyvää seikkailumme johdetaan – väistämättömästi, poikkeuksetta, lopullisesti – mielessä.
Olemme tietoisia mielessä, sopeudumme mielessä,

M

elämme mielessä.
Nämä yleisluontoiset väitteet saattavat kummastuttaa [englannin kieltä puhuvia] henkilöitä, jotka eivät ole
lukeneet ilmoitusta, sillä sanan mieli jokapäiväinen käyttö käsittää monia arkisia ja puhekielen vivahteita.
Urantia-kirjan kirjoittajat päinvastoin kuvaavat mieltä
ilmauksilla, jotka ovat voimakkaita, monimutkaisia,
laajoja ja syvällisiä.
• Jumalallisen Neuvonantajan määritelmä mielelle:
Ihmisorganismin ajatteleva, havainnoiva ja tunteva mekanismi.
Koko tietoinen ja tiedostamaton kokemus. Älytoiminta, johon
liittyy tunne-elämä ja joka ulottuu palvonnan ja viisauden kautta ylös hengelliselle tasolle. [8:8]
• Viisauden Täydellistäjän lausunto: Mieli on
persoonallis-energiaalinen järjestelmä, joka on jumalallisen henkiytimen ympärillä ja joka toimii aineellisessa ympäristössä.
[142:1]
• Suunnilleen tuhat sivua myöhemmin Melkisedek
kertoo meille: Kuolevainen ihminen tarkastelee fyysistä ympäristöäänkin mielen tasolta, sen psykologisen mieltämisen näkö-
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kulmasta. – – Mieli on ykseyttä; kuolevaisen olennon tietoisuus
elää mielen tasolla ja havaitsee universaaliset realiteetit mielivarustuksensa silmien läpi. [1120:2] Kuusitoista sivua myöhemmin hän mainitsee: Aineen ihminen kokee mielessään,
hengellisen todellisuuden hän kokee sielussa, mutta tästä kokemuksesta hän tulee tietoiseksi mielessään. [1136:1]
• Tämän lisäksi on paljon sellaista, jota ei pidä
unohtaa, sillä ilmoituksen esittäjät kuvailevat sitä myös
aktiivisen ja elävän huolenpidon tasona. Voimallinen
Sanansaattaja vakuuttaa sivulla 483: Mieli on aina luovaa.
Yksittäisen eläimen, kuolevaisen, morontiaolennon, henkeä
olevan taivasmatkalaisen tai lopullisuuden saavuttajan mielellisyys kykenee aina tuottamaan sopivan ja käyttökelpoisen ruumiin elävälle luotuidentiteetille. [483:9]
Ilmeisesti kirjoittaja on tajunnut, että ihmiset eivät
tulisi ymmärtämään tätä merkittävää lausuntoa, ellei
hän palaisi ajatukseen uudelleen ja käsittelisi sitä laajemmin. Välissä olevan kappaleen jälkeen hän toteaa:
Kosmisen mielen yhteistyö ja mielenauttajahenkien hoiva kehittävät kehittyvälle ihmisolennolle sopivan fyysisen tomumajan.
[483:11]
Mielestäni johtopäätökset ovat uskomattomia, joten
haluaisin hetkeksi pysähtyä parafraasiin siitä, mitä arvelen Voimallisen Sanansaattajan sanoneen: kosminen
mieli ja mielenauttajahenget työskentelevät yhdessä
suunnatakseen ihmisruumiin kasvun ja kehityksen siten, että siitä tulee tarkoituksenmukainen väline henkilökohtaiselle valinnalle ja hengellisille saavutuksille, ja
että se pysyy sellaisena. Tämä on ainakin minun tulkintani näistä syvämietteisistä huomautuksista. Ja koska
ihmiset käyttävät valinnan kykyänsä ihmismielessä, olemme palanneet lähtökohtaamme.
Voi kuitenkin olla parempi, jos peräännyn näistä
filosofisista paradokseista ja omistan muutaman kappaleen mielen alkuperälle ja sille, kuinka se laskeutuu
meihin.
Infiniittinen ja kosminen mieli
Valitettavasti emme voi aloittaa alusta, sillä alkua ei ole
olemassa. Absoluuttinen mieli on Äärettömän Hengen
mieli, absoluuttinen, infiniittinen, ikuinen.
Ääretön Henki ei ilmeisesti voi jättää perinnöksi
omaa persoonallista ja absoluuttista mieltään luoduille
finiittisille olennoille. Sen sijaan hän lahjoittaa kosmisen
mielen ajallis-avaruudellisille luomuksille ja hän tekee
sen Seitsemän Valtiashengen kautta.
Näillä Äärettömän Hengen seitsemällä primaarisella
persoonallisuudella on samanlainen henkinen olemus
ja luonne, mutta kaikilta muilta yksilöllisyyden aspekteiltaan
he ovat varsin erilaisia. [184:11, Universaalinen Sensori]
Lukua seitsemän ei ole valittu mielivaltaisesti, sillä se
kuvastaa sisäisiä realiteetteja, jotka ovat sekä matemaattisia että symbolisia. Jokainen Valtiashenki edustaa yhtä
Paratiisin-Kolminaisuuden kolmen persoonan seitsemästä yhdistelmästä, kukin erikseen ja yhdessä muiden
kanssa. Toisin sanoen ne ovat: Isä; Poika; Henki; Isä ja
Poika; Isä ja Henki; Poika ja Henki; ja seitsemäs yhdis-

telmä, joka edustaa Isää, Poikaa ja Henkeä.
Meidän on viivähdettävä hetki Seitsemännessä Valtiashengessä, sillä hänen vaikutuksensa läpäisee superuniversumimme ja kestää koko morontiaelämänvaiheemme ajan. Sivulla 189 sama Universaalinen Sensori
sanoo:
Se, miten hän Orvontonia hallitsee, ilmentää tasasuhtaisesti Isän, Pojan ja Hengen jumalallista olemusta sisältävän yhdistelmän ihailtavaa symmetriaa. [189:1] Edeltävässä luvussa Universaalinen Sensori kertoo meille hieman enemmän: Orvonton, seitsemäs superuniversumi, se,
johon paikallisuniversuminne kuuluu, tunnetaan pääasiassa
siitä valtavasta ja tuhlailevasta armontäyteisestä huolenpidosta,
joka kohdistuu sen maailmojen kuolevaisiin. Se on saavuttanut
mainetta siitä tavasta, jolla oikeus vallitsee, kun sitä lievennetään armolla, sekä siitä, kuinka valta hallitsee silloin, kun sitä
säätelee kärsivällisyys, niin että ajallisen vakiintumisen suhteen
tehdään auliisti uhrauksia ikuisuudessa tapahtuvan vakautumisen turvaamiseksi. Orvonton on universumin muodossa suoritettu rakkauden ja armon osoitus. [182:1]
Ennen kuin jatkamme ihmismielen perinnön jäljittämistä, meidän on tehtävä äkkikäännös, sillä ihmiset
saavat mielen paikallisuniversumimme Luovalta Hengeltä – Äärettömän Hengen uudelta ja ainutkertaiselta edustumalta [374:1, Voimallinen Sanansaattaja], joka kauan
sitten seurasi Luoja-Poikaa Nebadonille valittuun paikkaan, tulevalle alueelleen ajallisuudessa ja avaruudessa.
Ensiaskeleet vaativat tähti- ja planeettasikermän fyysistä organisointia ja lisäksi energiavirtapiirien rakentamista.
Kun Luoja-Poika oli ilmoittanut, että hänen ja Luovan Hengen aikomuksena oli projisoida elämä vasta
organisoituun paikallisuniversumiin, Paratiisissa sattui
suurimerkityksinen tapahtuma. Ensin asianmukainen
Valtiashenki – tässä tapauksessa Seitsemäs Valtiashenki
– katosi Paratiisin Jumaluuksien hengelliseen hohteeseen. Kun hän ilmestyi näkyville, tapahtui suunnaton
hengellinen leimahdus, jota nimitetään ”primaaripurkaukseksi”, ja samaan aikaan kaukaisessa Nebadonissa
Luovasta Hengestä tuli persoonallinen olento, jota voitiin silloin ja siitä lähtien kutsua ”Jumalalliseksi Hoivaajaksi… paikallisuniversumin Äiti-Hengeksi” (375:0).
Kuvaillessaan tätä muodonmuutosta Voimallinen Sanansaattaja selittää, että Hengen läsnäolo paikallisuniversumin alkuunsaattamisen alkuvaiheiden aikana
ei ole täysin erillään Paratiisin Äärettömän Hengen
hengestä. Hän sanoo, että Äärettömän Hengen
paikallisuniversumi-ilmentymä – – hengellisen energian leimahduksen jälkeen muuttuu äkkiä ja täydellisesti [vastaavan] Valtiashengen persoonallisuuden kaltaiseksi. [375:2]
Koska meillä on vielä paljon käsiteltävää, en edes
yritä analysoida näitä tapahtumia. Koettakaa kestää,
kun painan ”pikakelausnappia”, jotta voin vain kiinnittää huomiota siihen, että se mieli, jonka Nebadonin
Luova Äiti-Henki lahjoittaa meille ja kaikille muille
lapsilleen on Nebadonin muunnos Orvonton-tyyppisestä kosmisesta mielestä. [102:3, Jumalallinen Neuvonantaja]
Seitsemän mielenauttajahenkeä hoivaa meidän mieliämme, mutta niitä ei tulisi pitää entiteetteinä, sillä ne ovat
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enemmänkin yhteyspiirien kaltaisia. – – [Ne] eivät toimi persoonallisuuksina, jotka olisivat erillään Jumalallisen Hoivaajan
universumiläsnäolosta. Ne ovat itse asiassa eräs Jumalallisen
Hoivaajan tietoisuuden taso ja ne ovat aina alisteisia luovan
äitinsä toiminnalle ja läsnäololle. [402:1, Vorondadek-Poika]
Ihmismielen olemus
Käytännössä ihmismieli on elävä järjestelmä, mielellisen energian organisoitunutta järjestymistä, joka vastaanottaa, järjestelee ja käsittelee aistimuksia, haluja,
ideoita ja ihanteita ja reagoi niihin. Se seikka, että me
emme voi havaita tai mitata mielellistä energiaa, ei tee
mielestä vähemmän todellista kuin ovat aivot, fyysinen
mekanismi.
Yksinäinen Sanansaattaja kuvaa ihmismieltä mieliyhteyspiiri[nä], joka on asetettu ihmispersoonallisuuden tahdon
sanelemien tekojen ja valintojen alaisuuteen. [1232:5] Saman
kappaleen alussa hän täsmentää: Ihmisolennoilla on identiteetti vain aineellisessa merkityksessä. Sitten hän tarkentaa
hieman ajatusta ja sanoo: Tällaiset minuuden ominaisuudet
tuo esille aineellinen mieli toimiessaan älyksi sanotussa energiajärjestelmässä. [1232:5]
Näissä lyhyissä otteissa olemme jo löytäneet kolme
avainsanaa, joita ilmoituksen esittäjät käyttävät ihmismielestä: yhteyspiiri, energia ja järjestelmä. Muista kohdista tiedämme, että jokainen ihmismieli osallistuu
[p]aikallisuniversumin älyllisyydestä huolehtiva[an] piiri[iin],
mukaan luettuna mielenauttajahenkien monin tavoin toimiva[an] läsnäolo[on]. [177:13, Universaalinen Sensori]
Olen vakuuttunut siitä, että aivan samoin kuin aivot
koostuvat aineellisista atomeista, molekyyleista ja soluista, samoin mieli koostuu mielellisistä aineksista siten järjestyneinä ja muotoutuneina, ettei ihminen pysty
niitä näkemään tai havaitsemaan. Emme ehkä pysty
siihen koskaan, sillä on kaikkea muuta kuin selvää, että
aistimekanismi, joka havaitsee ja pystyy näkemään materiaa – ja sitten syöttää havaintonsa elävälle mielelle –
soveltuu itse mielen havainnointeihin.
Tämä kaikki on teoreettista ja kenties hieman epämääräistä, joten jotkut teistä saattavat ponnistella sen
suhteen, mitä olen sanonut. Sallinette minun esittää
vertailun, metaforan, joka ei varmaankaan ole täydellinen, mutta joka tuntuu jossain määrin läheiseltä ja elävältä meidän vuosisadallamme ja -kymmenellämme
eläville ihmisille. Vertaan luvallanne ihmismieltä tietokoneen käyttöjärjestelmään – sen perusrakenteeseen, joka
vastaanottaa tietoa, suorittaa toimintoja ja tuottaa lopputulokset. Sanoessani tämän vakuutan kuitenkin, että
Microsoftilla ei ole mitään tekemistä ihmismielen kanssa!
Jatkaakseni vertailua, uskon, että voisimme assosioida tietokoneen elektroniset ja mekaaniset elementit – esimerkiksi kiintolevyaseman, näppäimistön,
näyttölaitteen – ihmisen aivoihin ja hermoihin. Vastavuoroisesti tietokoneen ohjelmistoja ja tietoja voi verrata sekä sosiaalisiin ja henkisiin perinteisiin että henki-

