INTRODUKTION TILL URANTIABOKEN
Vi gav vid handen att Urantiaboken är en helt ny uppenbarelse angående Gud, Jesus, himlarna,
människans historia och framtid. Den är dock inte Guds ofelbara ord. Det är heller inte frågan om en ny ”helig
skrift” som skall dyrkas eller ersätta bibeln. Men den klargör många av bibelns berättelser och läror så pass att
vi kallar den ”Lärarens Guide till Bibeln”. För våra läsare som blivit bekanta med boken vill vi ge lite bakgrund
till dess uppkomst, dess innehåll och hur en person bäst närmar sig den, allt utifrån vår egen erfarenhet.
Bokens Ursprung
Vi ger här endast en kortare överblick till bokens uppkomst så att du är redo för vad du kan komma att
få läsa när du söker på den via Internet. Vi ber dig att inte bli alltför konfunderad av vad du kanske kommer få
läsa. De flesta som är negativa har inte ens läst den eller väldigt sparsamt. De baserar sina åsikter på rädsla,
själviskhet och förlitar sig endast på andras åsikter om boken. Delar av boken är så komplexa att vi undrar om
en icke andligt sinnad person verkligen skulle bemöda sig om att försöka förstå dess budskap.
Precis som med bibeln har några läsare bidragit till förvirringen genom att förvränga dess information.
Vissa har gjort den till en ny ”Bibel” och menar sig vara dess ”profeter”. Därför uppmanar vi alla som vill läsa
ur den att göra det för sig själva. Precis som bibeln förstås bäst av den som läser, så är det också för de som vill
förstå Urantiaboken. Var och en måste bilda sin egen uppfattning och låta sanningens Ande ge vägledning till
vad som är sant och av värde. Som bibeln uppmanar: låt läsaren använda sitt omdöme.
Urantiaboken sägs ha författats av omkring tjugo olika himelska/ängla-personligheter varande i olika
nivåer av existens, intellekt och erfarenhet. Var och en av dessa skriver utifrån sin egen erfarenhet inom ett
specifikt område. Den är inte ”Channeled” (eng. term) som de flesta uppfattar fenomenet. Istället är det frågan om
en mer direkt skapelse.
Bokens tillblivelse är kantad av kontroverser. Den faktiska metoden är oklar och förmodligen bortom
mänsklig fattningsförmåga. Den korta versionen låter ungefär såhär: små delar av boken började dyka upp år
1925 i direkt anslutning till en sovande person och detta fortsatte till år 1935. Personens identitet avslöjades
aldrig. När så boken blev klar fick en liten grupp individer uppdraget att behålla originaltexten intakt. De
bildade en icke-kommersiell organisation kallad TheUrantiaFoundation med upphovsrätt och publicerade till
sist boken i Oktober 1955. Därefter började man arbetet med att översätta boken till andra språk än engelska.
Som kan hända vilken religiös organisation som helst uppstod en dispyt och utbrytarna ifrågasatte
TheUrantiaFoundation´s upphovsrätt. Då ingen människa, död eller levande, gjort anspråk på att ha författat
boken blev den nu allmän tillgång. Precis som med bibeln så uppstod många grupperingar och ”new age” sekter
som menar sig föra bokens talan. Därmed kom boken att bli betraktad som ”new age”- propaganda.
Bokens själva tillblivelse är det mest svåra att acceptera. Vi kom att lösa detta genom att fokusera på
bokens innehåll. Inte stirra oss blinda på av vem eller hur boken skrevs. Det är bokens innehåll som avgör dess
värde och sanningshalt, inte vem/vilka som skrivit den eller på beteendet hos vissa av dess förespråkare.
Dessa ovanliga omständigheter kan emellertid inte helt ignoreras. Det är en utmaning som väntar den
som vill ge boken en ärlig chans. Men enligt oss är det väl värt ansträngningen. För vissa framstår boken som en
hög kol men vi kom att se den som en klar diamant. Om en person lägger förutfattade meningar åt sidan och
låter boken tala för sig själv, kommer denne att bli mäkta imponerad och välsignad för sitt mod och
ansträngning.
Bokens innehåll
Urantiaboken består av omkring 2000 sidor, indelat i fyra delar. Dessa utgör 196 små böcker
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kallad ”Papers”. För den nye läsaren kan den enorma information boken utgör kännas överväldigande. Man
läser ju en bok vanligtvis från början till slut. Men denna metod är dock inte optimal med detta alster och inte
det bästa sättet att närma sig den på. Många läsare har själva fått erfara detta. Efter bara en kort tid kan
komplexiteten överrumpla och slå ned modet på den nye läsaren. Men vi kanske kan vara till hjälp i detta.
Det första vi märkte var att Urantiaboken är skriven från himlarna och nedåt, det sätt en
änglapersonlighet skulle skriva en uppenbarelse. Men vi har också insett att människor måste börja från
grunden, jorden och gå uppåt. Se boken som en trappa som änglar kan stiga ner från och på så sätt få kontakt
med människor. Dessa måste i sin tur ”stiga uppåt” för att komminucera med Gud samt att förstå boken.
Vi tror att det är bäst att börja läsa del fyra-Jesu liv och undervisning. De mer erfarna läsarna kan exempelvis
undersöka begreppet ”God the Sevenfold”. Bibelläsarna hänvisar vi till de välkända verserna i Johannes 14:6
där ju Jesus sägs vara vägen, sanningen och livet. Att finna sanning börjar med Jesus själv.
Boken inleds med ett förord- en introduktion till bokens primära terminologi. Först får vi veta att
Urantia är det himlarna kallar vår jord. Så när Urantia nämns så menar den vår egen planet. Sen förklaras det att
det råder utbredd förvirring kring begreppen Gud, Gudomlighet och Gudom , förordet ger oss dock några
definitioner samt bakgrundsinformation angående dessa termer. Men samtidigt varnar den också för svårigheten
att förmedla änglaväsens andliga/himmelska verklighet på ett mänskligt språk. Mycket av vad som skrivs i
boken kan sägas vara skuggbilder av sanning- deras bästa försök att förmedla utökade andliga koncept till det
mänskliga sinnet. Sedan ges en kort överssikt av universum:
”Urantia är en av planeterna som tillhör vårt lokala universum kallat Nebadon. Nebadon
självt är i sin tur ett av flera lokala universum som tillsammans utgör vårt superuniversum
kallat Orvonton. Huvudsätet i Orvonton kallas Uversa där kommisionen som förberedde
Urantiaboken utgår ifrån. Orvonton är ett av sju superuniversum som går i omlopp runt
ett centralt universum kallat Havona.
I mitten av Havona återfinns en stationär ö kallat Paradiset, ett geografiskt centrum av oändlighet och
den plats där den Evige Fadern återfinns. Sedan finns obebodda universum som fortfarande är under
utveckling. Alla dessa universum utgör ett så kallat superuniversum. För att få en bild av detta superuniversum
delar vi i slutet av artikeln en länk till en video gjort av en konstnär som själv är en läsare av boken.
Sedan ger förordet en förklaring till begreppen Gud, Gudomlighet och Gudom och dess verkliga
innebörd samt relaterade spörsmål. Detta är dock komplex läsning. Om du läser bara en mening kan du behöva
gå tillbaka och läsa om innan du går vidare. Vi håller på att sammanställa information som kan vara till hjälp att
förstå innehållet i förordet lite bättre.
Här kommer indelningen till resten av boken.
•