7

lökohtaiseen kokemukseen ja muistiin. Niinpä jos yksittäisen henkilön mielessä tapahtuu huomattavaa edistymistä – ihmismielen ehkä lähes jatkuvasti kohottautuessa ylemmäs – voimme kuitenkin olla tyytyväisiä
siihen, ettei kenenkään tarvitse suorittaa siitä päivitysmaksuja Bill Gatesille.
Joten missä mieli täsmällisesti ottaen sijaitsee? Koska kukaan ei voi olla siitä aivan varma, pystyn ainoastaan esittämään teille oman spekulaationi siitä. Jos siinä
on mielestäsi järkeä, saatat mielelläsi hyväksyä sen.
Voithan esittää toisen, paremman vaihtoehdon, jos
siinä ei mielestäsi ole järkeä.
Olen taipuvainen uskomaan, että ihmismieli on
eräänlainen voimakenttä, energian läsnäolo, joka täyttää ihmisruumiin ja joka voi ulottua vähän ulommaksikin. Jotkut ovat kysyneet minulta, voisiko mieli olla se
perimmäinen todellisuus, jonka eräät itämaiset mystikot väittävät näkevänsä ja jota he tulkitsevat ”aurasta”
puhuessaan. En tiedä tähän vastausta, mutta kiehtova
tuo kysymys on.
Mielen kasvu
Viisauden henki on seitsemäs mielenauttajahenki ja
siihen liittyy kyky erottaa oikea väärästä sekä moraalisten valintojen tekeminen. Kun viisauden henki alkaa
toimia, lapsen kehittyvästä mielestä tulee täysin inhimillinen ja Ajatuksensuuntaaja saapuu (kuten Yksinäinen Sanansaattaja kertoo sivuilla 1186–1187).
Ensimmäisten ihmisolentojen, Andonin ja Fontan
tapauksessa, ensimmäinen kerta, kun viisautta käytettiin, ei ollut silloin, kun Andonin valtasi äkillinen epävarma tunne siitä, että hänen olisi ymmärrettävä, mitä
Fontalla oli mielessä. Se olisi varmaankin ollut viisasta,
ja me miehet olemme painiskelleet samanlaisten pulmien kanssa aina siitä lähtien. Elämänkantajat sen sijaan
kertovat meille, että inhimillistä viisautta käytettiin ensimmäisen kerran, kun Andon ja Fonta tekivät yhteisen
päätöksen siitä, että he pakenisivat kotoa ja vaeltaisivat
pohjoiseen (709:6).
Voimme verrata sitä niihin päätöksiin, joita monet
ystävämme Yhdysvaltojen eteläiseltä puoliskolta ovat
tehneet päättäessään, että heinäkuun loppu olisi sopiva
aika paeta pohjoiseen ja osallistua tähän konferenssiin.
Sekin oli viisasta, ja me toivotamme tervetulleiksi eteläiset ystävämme – ja jokaisen muunkin, joka on matkustanut tänne pitkän matkan takaa ollakseen tänään
seurassamme.
Kompassin suunnat eivät ole niin tärkeitä kuin
muutoksen suunta. Kun kaikki seitsemän mielenauttajahenkeä ovat kerran ottaneet yhteyden ihmismieleen,
Luovan Hengen Pyhä Henki ja Luoja-Pojan Totuuden
Henki voivat hoivata ihmistä tasoilla, jotka liittyvät
hengellisiin päämääriin ja arvoihin.
Yksinäinen Sanansaattaja kertoo meille, että jokaisen ihmisen, joka haluaa täyttää Isän tahdon, täytyy
lopulta saavuttaa seitsemän psyykkistä kehää joko tämän elämän aikana tai mansiomaailmoissa (1233:2).
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Sen tärkeänä ja välttämättömänä osana vaaditaan mielen kasvua. Toisin sanoen, mielen kasvu ei ole vain
valinnanmahdollisuus, jonka voimme vapaasti laiminlyödä.
Sivulla 1209 Yksinäinen Sanansaattaja toteaa: Psyykkiset kehät eivät ole pelkästään älyllisiä, eivät liioin täysin morontiaalisia, vaan niiden kohdalla on kysymys persoonallisuuden
statuksesta, mielen saavuttamasta tasosta, sielun kasvusta ja
suuntaajavirittyneisyydestä. Hän painottaa:
Tavoiltaan puhtaassa, hermoenergioiltaan vakaassa ja kemiallisilta toiminnoiltaan tasapainoisessa ruumiissa olevalle
täydellisen tasapainoiselle mielelle voidaan – kun fyysiset, mentaaliset ja hengelliset kyvyt ovat kehitystä edustavassa kolmiyhteisessä harmoniassa – antaa suurin mahdollinen määrä valoa
ja totuutta niin, että tämän olennon todellista hyvinvointia uhkaava ajallinen vaara tai riski on pienin mahdollinen. Tällaisen
tasapainoisen kasvun tietä ihminen nousee planetaarisen edistymisen kehiä toisen toisensa jälkeen: seitsemänneltä ensimmäiselle. [1209:4]
Mielen kasvu on myös tärkeä puoli ylösnousemuksellisessa elämänvaiheessamme. Jumalallinen Neuvonantaja esimerkiksi kertoo meille: Ajallisuudesta tulevien pyhiinvaeltajien työ suursektorin päämajaa ympäröivissä
maailmoissa on luonteeltaan pääasiallisesti älyperäistä. [211:4]
Sukulaismielet ja sosiaalinen kehitys
Koska emme varmastikaan ymmärrä ihmismieltä ja
sitä, kuinka se toimii, saattaa vaikuttaa ennenaikaiselta
spekuloida mielellisen sukulaisuuden ja sen suhteen,
miten ihmismielet voivat olla yhteydessä yhteiskunnan
kehitykseen sukupolvien ja aikakausien kuluessa. No,
eihän voitettu mitään, jollei mitään uskallettukaan. Minun täytyy täysin vilpittömästi myöntää, että minun
selitykseni näihin asioihin ovat vain johdattelevia kysymyksiä, eivät lopullisia vastauksia.
Sivulla 191 Universaalinen Sensori mainitsee: Kosmisen mielen olemassaolon tosiasia selittää ihmisellä ja ihmistä
korkeammalla olevilla olennoilla tavattavien erilaisten mielityyppien välisen sukulaisuuden. Toistensa seuraan etsiytymistä ei
esiinny pelkästään sukulaissielujen välillä, vaan myös s u ku la is m ie le t ovat varsin kanssakäymishaluisia ja taipuvaisia
yhteistyöhön toistensa kanssa. Eri ihmismielten havaitaan toisinaan kulkevan hämmästyttävän samankaltaisia ja selittämätöntä yksituumaisuutta osoittavia ratoja. [191: 6; korostus
lisätty]
Nämä kolme lyhyttä lausetta asettavat meidät epäsuorasti vastatusten selitystä vailla olevien avainkysymysten kanssa. Universaalinen Sensori esimerkiksi
kertoo meille, että on olemassa ihmisellä ja ihmistä
korkeammalla olevilla olennoilla tavattavia mielityyppejä, mutta lopettaa siihen. Mitä nämä tyypit ovat ja kuinka ne eroavat toisistaan? Ja koska siihen vastaaminen
on minulle aivan ylivoimaista, vältän vastaamisen kysymällä kolme uutta kysymystä:
• Mitkä ovat mielellisen sukulaisuuden luokat ja
periaatteet?
• Periytyykö mielellinen sukulaisuus biologisena

perintönä?
• Periytyykö mielellinen sukulaisuus sen sijaan – tai
ehkä myös – muunlaisilla mekanismeilla ja tavoilla?
Voin kyllä antaa teille kaikki kolme kysymystä kotiläksyksi, mutta sekin merkitsisi vain itse asian välttelyä.
Saanen tehdä kaksi yleisempää huomiota, ja sen jälkeen
siirryn hieman toiseen aiheeseen.
1. Jäljittäessään Jeesus Nasaretilaisen äidin, Marian,
sukuperää ja polveutumista keskiväliolentojen komissio esittää kiinnostavia kommentteja ja listaa yhdeksän
loistokasta esivanhempaa, jotka ovat: Annon, Taamar,
Ruut, Bathsheba, Ansie, Kloa, Eeva, Enta ja Ratta. [1345:1]
Huomatkaa, että he kaikki yhdeksän ovat naisia eikä
yhtäkään miestä mainita. Itse asiassa tämä selvitys näyttää viittaavan siihen, että naisten mielellisiin ominaisuuksiin vaikuttavat merkittävästi esiäideiltä perityt
mielelliset ominaisuudet ja että esi-isien mielelliset ominaisuudet eivät ole yhtä tärkeitä.
2. Joosefin sukuperä ei käsittänyt niin monia maineikkaita henkilöä, eikä keskiväliolentojen komissio
mainitse heitä nimeltä. Ilmoituksen esittäjät oikeastaan
vain toteavat, että Joosefin lähimmät esivanhemmat
olivat käsityöläisiä: rakentajia, kirvesmiehiä, muurareita ja
seppiä. – – Hänen perheensä kuului vanhaan ja maineikkaaseen sukuun, joka edusti tavallisen kansan aatelistoa ja jonka
maineikkuutta oli tuon tuostakin korostanut sellaisten epätavallisten yksilöiden ilmaantuminen, joiden ansiot Urantialla
tapahtuneen uskonnon kehityksen yhteydessä olivat merkittävät.
[1344:4] Tämä selvitys ei ole yhtä vaikuttava kuin Marian sukuselvitys, mutta uskon, että sillä, että Joosefin
naispuolisia esivanhempia ei mainita ollenkaan, on
merkitystä.
Haluaisin nyt kiinnittää huomionne erityisen kiinnostavaan kappaleeseen, jossa kerrotaan Jeesus Nasaretilaiseksi ruumiillistuneen Nebadonin Kristus Mikaelin ihmismielestä. Keskiväliolentojen komissio toteaa:
Tarkastellessanne Ihmisen Pojan elämää ja kokemusta,
teidän olisi aina pidettävä mielessä, että Jumalan Poika oli ruumiillistunut olento, jolla oli ensimmäisen vuosisadan ihmisen
mieli, ei suinkaan kahdennenkymmenennen tai minkään
muunkaan vuosisadan kuolevaisen mieli. Näin sanoessamme
tarkoitamme välittää sen ajatuksen, että Jeesuksen inhimilliset
kyvyt oli saatu luonnollista tietä. Hän oli oman aikansa
perintö- ja ympäristötekijöiden ynnä saamansa opetuksen ja
koulutuksen tuote. Hänen ihmisyytensä oli aitoa, luonnollista,
kokonaan peräisin tuon ajan ja sukupolven aktuaalista älyllistä statusta ja sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteita edeltäneistä
vaiheista ja mainittujen tilanteiden ja olosuhteiden kasvattama.
Vaikka tämän Jumala-ihmisen kokemukseen aina kuuluikin
mahdollisuus, että jumalallinen mieli nousisi ihmisälyn yläpuolelle, siitä huolimatta hänen ihmismielensä toimiessaan, ja niin
kuin se toimi, toki toimi niin kuin tapasi tehdä varsinainenkin
kuolevaisen mieli tuon ajan ihmisen ympäristön tarjoamissa
olosuhteissa. [1521: 2]
Tässä kappaleessa on paljon asiaa, mutta mainitsen
esimerkkinä ainoastaan yhden ilmeisen johtopäätöksen:
ihmismieli jatkaa kehittymistään aikojen kuluessa, osittain sosiaalisten ja taloudellisten olosuhteiden johdosta.
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Jos katsomme menneisyyteen, on järkeenkäypää
päätellä, että ihmisen käyttäytymisen ja arvojen muuttuvat mallit ovat ainakin osittain tulosta ihmismielen
käynnissä olevasta evoluutiosta, kun se jatkuvasti sopeutuu aineellisiin, tieteellisiin, teknisiin, henkisiin, moraalisiin ja hengellisiin olosuhteisiin. Kristitty Rooman
keisari Honorius esimerkiksi kielsi gladiaattoritaistelut
suunnilleen vuonna 400, mutta ritarien turnajaiset ja
kaksintaisteluin käydyt ”oikeudenkäynnit” heräsivät
uudelleen keskiajan kuluessa Euroopassa. Yhdysvalloissa ja Euroopassa kaksintaistelut miekoin tai pistoolein jatkuivat 1800-luvun alkupuoliskolle. Orjuus lakkautettiin Yhdysvalloissa verisen ja väkivaltaisen kansalaissodan loputtua vuonna 1865. 1900-luvulla yhteiskunnallinen ja henkinen kehitys laajensi suuresti sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan kohdistuvien rikosten käsitteitä. Voimme lisäksi mainita suuremman henkilökohtaisen itsenäisyyden, naisten lisääntyneet oikeudet,
rodullisen tasa-arvon paremman tunnustamisen, jatkuvan kidutuksen vastaisen kamppailun ja voimakkaat
ponnistukset sanan-, lehdistön- ja uskonnonvapauden
kaltaisten ihmisoikeuksien edistämiseksi.
Meidän tulisi kaikesta huolimatta ymmärtää, että
edistyneet käsitykset monesti suodattuvat hyvin hitaasti
inhimillisen tietoisuuden valtavirtaan.
Ei heijastuma vaan valinta
Persoonallisuuteen sisältyy oikeus valintoihin. Meillä
on valinnan- ja tahdon vapaus, koska olemme persoonallisia olentoja. Toisin sanoen, Isän persoonallisuuden lahjaan sisältyy kyky valita vapaasti tarjolla olevista vaihtoehdoista. Mutta elämässämme persoonallisuus sinänsä on yksilöllisen identiteettimme perusstruktuuri, ”annettu” asia, joka pysyy muuttumattomana ja kokonaan taka-alalla. Persoonallisuus ei ole aktiivisen tietoisuuden keskiössä. Ei, vaan mielessämme me
olemme tietoisia ja mielessämme me myös teemme
omasta vapaasta tahdosta riippuvat valintamme.
Valintojamme rajoittavat kaikesta huolimatta käsityskykymme laajuus ja rajat sekä se seikka, että ihmisolennot elävät aineellisessa ympäristössä ja fyysisessä mekanismissa, jotka eivät ole meidän hallinnassamme. Voimallinen Sanasaattaja kertoo meille, että [k]uolevaispersoonallisuuden elämänmekanismi, ihmisruumis, on
kuolevaisen tason yläpuolelta olevan luomissuunnitelman tuote.
Niinpä ihminen itse ei voikaan sitä koskaan täydelleen hallita.
[1303:4] Pari sivua aikaisemmin hän antoi laajemman ja
yleisluontoisemman lausunnon, joka selittää ihmisen
tekemän valinnan rajoja:
Ihminen ei voi valita sellaista, jota valittavuus ei kata. Hän
ei esimerkiksi voi päättää olla jokin muu kuin ihmisolento,
mutta sen sijaan hän voi päättää, että hänestä tulee jotakin
enemmän kuin ihminen; hän voi päättää lähteä sille matkalle,
joka merkitsee universumiylösnousemusta. Mutta hän voi tehdä
näin siksi, että ihmisen tekemä valinta ja jumalallinen tahto
sattuvat tällä kohdin käymään yksiin. Ja mitä poika halajaa
ja Isä tahtoo, se käy varmasti toteen. [1300:1]
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Yksinäinen Sanansaattaja tekee hyvin selväksi sen,
että meidän tietoiset valintamme määräävät meidän
kohtalomme:
Aineellinen mieli on se areena, jolla ihmispersoonallisuudet elävät, ovat itsetajuisia, tekevät päätöksiä, valitsevat Jumalan tai
hylkäävät hänet, iäistävät tai tuhoavat itsensä. – –
Kuolevaismieli on tilapäinen älyjärjestelmä, joka on lainattu
ihmisille käytettäväksi aineellisen elämän aikana, ja tätä mieltä
käyttäessään nämä joko hyväksyvät tai hylkäävät ikuisen olemassaolon potentiaalin. Hallussasi olevasta universumitodellisuudesta mieli on lähes kaikki, mikä on sinun tahtosi vallassa,
ja sielu – morontiaminuus – on uskollisesti kuvastava kuolevaisen minuuden ajallisuudessa tekemien päätösten satoa. – – Eikä eloonjäämistä niinkään varmista se, mitä mieli käsittää,
kuin se, mitä mieli haluaa käsittää. Henkeensamastumista ei
niinkään ole se, mitä mieli on, kuin se, mitä mieli pyrkii olemaan. – –
Mieli on se kosminen instrumentti, jolla ihmisen tahto voi
soittaa hävityksen epäsointuja tai josta tämä sama ihmistahto
voi loihtia esiin jumalaansamastumisen ja sitä seuraavan ikuisen eloonjäämisen ihania säveliä. [1216:4–1217:1]
Caligastian kapinan ja Aatamin lankeemuksen johdosta ihmismieli toimii Urantialla suhteellisen epäsuotuisissa olosuhteissa.
Voimallinen Sanansaattaja kuitenkin kertoo meille:
Eläimestä polveutuvien olentojen normaalit vietit ja fyysiseen
olemukseen kuuluvat luonnolliset halut ja impulssit eivät ole
ristiriidassa korkeimmankaan hengellisen tuloksiinpääsyn
kanssa – –. [383:1] Aiemmin samassa ja sitä edeltäneessä kappaleessa hän vakuuttaa meille, että voimme suurelta osin voittaa meitä viivyttävät ja heikentävät lihallisuuden impulssit, jos astumme hengen valtakuntaan
Isän tahdon täyttämiseen omistautuen.
Ollessaan Edreissä Dekapoliissa Jeesuksen opetuksen aiheena oli ristiriitatilanteesta muodostuva rajamaasto,
jonka läpi kaikkien lihallisuudessa eletystä elämästä hengessä
elettävään korkeampaan elämään siirtyvien on kuljettava
[1766:3]. Hän kertoi Tuomakselle, että ne [j]otka elävät
jotakuinkin kokonaan jommassakummassa valtakunnassa,
eivät juurikaan joudu kokemaan ristiriitaa tai hämmentyneisyyttä, mutta kaikkien osana on kokea enemmän tai vähemmän epävarmuutta aikoina, joina he siirtyvät yhdeltä elämisen
tasolta toiselle. [1766:3, keskiväliolentojen komissio]
Kuinka kuljemme tämän ristiriitatilanteesta muodostuvan rajamaaston läpi? Jokaisen uskovan on löydettävä tähän oma vastauksensa, mutta eräs Nebadonin Melkisedek luettelee kahdeksan uskonnollista kasvua suosivaa tapaa: Uskonnollista kasvua suosiviin tapoihin
kuuluvat kultivoitunut herkkyys jumalallisia arvoja kohtaan,
uskonnollisen elämän havaitseminen muissa ihmisissä, kosmisten merkitysten syvällinen mietiskely, hartaudella suoritettu
ongelmien ratkaiseminen, oman hengellisen elämänsä jakaminen
lähimmäistensä kanssa, itsekkyyden välttäminen, kieltäytyminen jumalallisen armon selviönä pitämisestä, elämänsä eläminen
niin kuin olisi Jumalan kasvojen edessä. [1095: 3] Voimallinen Sanansaattaja kertoo meille: Ihmisen universumissa
suorittama suuri löytöretki on siinä, että hänen kuolevaismielen-
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sä siirtyy mekaanista staattisuutta merkitsevästä vakaudesta
hengellisen dynaamisuuden jumalallisuuteen. Ja tämän muodonmuutoksen hän saa aikaan – – omien persoonallisuuspäätöstensä voimalla ja lujuudella – – . [1303:1]
Koska jokaisen henkilön elämä ja pyrkimykset ovat
yksilöllisiä ja ainutlaatuisia, ilmoituksen esittäjät eivät
mitenkään pystyisikään antamaan patenttikaavaa, jossa
hahmoteltaisiin ne päätökset, jotka meidän tulisi tehdä.
Uskon, että meidän olisi järkevämpää keskittyä hengelliseen aikomukseen eikä mekaanisiin tekniikkoihin,
jotka saattaisivat olla hyödyllisiä jonkun tietyn päätöksen tekemisessä. Emme lopultakaan elä itseämme varten. Elämme muita varten ja Isässä. Sivulla 2017 keskiväliolentojen komissio muistuttaa meitä vakuuttavasti
ja liikuttavasti:
Jeesus opetti, että kanssaihmisten palveleminen on korkein
käsitys henkiuskovien veljeydestä. Jumalan isyyteen uskovien
tulisi suhtautua pelastumiseen itsestäänselvyytenä. Uskovan
suurimpana huolena ei tulisi olla itsekäs omakohtaisen pelastumisen halu, vaan mieluumminkin epäitsekäs kanssaihmistensä
rakastamisen ja siitä johtuva palvelemisen tarve, samaan tapaan
kuin Jeesus rakasti ja palveli kuolevaisia ihmisiä. [2017:4]
Jos nyt pyrimme etsimään jotakin hengellistä teemaa, loppuajatukseksi saattaisi sopia tämä ihmismielemme valintoja koko elinaikamme ajan valaiseva ja
innoittava toteamus: rakastakaa ja palvelkaa kanssaihmisiänne epäitsekkäästi.
Ja jos me samalla tavoin tietoisessa mielessämme
pyrimme vangitsemaan Jumalan suunnitelman rytmin

ja sykkeen, me voimme päättää virittäytyä Ajatuksensuuntaajaan, serafeihin ja Totuuden Henkeen. Suuntaaja lavertelee meidän puolestamme, jos emme siihen itse
pysty, ja tätä tehdessään hän alleviivaa kaiken sen ja
tekee jäljennöksen siitä kaikesta, mitä hän on arvostanut meidän moraalisissa ratkaisuissamme ja päätöksissämme. Hänen hengelliset jäljennöksensä meidän pyrkimyksistämme ovat ikuisia, häviämättömiä, mahdottomia hävittää sekä säteileviä ja olennainen osa ikuisesti
pysyvää henkilökohtaista identiteettiämme.
Tuo jäljennös, kuolematon sielu, joka oli kokonaan
lähtöisin Urantia-planeetallamme eletystä ihmiselämästä, fuusioituu jonakin päivänä saman Ajatuksensuuntaajan kanssa ja jatkaa sitten matkaa eteenpäin muiden
mansiomaailmojen ja koko ylösnousemuksellisen elämän kautta suoraan Paratiisiin ja itsensä Isän henkilökohtaiseen läsnäoloon – missä me kaikki ilmaisemme
runsaan ja syvän kiitollisuutemme hänen uskomattomasta henkilökohtaisesta kutsustaan, joka suo meille
jokaiselle mahdollisuuden ja etuoikeuden omistautua
kannustavalle ja kiehtovalle palvelu-uralle kautta ikuisuuksien.
Valitkaamme tämä tie.
[Muokattu esityksestä UAI-konferenssissa Chicagossa vuonna
2004, jolloin aiheena oli Mieli – valinnan areena]
Kääntänyt Jouni Nurmi

Mielenhallinnan tekniikat
K OSTAS D IAMANTÓPULOS
Yhdistynyt kuningaskunta
Johdanto
ässä esityksessä pyrin ”aarteenetsijän” tavoin
etsimään Urantia-kirjasta tärkeitä johtolankoja
nojautuen omaan tulkintaani ja omakohtaiseen
kokemukseeni. Tarkoitukseni on auttaa muita löytämään tekniikkoja, jotka auttavat Suuntaajaa hänen kuolevaisen kumppaninsa mielen henkistämisessä tai hengellistämisessä. Jos olen oikein ymmärtänyt, tämä lähestymistapa voi auttaa kuolevaista saavuttamaan asteittain mielenhallinnan tällä Urantia-planeetallamme.
Tämä on myös päiväkirja, joka sisältää henkilökohtaiseen muuttumiseen johtaneita kokemusperäisiä löytöjä.

T

Johtolangat
Nämä ns. johtolangat tai vihjeet liittyvät henkilökohtaisesti omaksumiini näkemyksiin kirjasta. Kysymyksessä
ei missään tapauksessa ole auktoritatiivinen tekstistä
löydettyihin ”voimaa antaviin” salaisuuksiin perustuva
ohjekokoelma vaan, kuten edellä mainitsin, henkilökohtaiseen tulkintaani perustuva päiväkirja, jonka haluaisin jakaa kanssanne.
Löytömatkani alkoi seuraavasta kiehtovan moni-

mutkaisesta Urantia-kirjan otteesta, josta tuli minulle
haaste: Tavoiltaan puhtaassa, hermoenergioiltaan vakaassa ja
kemiallisilta toiminnoiltaan tasapainoisessa ruumiissa olevalle
täydellisen tasapainoiselle mielelle voidaan – kun fyysiset, mentaaliset ja hengelliset kyvyt ovat kehitystä edustavassa kolmiyhteisessä harmoniassa – antaa suurin mahdollinen määrä valoa
ja totuutta niin, että tämän olennon todellista hyvinvointia uhkaava ajallinen vaara tai riski on pienin mahdollinen.
[1209:4]
Pohdiskeltuani tätä tekstiä vuosikausia ja pyrittyäni
yritysten ja erehdysten (pääasiassa erehdysten) kautta
yhdistämään tämän ohjeen kiireiseen suurkaupunkilaiseen elämäntyyliini nykyajan tieteellisten keksintöjen
avulla jätän teidän tarkasteltavaksenne seuraavat mielenhallinnan tekniikat, jotka olen löytänyt kirjasta ja
joille olen saanut vahvistuksen oman henkilökohtaisen
elämäni kokemusten kautta.
”Mielenhallinnan tekniikat” eli
”neljä vaihetta matkalla taivaaseen”
1. Työskentely sähkökemiallisella perustalla – aivotasolla. Koska aivomme sijaitsevat aineellisessa kehossamme, niiden sähkökemiallisiin toimintoihin vai-
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kuttavat kaikki hyvät tavat, joita haluamme tai emme
halua noudattaa omaksumassamme elämäntyylissä.
Jokainen tietää esimerkiksi, että tiede on osoittanut,
miten vahingollinen vaikutus nikotiinilla, alkoholilla tai
millä tahansa ”seurusteluhuumeella” on kemiallisten
toimintojen tasapainoon ja sen seurauksena hermoenergioiden vakauteen. Haluammeko, että fyysiset
kykymme kehittyvät ja voivat olla sopusoinnussa kahden muun voiman eli mentaalisen ja hengellisen voiman kanssa?
”Talomm e” siivoam inen on ensim mäinen vaihe, jonka pitäisi toivottavasti olla myös helpoin vaihe.
2. Työskentely mielen tasolla – TAHTO – luonteen kehittäminen. On hämmästyttävää, miten kaikki
päätökset, uudet päätökset ja taas uudet päätökset,
jotka kehittävät luonnettamme, harjaannuttavat jatkuvasti tahdonvoimaa mielen tasolla. Kuitenkin aivan
ensimmäinen harjoitus, jonka ilmoituksenantajat meille
antavat, sisältyy edellä kuvattuun ensimmäiseen vaiheeseen. Kuvittelen kirjoittajan sanovan minulle: ”Harjoita
myös tahtoasi puhdistaaksesi ensin aineellisen ruumiisi,
ja niin mentaaliset kykysi kehittyvät samanaikaisesti
kaiken kokemusperäisen päätöksenteon kanssa pyrkien
harmoniseen lähentymiseen kahden muun voiman
kanssa.” Ensimmäinen vaihe tukee toista vaihetta ylöspäin nousevan spiraalin tavoin.
3. Sielun kasvu – Mielen henkistyminen. Tämä
etenevän kehityksen vaihe on lähtöisin sisimmässä olevalle Suuntaajalle kuuluvasta hengellisestä voimasta,
jota avustaa vuodatettu Totuuden Henki, mutta se
edellyttää valinnan pyhittämistä etsimään Isän tahtoa ja
sen täyttämistä. Tämä hengellisen voiman lisääntyminen on kaksisuuntainen kanava. Yksilö auttaa puhdistamalla fyysiset kanavat ensimmäisessä vaiheessa, jotta
mentaaliset kyvyt pääsevät virtaamaan helpommin oikeaan suuntaan toisessa vaiheessa, ja Isän ja Pojan
”mieltä ylentävät” hengelliset voimat auttavat häntä
askel askelelta. Kolmen yhteen suuntautuvan voiman
rakentava yhteisvaikutus, joka kajahtaa nyt harmonisena kolmisointuna, koostuu sarjasta sielun kasvun nousevia askelmia, jotka laajenevat jatkuvasti. Sielun kasvu
ja mielen henkistyminen ovat mielestäni yhteisvaikutteisia, sillä toinen auttaa toista.
4. Persoonallisuuden kypsyneisyys ja siitä seuraava mielenhallinta. Vaikka kirja mainitsee edellä
lainatussa kappaleessa vain kolme voimaa, ei meidän
pidä unohtaa, että jumalallista alkuperää oleva persoonallisuutemme kehittyy jatkuvasti alkioasteelta kohti kypsyyttä ja että sen kyky koordinoida kaikki muut
kolme voimaa tasapainoisen kasvun kokemuksessaan
tekee persoonallisuudestamme lopullisen ja ikuisen
”edunsaajan”. Mielenhallinta on siten neljäs vaihe pyrittäessä ”tulemaan täydellisiksi, niin kuin Isämme on
täydellinen”.
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Minätietoisuus sisältää älyperäisen tietoisuuden persoonallisuuden aktuaalisuudesta; siihen sisältyy kyky tunnistaa muiden
persoonallisuuksien reaalisuus. Se osoittaa kykyä maailmankaikkeuden reaalisubjektien yksilöittäiseen kokemiseen ja kykyä kokea niiden kanssa, mikä merkitsee samaa kuin identiteettistatuksen saavuttaminen maailmankaikkeuden persoonallisuussuhteissa. Minätietoisuus merkitsee mielihoivan aktuaalisuuden tunnustamista ja luovan ja määräävän vapaan tahdon
suhteellisen riippumattomuuden tajuamista. [194:6]
Ihmispersoonallisuuden minätietoisuudelle ominainen suhteellisen vapaa tahto on mukana seuraavissa ilmiöissä:
1. Moraalinen päätös, korkein viisaus.
2. Hengellinen valinta, totuudentaju.
3. Epäitsekäs rakkaus, veljeskuntaan kohdistuva palvelu.
4. Tavoitteellinen yhteistyö, ryhmäuskollisuus.
5. Kosminen näkemys, universumimerkitysten tajuaminen.
6. Persoonallisuuden omistautuminen, varaukseton vihkiytyminen Isän tahdon täyttämiseen.
7. Palvonta, vilpitön jumalallisten arvojen tavoittelu ja varaukseton rakkaus jumalallista Arvojen Antajaa kohtaan.
[194:7–13]
Suuntaajan panos – hengellinen voima
Miten Suuntaaja virittää ajatuksemme, jotta ne tallentuvat TIETOISUUTEEMME ? Aivojen kehitysasteen ja
Suuntaajan kyvyn ”valaista” aivoja välinen vastaavuussuhde on Urantia-kirjassa kauttaaltaan esiin tuotu tosiasia. Tiede ja ilmoitus korreloivat seuraavissa aivorakenteen fysiologisissa muutoksissa:
6 vuoden iässä: Tiede: Fyysiset aivot saavuttavat
90 prosenttia aikuisen aivojen koosta. Urantia-kirja:
Tässä vaiheessa tapahtuu Suuntaajan saapuminen, sielun syntyminen. Persoonallisuuden kasvuun myötävaikutetaan saadessamme ensimmäisen kerran hengellistä
voimaa.
20 vuoden iässä: Tiede: Harmaa aine ohenee noin
0,7 prosenttia vuodessa alkaen vähentyä 20 ikävuoden
jälkeen. Urantia-kirja: Suuntaajien katsotaan vain ”suuntaavan ajatuksia”, mutta ne onnistuvat siinä paremmin
tässä iässä (1771:1).
40 vuoden iässä: Tiede: Myeliinitupet paksunevat
paljolti puun vuosirenkaiden tavoin. Urantia-kirja:
Suuntaajia kutsutaan Ajatuksenvalvojiksi, koska niiden
myötävaikutus onnistuu paremmin kohteen
kokemukseen perustuvan kypsyyden ansiosta
(1177:1).
Ilm oituksenantajat
antavat meille lisävihjeen kertomalla toisenla is en plan etaarise n
ihm istyypin fysiologiasta: K olmiaivoisten
luokkien kolmannet aivot
ovat käsitettävissä parhaiten, kun ne ajatellaan
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alempien aivokerrostenne eli aivojen alkeismuodon kehittymäksi, joka on kehittynyt sellaiseen pisteeseen, että se toimii pääasiassa fyysisten toimintojen valvojana vapauttaen kahdet ylemmät aivot korkeampiin tehtäviin: toiset älyllisiin toimintoihin ja
toiset toimintoihin, jotka merkitsevät Ajatuksensuuntaajan
hengellisenä vastapuolena olemista. [566:2] Näin ollen voidaan päätellä, että hengellisenä vastapuolena olevat toiminnot tapahtuvat kaksiaivoisten luokkaan kuuluvien
aivojen ylemmässä osassa. Missä se on?
Ennen kuin esitän johtopäätökseni siitä, missä tämä
aivojemme ylempi osa, joka voi ottaa vastaan kaiken
tuon hengellisen voiman ja Suuntaajan avun, voisi olla,
palatkaamme vaiheeseen numero yksi, jotta muistaisimme sen kaikki, mukaillen erästä suurta ajattelijaa:
”Älkää kysykö, mitä Ajatuksensuuntaaja voi tehdä hyväksenne; kysykää, mitä te voitte tehdä Ajatuksensuuntaajanne hyväksi.”
Tekniikkoja ja vihjeitä parempien yhteyksien avaamiseksi sähkökemiallisella pohjalla:
Vältä mihin hintaan hyvänsä tupakointia ja suuria
määriä alkoholia tai edes kofeiinia tai mitä tahansa muita kemiallisia aineita mukaan luettuna kolajuomat ja
aspartaamia sisältävät virvoitusjuomat. Muista, että
vahvemmat huumeet voivat vahingoittaa aivoja pysyvästi. On selvää, että tasapainotettujen hermoenergioiden ja tasapainoisten kemiallisten toimintojen kemiallisia vastavaikuttajia on ehdottomasti vältettävä.
Missä kohtaa aivojamme voisi hengellisenä vastapainona olevien toimintojen keskus sijaita?
Johdanto: Jotta tämä artikkeli jäisi lyhyeksi, en viittaa
tässä tieteellisiin julkaisuihin, koska tiedän, että jos kuka tahansa haluaa tarkistaa tai tutkia yksityiskohtaisemmin näitä johtolankoja, avainsanat riittävät ”kaivamaan
esiin” saman luettelon kirjallisen aineiston aarteista
käyttämällä Googlea tai mitä tahansa muuta hakukonetta.
Seuraavassa joitakin tieteen antamia vihjeitä, joita
noudattamalla voidaan vahvistaa ja kehittää tätä keskusta fyysisellä tasolla:
1. On todisteita siitä, että otsalohkon etuosa (prefrontal cortex) liittyy hengellisiin kokemuksiin, ja väitän,
että jos minun olisi paikannettava tarkasti aivojen alue,
jonka tutkiminen, huoltaminen ja suojeleminen on erittäin kiinnostavaa, se olisi juuri tämä.
2. Terveelliset elämäntavat – oikea ravinto ja liikunnan harjoittaminen – edistävät otsalohkon etuosan verenkiertoa.
3. Rostromediaalinen prefrontal cortex, joka sijaitsee heti otsan takana – Musiikin täydellisen sopusoinnun keskus (taivaallisten sointujen kieli).
4. Otsa- ja päälaen lohko (prefrontal and parietal
cortex) – Joustavan älyn keskus – ”Moniajosuuntaajamme” tarvitsee joustavaa älyämme (kykyä ratkaista syvällisiä hengellisiä ja moraalisia ongelmia elämän houkutusten taustamelusta häiriintymättä).
Omien tutkimusteni perusteella uskon, että otsaloh-

kon etuosa on se aivojemme osa, jossa Suuntaajan hengellinen vastapaino toimii ja josta käsin ylitajunnasta
lähtöisin olevat Suuntaajan viestit välittyvät normaaliin
tajunnanvirtaan.
Työskentely mielen tasolla – muutamia vihjeitä
Suuttumuksen, pelon ja huolestuneisuuden hallinta –
henkisten myrkkyjen poistaminen. Aivan kuten olemme poistaneet kemialliset myrkyt aivokoneistostamme,
samoin on mielestä poistettava henkiset myrkyt, jotta
henkiset kykymme voivat ilmetä täysimääräisinä ja olla
harmoniassa aivojen fyysisten kykyjen kanssa.
Rakkauden ylivalta – vala kaikkiin mielen näköaloihin rakkautta – dynaamista ja aktiivista rakkautta. Miksi
et menisi loppuun asti, niin ettet ainoastaan poistaisi
tahdonvoimalla henkisiä myrkkyjä vaan myös korvaisit
ne rakkauden voimalla kaikissa elämän tilanteissa. Kirjassa on lukuisia viittauksia rakkauden toteuttamiseen,
ja itse asiassa koko Luoja-Poikamme lahjoittautuneena
viettämä elämä voi olla jatkuva innoituksen ja voiman
lähde.

”Olkoot sydämenne niin rakkauden vallassa, ettei henkiopastajallanne ole suuriakaan vaikeuksia vapahtaa teitä taipumuksestanne päästää valloilleen sellaisia eläimellisiä vihanpurkauksia, jotka ovat yhteensopimattomia Jumalan pojan asemanne kanssa.” [1673:2]
– – rakkaus on hallitseva piirre Jumalan kaikissa persoonallisissa toimissa luotujansa kohtaan. [40:4]
– – Jeesus opetti seuraajiaan tuomaan julki pikemminkin
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is ä llis tä rakkautta – –. Veljellinen rakkaus rakastaisi lähimmäistäsi niin kuin rakastat itseäsi, – –. Mutta isällinen
kiintymys edellyttäisi, että sinun tulisi rakastaa kuolevaistovereitasi niin kuin Jeesus rakastaa sinua. [1573:3]

Mielen ankkurit – Tämä voisi olla tekniikka, jolla
Jumalan läsnäolo pysyy jatkuvasti tietoisuudessamme
MAHDOLLISIMMAN USEIN JA MAHDOLLISIMMAN KAU AN . Tämä voi tapahtua lausumalla päivittäisten rutiinitehtävien lomassa hänestä muistuttavia sanoja kuten Isä, Kristus Mikael ja jumalallinen Henki, vain
muutamia mainitakseni. Tämä tapa johtaa usein siihen,
että yksilön mielessä tapahtuu asenteenmuutos kohti
niitä arvoja, joita edellä mainitut nimet hänelle edustavat.
Mielen henkistäminen
Kun mentaalinen liikkeellepano on ehdottoman totaalista millä
tahansa tasolla, joka merkitsee psyykkistä kurottautumista
kohti hengen saavuttamista, – – silloin hyvin usein sattuu, että
sisimmässä asuva henki kurottautuu äkkiä alaspäin synkronoituakseen uskovan kuolevaisen ylitajuisen mielen keskitetyn
ja pyhitetyn tavoitteen kanssa. [1099:2]
Mutta mitkä MENTAALISET tekniikat johtavat
näihin mielessä tapahtuviin muutoksiin?
Elämämme kokemukset yhdessä aikaisemmin mai-
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nittujen vaiheiden kanssa voivat johtaa meidät sinne,
jos sitä haluamme. Miten?
Onko ro h ke u s , luonteenlujuus, tavoittelemisen arvoista?
Jos on, siinä tapauksessa ihminen on kasvatettava ympäristössä,
joka tekee välttämättömäksi vaikeuksien kanssa kamppailemisen ja reagoinnin pettymyksiin. [51:5]
Tarkkailkaamme jatkuvasti reaktioitamme riippumattoman tarkkailijan tavoin ja korjatkaamme huonot
reaktiot harjoittamalla tahtoamme luonteenlujuuden
(rohkeuden) saavuttamiseksi.
Käsitykseni mukaan mielen henkistämisen tekniikkaan kuuluu luonteenlujuuden saavuttaminen, jota voidaan testata tarkkailemalla jatkuvasti ja korjaamalla vapaaehtoisesti käyttäytymismallejamme väärien päätöstemme jälkeen ja reaktioitamme elämän eri tilanteissa.
Osoitammeko rohkeutta esimerkiksi yrittämällä uudelleen?
Onko a ltru is m i, kanssaihmistensä palveleminen, tavoiteltavaa? Jos se sitä on, silloin elämänkokemuksen on tarjottava
mahdollisuudet kohdata yhteiskunnallista epätasa-arvoisuutta.
[51:7]
Epäitsekkyys on inhimillisen suuruuden tunnusmerkki.
Minuuden toteutumisen korkeimmat tasot saavutetaan palvonnan ja palvelun avulla. [1572:6]
Rakastava palvelu voi käytännössä merkitä hyväntekeväisyyden harjoittamista, omistautumista arvokkaan
päämäärän tavoittamiseen, mutta se voi merkitä myös
monia pieniä asioita, joita teemme arkielämässämme
auttaaksemme kohtaamiamme ihmisiä.
Seuraava lause tuotti minulle uuden suuren ahaaelämyksen:
Hengellinen kehittyminen riippuu ensinnäkin siitä, että ihminen y llä p itä ä e lä v ä ä h e n g e llis tä y h te y ttä to d e llis iin h e n g e llis iin v o im iin , ja toiseksi siitä, että hän tuottaa jatkuvasti hengellisiä hedelmiä eli että hän antaa apua
kanssaihmisilleen siitä, mitä hän on saanut omilta hengellisiltä
hyväntekijöiltään. [1095:5; korostus kirjoittajan]
Ylläpitää elävää hengellistä yhteyttä todellisiin hengellisiin voimiin. Eikö se ole suurenmoinen vihje? Onko se mahdollista? Väitän, että on, mutta pohtikaamme
kaikki, mitä on elävä yhteys ja mikä on todellinen hengellinen voima verrattuna yksinkertaiseen yhteyteen ja
mihin tahansa hengelliseen voimaan. Etsiköön itse kukin siihen vastauksen ja toimikoon sen mukaisesti.
Mitä muuta?
Onko to iv o , luottavaisuuteen sisältyvä ylevyys, tavoiteltavaa?
Jos on, niin siinä tapauksessa ihmisen olemassaoloon täytyy
alati kuulua turvattomuustekijöitä ja vähän väliä ilmenevää
epävarmuutta. [51:7; korostus kirjoittajan]
Pelon ja huolestuneisuuden hylkääminen on edellytyksenä sielun kasvulle, sielun henkistymiselle; siten
alistuminen Isän viisaaseen tahtoon lapsenomaisen
luottavaisesti on hyvin koeteltu menetelmä.
Ymmärtämällä, että olemme Jumalan poikia, ja alistumalla kaikkitietävän Isän tahtoon pääsemme mieltä
lamauttavasta pelosta. Urantia-kirjan lukemisella on
juuri tämä pelkoa poistava vaikutus muiden hyvien
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vaikutusten ohella.
Väitän, että Urantia-kirjan jatkuva lukeminen on
terve mielen henkistämisen tekniikka, joka tähtää mielenhallintaan.
Sielun kasvun tekniikka
Henkiyhteys – hengen johdatus:
1. Sopusointu totuuden, kauneuden ja hyvyyden
kanssa – Sopusointu jumalallisten arvojen kanssa.
2. Rukous ja palvonta – Yhteys jumalallisiin realiteetteihin.
3. Aktiivinen ja määrätietoinen palvelu – Jumalallisimman arvokkuuden ilmentymä, rakkauden yhdistämänä.
Totuuden Henkeä avuksi kutsuessamme meidän
tulisi muistaa seuraavaa:
1. Totuus ei ole sanoin määriteltävissä; se on määriteltävissä
vain elämällä. - - [S]iihen kuuluu sellaisia mitattavaksi kelpaamattomia seikkoja kuin inhimillinen kokemus – –.
[1459:2]
2. Tiedossa on kysymys tosiasioista, viisaudessa on kysymys
suhteista, totuudessa on kysymys todellisuusarvoista. [1459:2]
3. Onko u s ko , inhimillisen ajattelun tekemä ylväin väite,
toivottavaa? Jos se sitä on, silloin ihmismielen täytyy havaita
olevansa siinä kiusallisessa tilanteessa, että se tietää aina vähemmän kuin se on valmis uskomaan. [51:8]
Väitän, että ensimmäinen askel kohti henkiyhteyttä
ja ensiarvoisen tärkeää mielenhallinnan ja sielun kasvun
kannalta on elävän uskon saavuttaminen, koska usko
vihkii meidät jumalallisuuden maailmaan, hengelliseen
kokemukseen (1141:4).
4. Onko toivottavaa to tu u d e n ra kka u s ja halukkuus
kulkea minne ikinä se johdattaakin? Jos on, silloin ihmisen
täytyy kasvaa maailmassa, jossa erhe on läsnä ja valheellisuus
aina mahdollinen. [51:9]
Meidän tulee lisäksi muistaa aina seuraavaa:
Totuuden voi tuntea, totuuden voi elää; – –, mutta totuutta
ei voi vangita kaavoiksi, normeiksi, uskonkappaleiksi tai ihmisen käyttäytymisen älyperäisiksi malleiksi. [1949:4]
Onko ih a n te e llis u u s , lähestyvä käsitys jumalallisuudesta, toivottavaa? Jos on, silloin ihmisen on ponnisteltava ympäristössä, joka ilmentää vain suhteellista hyvyyttä ja kauneutta –
olosuhteissa, jotka kannustavat tavoittelemaan lannistumatta

sellaista, mikä on parempaa. [51:10]
Meidän tulee oppia tyytymään tavoittelemaan ihannetta reaalisessa maailmassa, vaikka taistelu joskus
näyttääkin alun pitäen menetetyltä.
Totuus on elävää; Totuuden Henki johtaa valkeuden lapsia
iäti hengellisen todellisuuden ja jumalallisen palvelemisen uusiin
maailmoihin. [1917:3]
Paljastunut totuus, o m a ko h ta is e s ti lö y d e tty to tu u s ,
on ihmissielun ylin ilo; se on aineellisen mielen ja ihmisen sisimmässä olevan hengen yhteinen aikaansaannos. [1459:4; korostus kirjoittajan]
Totuus on sellaisen hengellisesti varustautuneen älyllisyyden
piiri, joka on tietoinen Jumalan tuntemisesta. – – [H]engellistyneen älyn silmä erottaa todellisten arvojen maailman. [1435:2]
Jumala vastaa ihmisen rukoukseen paljastamalla hänelle
entistä enemmän totuutta, antamalla hänelle entistä enemmän
kauneuden arvostamisen kykyä ja laajentamalla hänen käsitystään hyvyydestä. [1002:3]
Kuitenkin: Velvollisuuden pakoilu on samaa kuin totuuden uhraaminen. [1428:2] ja Voit havaita hengellisen totuuden
vasta, kun tuntien sen koet, eikä moniakaan totuuksia pysty
todella muutoin tuntemaan kuin vastoinkäymisessä. [557:2]
Miksi minä pohdin tätä niin paljon? Uskon, että
kolmesta kosmisesta arvosta totuutta on kaikkein vaikeinta erottaa, eikä mielenhallintaa voi saavuttaa löytämättä suhteellisen suurta määrää elävää totuutta. Mikäli
mielitte opastaa muita sisälle valtakuntaan, teidän on itsenne
kuljettava elävän totuuden kirkkaassa valossa. [1571:5]
Väitän, että olemme kaikki täällä opettajia, ja tämä
muistutus merkitsee meille suurta vastuuta.
Loppupäätelmä
Mielen henkistämisen strategia on eittämätön käytettävissämme oleva menetelmä. Sen avulla pystymme ymmärtämään monikerroksista jumalallista totuutta, joka
vie meidät ylösnousemuksen suurelle portille.
Elämällä ja löytämällä totuutta Urantia-kirjan meille
tarjoaman moniulotteisen palapelin jokaisesta osasesta
muodostamme itse täydellisen hologrammin kussakin
Havonan-matkamme vaiheessa. Mikä lahja!
Mukaelma esitelmästä, joka pidettiin Chicagossa UAI:n vuoden
2004 konferenssissa Valinnat tehdään mielen areenalla.]
Kääntänyt Leena Kari

Opettajat – ikuiset opiskelijat
S USANNE K ELLY
Yhdysvallat
otkut ihmiset tietävät jo varhain, miksi he haluavat
tulla ”isoina”. Minä en kuulu niihin ihmisiin. Itse
asiassa minulta meni puoli elämää (olettaen, että
elän satavuotiaaksi) sen tajuamiseen, että haluan olla
opettaja. Ensimmäisen todellisen kokemukseni opettamisesta (joka koski minua suuresti kiehtovaa aihetta)
sain asuessani Taipeissa ja toisen IUA:n vuosikokouk-

J

sessa Nashvillessä, Tennesseessä. Olin tarjoutunut vetämään ryhmää, jonka aiheena oli Korkein Olento.
Viikkoa ennen vuosikokousta minulla oli onni saada
käsiini Stuart Kerr III:n Korkeinta Olentoa koskevat
kuvat, ja hän antoi mielellään minulle luvan käyttää
niitä ryhmässäni. Tämä erinomainen kuvamateriaali toi
uuden ulottuvuuden Korkeinta Olentoa koskevaan
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informaatioon ja helpotti ilmoituksen ymmärtämistä.
Kiitos, Stuart!
Luin alustukseni ja pyysin ryhmää lukemaan vuorotellen kaavioiden tekstit ja sitten keskustelemaan jokaisesta niistä. Lukiessamme niitä minulle tehtiin paljon
kysymyksiä, ja aina niihin vastatessani tapahtui jotain
aivan uskomatonta – käsitykseni Korkeimmasta avartui
jokaisen kysymyksen myötä. Miten jännittävää olikaan
nähdä kuvasta yhtäkkiä vähän enemmän, jonkun toisen
näkökulmasta. Kun kolme ihmistä katselee maisemaa,
jokainen kohdistaa huomionsa eri asiaan; meillä on
kaikilla eri näkökulma samaan kohteeseen, ja muodostamme yhdessä siitä täydellisen kuvan.
Olen myös oppinut, että kun opetan tai selitän jotakin jollekulle, alan ymmärtää kyseistä asiaa paremmin
kuin henkilö, joka juuri kuuli, mitä sanoin. Minusta
näyttää, että samalla kun jaat toiselle omaa ymmärrystäsi, saat tilaa laajemmalle näkemykselle. Ja jos odotat
vielä hetken, avartuneen näkemyksesi laaja-alaisuus voi
vallata sinut mielienergian tulvana. Tämä ei ole science
fictionia. Ajatukset luovat energiaa; itse asiassa ajatukset ovat energiaa.
Universumin laki kuuluu: Pyytäkää, niin saatte; etsikää,
niin löydätte. [1838:3] Se on totinen tosi. Mutta huudahdettuaan: ”Mitä, missä, miksi?” useimmat luopuvat
etsimisestä liian nopeasti! Niinpä he jäävät vaille vastausta tai tietoa, kun se annetaan. Meidän tulee muistaa
odottaa vastausta tai malttaa odottaa tuloksia vähän
kauemmin, kun panemme mietiskelyenergian liikkeelle.
Huomasin tämän asuessani Taipeissa viime vuosisadalla (OK, siis 90-luvun alkupuolella). Ystäväni Vicki, jonka kanssa asuin siellä ollessani, on ammattikääntäjä, ja
hän oli pyytänyt minua tuomaan mukanani useita kirjoja.
Yksi hänen pyytämistään kirjoista oli Raamattu, sillä
hän halusi lukea Jeesuksesta saadakseen tietää, kuka
hän oli. Vein hänelle Raamatun useita eri laitoksia,
mutta toin myös Urantia-kirjani. Lyhyesti sanottuna
selitin hänelle, että jos hän halusi tuntea oikean kertomuksen Jeesuksesta, hänen tulisi lukea Urantia-kirjaa.
Nähdessään kirjan koon hän vastasi: ”Koska se on
niin iso, olisi helpompaa, jos sinä lukisit sitä minulle,
niin että voisin tehdä muistiinpanoja.” Suostuin tietysti,
ja luin hänelle joka ilta päivällisen jälkeen noin tunnin
ajan Isoa Sinistä Kirjaa.
Vicki oli tuohon aikaan kääntämässä meditaatiota
koskevaa kirjaa, jossa käsiteltiin eri värien vaikutusta
ihmisen psyykeen. Olen lapsesta asti tutkiskellut tämäntyyppistä energiaa, ja tiedän, että värienergia voi
olla hyvin vakuuttavaa. Kirjassa, jota hän käänsi, mainittiin yhdessä kohtaa Melkisedek ja Jeesus. Tämä lisäsi
hänen kiinnostustaan Jeesusta kohtaan, ja hän pohti
myös viikkokausia, mikä Melkisedek oikein oli. Kerroin hänelle lyhyesti Makiventasta ja Melkisedekien
olentoluokasta, ja tämä johti kuuden kuukauden tiiviiseen opiskeluun – ja antoi meille kummallekin hiukan
lisää valistusta!
Vain muutaman päivän päästä hän halusi oman
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kirjan voidakseen lukea yhdessä kanssani. En tuohon
aikaan onnistunut löytämään hänelle Taipeista Urantiakirjaa, joten kopioimme hänelle neljännen osan hyvin
isokokoiselle paperille, jotta hän voisi tehdä siihen
merkintöjä – kiinaksi. Olette luultavasti tietoisia siitä,
etteivät kaikki englannin sanonnat käänny helposti kiinaksi, joten monesti lopetettuani jonkin kohdan lukemisen hän saattoi sanoa, ettei sitä voinut kääntää ja
pyysi minua selittämään sen toisella tavalla.
Istuin silloin hetken hiljaa ja mietin, miten sen voisi
selittää toisin, ja sitten sen keksin. Ja kun selitin asian
toisella tavalla, oma ymmärrykseni siitä lisääntyi. Se oli
hyvä, sillä joskus minun oli yritettävä selittää sitä vielä
toisellakin tavalla. Tapahtui myös, että ymmärsin jonkin asian mutta sille ei löytynyt selitystä ja vielä vähemmän käännöstä. Mutta ratkaisevaa koko kokemuksessa
oli kysyminen, selityksen miettiminen, hiljaa odottaminen, vastaanottaminen, ja sitten AAH, mikä hyvänolontunne, kun saat vastauksen, jonka ymmärrät!
Asianlaita on niin, että totuuden pohdiskelu avaa
ihmismielen kosmisen mielen mysteereille ja Jumalan
tuntemiselle, ja Äärettömän Hengen virtapiirit reagoivat keskittymisen syvyyteen. Mietiskelyssä ymmärryksen energia noudattaa vetovoiman lakia – mutta virtapiirin aikaansaaminen edellyttää tietoista vastaanottavuutta.
Tosiasiat todistavat olemassaolon vuosikausien
tietoisen opiskelun kautta.
Ja olemassaoloon, joka on itsessään tosiasia, kiinnittyy tietoisuus
Mutta tosiasiat pysyvät alitajuisessa olemuksessamme
Ja tätä teoriaa kannattaa kerrata tietoisuutemme
selitykseksi.
Sillä tietoinen tosiasia vastaa alitajuista aiheuttajaa
Ja se mitä tässä teoriassa kadotetaan, löytyy sen laeista.
Perin harvat kuolevaiset ovat todellisia ajattelijoita; te ette
kehitä ja harjaannuta mieltänne hengellisesti niin pitkälle, että
muodostuisi suotuisa yhteys jumalallisiin Suuntaajiin. [1213:
1] On olemassa useita meditaatiotapoja, jotka voivat
auttaa hiljentämään mieltä niin, että voitte kuulla vastaukset tekemiinne kysymyksiin ja saada etsimäänne
tietoa. Ihmismielen korva on miltei kuuro niille hengellisille
vetoomuksille, jotka Suuntaaja kääntää armolahjojen Isän
universaalisten viestilähetysten sisältämistä moninaisista sanomista. [1213:1]
Urantia-kirja sanoo myös: Urantian tulevaisuudelle tulee
epäilemättä olemaan tunnusomaista uskonnollisen totuuden –
Jumalan isyyden ja kaikkien luotujen veljeyden – opettajien
ilmaantuminen. Mutta on toivottavaa, että näiden tulevain aikain profeettojen hartaat ja vilpittömät ponnistelut suuntautuvat
ei niinkään uskontoja erottavien esteiden vahvistamiseen kuin
hengellisestä palvonnasta nousevan uskonnollisen veljeyden lisää-
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miseen niiden toisistaan eroavien älyperäisten teologioiden kannattajien keskuudessa, jotka Satanian Urantialle ovat perin
luonteenomaisia. [1010:4]
Hyvät opettajat auttavat oppilaitaan löytämään vastaukset itsekseen ja antavat heille välineet, joiden avulla
he voivat löytää kokemastaan sen mikä kuulostaa todelta.
21. vuosisadan haaste opettajalle koskee hänen kykyään valaista pienintäkin totuuden pilkahdusta, joka
on kätkettynä vanhentuneen ilmoituksen väärään tulkintaan, joka torjuu sen avartamisen tai kyseenalaistamisen; ja kehittää sitä edelleen.
Toistan vielä, hyvä opettaja ei ainoastaan halua
opettaa vaan rakastaa opettamista. Tehtävä innoittaa
häntä. Tällä innostuksella on myönteinen vaikutus oppilaisiin, mutta hän haluaa myös juurruttaa näihin palavan halun oppia ja arvostaa enemmän totuutta. Lopuksi, hyvällä opettajalla ei ole koskaan riittävästi aikaa eikä
hän saa koskaan työtään valmiiksi. Luin äskettäin, että
tietokoneet ovat avanneet tiedon portit kaikille muuttaen dramaattisella tavalla opettajan roolia. Nykypäivän
opettajan tehtävänä tulisi olla avustaa ja ohjata oppilaitaan heidän omakohtaisessa tiedon hankinnassaan ja
auttaa heitä laatimaan synteesin tästä tiedosta. Kun
löydämme omakohtaisesti tuon synteesin, pääsemme
parempaan ymmärrykseen – ja sen tiedostamiseen, että
me kaikki olemme kaikkein suurimman opettajan ikuisia oppilaita.
Seuraavassa on lueteltu kaikkien aikojen suurimmat
opetukset, jotka eräät suurimmat opettajat ovat omaksuneet ja jotka edustavat maailman kaikkia pääuskontoja. Vaikka nämä opetukset on muotoiltu eri lailla ja
tulkinnat ovat joskus outoja, ne muodostavat perustan
Valolle ja Elämälle. Itse periaatteen opettaminen on
erittäin helppoa, mutta sen oppiminen on ikävä kyllä
osoittautunut kaikkein vaikeimmaksi asiaksi jokaisella
kielellä ja jokaisessa uskonjärjestelmässä.
Tehkää toisille …
Australian alkuasukkaat uskovat: ”Olemme eläviä vain siinä määrin kuin pidämme maan elävänä.”
Hindulaisuudesta opimme: ”Ja tässä on koko
velvollisuus: Älkää salliko yhdenkään ihmisen tehdä
toiselle sellaista, mitä hän itse inhoaisi; älkää kantako
kaunaa; älkää sivaltako sitä, joka sivaltaa teitä; voittakaa
suuttumus armeliaisuudella ja kukistakaa viha hyväntah-

toisuudella.”
Buddha opettaa: ”Älä tee muille sellaista, mitä et
soisi tehtävän itsellesi. Maksa paha hyvällä; voita paha
hyvällä.”
Taolaisuus kehottaa: ”Pidä lähimmäisesi voittoa
omana voittonasi ja lähimmäisesi tappiota omana tappionasi. Asennoidu jokaiseen ihmiseen ikään kuin olisit
hänen asemassaan. Palkitse loukkaus ystävällisyydellä.”
Konfutse puhui yhdestä käsitteestä – laupeudesta
–, joka on kaiken hyvän käyttäytymisen perusta. Älä tee
toisille sitä, mitä et tahdo tehtävän itsellesi.”
Kyynikot opettivat jo varhain: ”Älä tee muille sitä
pahaa, jota et soisi itsellesi tehtävän.”
Zarathustralaisuus opetti: ”Älä tee muille mitään
sellaista, mikä on haitallista itsellesi.”
Juutalaisten uskonto opettaa: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi; älä kanna kaunaa kenellekään. Kenellekään älä tee sellaista, mitä vihaat.”
Bahaullahin kirjoituksista poimimme: ”Älä pane
kenenkään kannettavaksi kuormaa, jota et haluaisi itse
kantaa, äläkä toivo kenellekään sellaista, mitä et toivoisi
itsellesi.”
Jainismin kannattajat opettivat: ”Ihmisen tulisi
vaeltaa elämäntaipaleensa kohdellen kanssaluotujaan
niin kuin haluaisi itseään kohdeltavan.”
Sikhiläisyydestä: ”En ole kenellekään muukalainen, eikä kukaan ole muukalainen minulle. Olen todellakin kaikkien ystävä.”
Muhammad sanoi: ”Kukaan teistä ei aidosti usko,
ennen kuin toivotte toisille sitä mitä toivotte itsellenne.”
Kristinuskossa tämä opetus huipentuu Jeesuksen
esimerkillisessä elämässä ja hänen käskyssään, että rakastaisimme toisiamme kuten hän rakasti meitä.
Jos voit opettaa tämän jollekulle – omalla elämälläsi
– kuulut maailman suurimpiin oppilas-opettajiin!
Lähdeluettelo:
Urantia-kirja
Richard M. Reis, Ph.D. Stanford University – What
Makes a Good Teacher?
Tuntemattoman toimittajan Do unto Others
Elan Vital, SMK, www.elan-vital.net
Kääntänyt Leena Kari

Taivaan valtakunnan hyväksyessäsi
olet päättänyt palvella ja rakastaa Jumalan lapsia
L INDA E LUM
Yhdysvallat
un uskovana kuljet kohti ykseyttä Jumalan
kanssa, Jeesus opetti tähän liittyen kaksi asiaa,
jotka ovat avain taivaan valtakunnan oveen.
Nämä kaksi asiaa löytyvät sivulta 1861; ensimmäinen

K

on: Lu o tta m u s , v ilp ittö m y y s . Se, että tulee pienen lapsen
tavoin ottaa lahjana vastaan itselleen myönnetty pojan asema;
että alistuu kyselemättä ja Isän viisauteen täysin luottaen sekä
aitoa luottavaisuutta osoittaen noudattamaan Isän tahtoa; että
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tulee valtakuntaan vapaana ennakkoluuloisuudesta ja ennakkokäsityksistä; että on turmeltumattoman lapsen tavoin avomielinen ja opetettavissa oleva. [1861:3]
Toinen on: T o tu u d e n n ä lkä . Vanhurskauden janoaminen; mielen muutos; itsensä motivoiminen niin, että haluaa
olla Jumalan kaltainen ja haluaa löytää Jumalan. [1861:4]
Jos olet äiti tai isä tai olet auttanut lasten kasvatuksessa, olet kokenut, mitä lapsen kasvoilla oleva puhdas
luottamus on, kun he katsovat sinuun odottaessaan
rakkautta, turvallisuutta, lohdutusta, iloa, ruokaa ja
suojaa. Jeesus haluaa meidän tulevan luokseen tietoisina siitä, että kaikki on hyvin matkallamme taivaan valtakuntaan ja että tunnemme hengessämme hänen johtavan meitä pitkin oikeudenmukaisuuden polkua. Jeesus opetti, että taivaan valtakunta on henkilökohtainen
kokemuksemme edistyessämme hengellisessä elämässämme. Tämä tarkoittaa, että annetaan Isän asua hengessämme, jolloin Pyhä Henki ohjaa meitä aina aloittaessamme uuden päivän. Minun jokapäiväinen rukoukseni on: ”Herra tapahtukoon Sinun tahtosi, ei minun.”
Jeesus opetti, ettei synti johdu olemuksen puutteellisuudesta,
vaan että se mieluumminkin on alistumattoman tahdon hallitseman tietoisen mielen aikaansaannos. [1861:5] Lähestymisemme Jumalaa pienen lapsen kaltaisuudessa, jolla on
puhdas mieli – mieli, joka kykenee luottamaan ja uskomaan ilman epäilystä – on osa uskoamme Jumalaan ja
tahtomme luovuttaminen hänelle on edellytyksenä
hengelliselle kasvullemme.
Aikuisina kannamme vastuuta perheestä ja työstä,
pyrimme tekemään päätöksiä, kulkemaan eteenpäin
ilman Jumalan ohjausta. Jos sinä esimerkiksi kohtaat
jonkun vihaisena pankissa, kuinka selvität tilanteen?
Kuunteletko Pyhää Henkeä vai reagoitko negatiivisesti.
Tekemäsi valinta osoittaa, noudatatko Herran tahtoa.
Kirjoitukset kertovat meille, että ”mielettömän tappaa
viha” ja että ihminen ”raivossansa raatelee itsensä”,
että ”pitkämielisellä on paljon ymmärrystä”, kun taas
”'pikavihaisen osa on hulluus”, että “leppeä vastaus
taltuttaa kiukun”, ja että “loukkaava sana nostaa vihan”. (1673:2)
Luottaessamme Jumalan viisauteen ymmärrämme,
mikä on totuutta, oikeaa ja kestävää. Meidän on hellitettävä ja sallittava Jumalan ohjata polkuamme, sillä
kuljetamme paljon matkatavaroita mukanamme, ja ne
saattavat muodostua kompastuskiviksi suhteessamme
Jumalaan. Minun on myönnettävä, että se ei ole alussa
helppoa ennakkoluulojen ja -käsitysten vuoksi; jotka
auttavat määrittelemään luonteemme. Mutta kyetäksemme kehittämään voimakkaan uskon Isäämme
Urantia-kirja opastaa meitä olemaan turmeltumattoman
lapsen tavoin avomielisiä ja opetettavissa olevia.
Kulkiessamme eteenpäin Kristuksessa on tärkeää,
että meillä on jano, totuuden ja oikeudenmukaisuuden
nälkä. Se tekee meille mahdolliseksi etsiä Jumalan totuutta. Nälkä antaa meille halun oppia, tarpeen olla
lähempänä Jumalaa, halun tehdä Jumalan tahdon mukaisesti ja tulla hänen kaltaisekseen.
Jeesus opetti, että uskovan on koettava neljä asiaa,
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valtakunnan sisäisen oikeudenmukaisuuden neljä porrasta:
1. Jumalan anteeksiantamus tuodaan aktuaalisesti saataville, ja ihminen kokee sen omakohtaisesti vain siinä laajuudessa,
jossa hän antaa kanssaihmisilleen anteeksi.
2. Ihminen ei tosissaan anna anteeksi kanssaihmisilleen,
ellei hän rakasta heitä niin kuin itseään.
3. Se, että tällä tavoin rakastaa lähimmäistään niin kuin
itseään, on korkeinta etiikkaa.
4. Moraalisesta käyttäytymisestä, todellisesta vanhurskaudesta, tulee näin ollen tällaisen rakkauden luonnollinen seuraus.
[1862:1-4]
Jeesus jatkoi kahden erittäin tärkeän käsitteen opettamista apostoleille: että taivaan valtakunnan lähtökohtana
ja keskipisteenä täytyy olla kaksiosainen käsitys siitä, että Jumalan isyys on totuus ja että ihmisten veljeys on edelliseen korreloituva fakta. [1859:11] Olemme kaikki Jumalan poikia
ja tyttäriä ihmisten veljeskunnassa. Jumala on Isämme,
ja tästä totuudesta johtuen jokaista meitä koskee vaatimus palvella lähimmäisiämme. Jeesus opetti käyttäen
esimerkkiä; hän ei tullut tänne tullakseen palvelluksi
vaan palvellakseen lähimmäisiään. Löytyy monia tapoja
jolla tämä voidaan toteuttaa. Rukoillessasi kuuntele
rauhassa Pyhää Henkeä ja tulet saamaan ohjeita.
Matteuksen jakeessa 25:15 esitetään ja Urantia-kirjan
kohdasta 1916:4 alkaa vertaus eräästä mahtimiehestä,
joka ennen kuin lähti pitkälle matkalle toiseen maahan,
kutsui kaikki luotetut palvelijansa eteensä ja jätti näiden
hoiviin kaikki tavaransa. Yhdelle hän antoi viisi talenttia, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden talentin.
Ne kaksi, jotka olivat saaneet viisi ja kaksi talenttia
uurastivat saadakseen voittoa ja se, joka oli saanut yhden talenttia piilotti sen maahan kaivamaansa kuoppaan. Palattuaan herra kiitti niitä kahta palvelijaa, jotka
olivat kaksinkertaistaneet hänen varansa. Hän sanoi
heille, ”Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija; olet ollut
uskollinen vähässä, siksipä panenkin sinut paljon haltijaksi.
Se, joka ei tehnyt mitään talentillaan sai ohjeen luovuttaa talenttinsa sille, jolla oli kymmenen talenttia.
Jumala kertoo meille, että hyväksyttyämme taivaan
valtakunnan poikauden meidän on tuotettava hedelmiä, tarkoittaen, että meidän tulee rakastaa ja palvella
hänen lapsiaan ja tuottaa sitäkin enemmän hengen hedelmiä ja osoittaa yhä laajempaa omistautumista palvelijatovereittenne epäitsekkääseen palvelem iseen.
(1917:1)
Ollessamme liikkeellä Isän asioissa, hän tulee meille
läheisemmäksi ja uskomme vahvistuu kestämään tätä
maallista olemassaoloa. Taivaan valtakuntaan kuuluminen ei automaattisesti idä sinua siellä kuolemaasi asti –
sinun on uurastettava kuoleman kutsuun saakka. Ja
näin tehtyäsi olet pääsevä ikuiseen palveluun Jumalan
valtakunnassa
Jumalalla on jokaiselle teistä suunnitelma hengellisen menestyksen saavuttamiseksi. Se on mahdollista
elämällä uskossa ja totuudessa, rakastaen kaikkia ihmisiä ja työskentelemällä hänen viinitarhassaan hedelmää
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tuottaen. Jumala antoi poikansa Jeesuksen auttaakseen
meitä ymmärtämään Isän ikuista rakkautta ja hänen
Poikansa loppumatonta armoa. Jeesus rakastaa ihmisiä
niin paljon, että hänen rakkautensa aikaansaa vastarakkautta ihmisten sydämissä. Meille osoittamansa rakkauden kautta ymmärrämme, että meidän tulisi osata kohdistaa rakkautemme lähimmäisiimme. Tämä rakkaus
on niin väkevää kuin miekka, kykenevä leikkaamaan
pois synnin ja pahuuden. Se on niin voimakasta, että se
mahdollistaa ihmiskunnan hyvän ilmetä päivittäisessä
elämässämme. Tämä rakkaus on niin väkevää, että se

ylittää ihmisten välisen kuilun ja näin voimme tulla lähemmäksi Jumalaa.
Tänään, veljemme ja sisaremme, pitäkäämme lujasti
kiinni taivaan valtakunnan hyväksymisestämme ja tulkaamme enemmän tietoiseksi rakastavasta suhteestamme ympärillämme jotta voisimme jatkaa Jumalan kansan palvelua.
[Mukailtu 2004 UAI:n konferenssissa Chicagossa pidetystä
esityksestä Valinnat tehdään mielen areenalla]
Kääntänyt Martti Vanninen
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