Del I - Det Centrala och Superuniversum- ger en detaljerad beskrivning och introduktion till Fadern,
den evige Sonen, den oändliga Anden, Paradiset, det centrala och våra superuniversum och de
änglapersonligheter som huserar däruti.

•

Del II - Det Lokala Universumet- berätter om vårt lokala universum med dess änglapersonligheter,
samt en diskurs angående Lucifers proklamation och tillika uppror m.m.

•

Del III - Urantias Historia- berättar hur vår planet och solsystem uppstod, start och utveckling av
organisk evolution, geologi, människans tillkomst och utveckling, samt hela berättelsen om Adam &
Eva.

•

Del IV - Jesu Liv och Undervisning- är en detaljerad redogörelse av Jesu liv och tjänst, återgivet av
änglapersonligheter som kom att vara ögonvittnen till hela hans liv.
Att närma sig boken

I den detaljerade innehållsförteckningen kan du komma att få se många ämnen som fångar ditt intresse.
Vissa människor dras direkt till information om den universielle Fadern (paper 1), eller den evinnerlige Sonen
(paper 6) eller kanske info om Paradisön (paper 11). Åter andra kanske dras till Lucifers uppror (paper 53-54)
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eller berättelsen om Adam och Eva (paper 73-76). Så i början vill du nog skumma igenom boken och läsa det
som direkt förefaller intressant. Men när du stillat din nyfikenhet ber vi dig att börja läsa del 4 från början till
slut.
Del 4 är utgngspunkten varifrån du kommer att dra största möjliga fördel. När du gått igenom denna
del kommer du att ha fått en gedigen förståelse av personen Jesus och nya testamentets skrifter. Du kommer att
förstå kristenheten, skälet till dess uppdelning och hur den kanske kan enas. Du kommer känna mer av inre frid
inför vår värld och förstå varför Jesu budskap verkligen är goda nyheter. Du kan också vilja att själv bli en
”ambassadör” till Kristus (2 Korinthierbrevet 5:18-20)
Medans du läser kommer du stöta på begrepp, namn, titlar som du inte begriper dig på. Bli inte alltför
förbryllad utan fortsätt läs ändå. Du kommer ändå förstå något utav sammanhanget. När du så är färdig med del
4 kanske du väljer att läsa del 3, del 2, del 1 och sist förordet.
Många av koncepten i förordet är intressanta men dessa begrepp blir klart mer begripliga efter du läst
hela boken. Konstigt men sant. När du sen läst hela boken på detta omvända sätt, läs den igen från början till
slut (Paper 1-196). Detta kommer givetvis ta sin tid men vid denna andra läsning kommer du att ha fått en
grundläggande förståelse av vårt universum. Såklart ökar du din förståelse ju mer du läser ur boken. Detta
kommer givetvis att ta sina lilla tid men saker kommer att falla än mer på plats vid denna andra genomgång. Då
har du fått en grundläggande förståelse av vårt universum och vår plats däruti.
Ju oftare du läser desto större förståelse. Att lyssna på ljudfiler och se visuella hjälpmedel är också till
nytta. Vi ger några länkar till ljud och bild-material nedan. Med tiden kommer det som föreföll vara ett
främmande språk bli fullt begripligt. Ja, det tar tid att verkligen komma underfund med Urantiaboken. Vi har
läst boken, till och från, under 16-års tid och gör fortfarande nya upptäckter av universum med dess olika
personligheter.
Notera att vi inte är förvaltare av Urantiaboken eller kopplad till The Urantia Foundation eller någon
annan gruppering. Vi som Jesu efterföljare löd hans råd att fortsätta fråga, söka och ”knacka på” och därmed
förstå vad bredden, längden, djupet och höjden är angende Kristi kärlek som ”övergår allt
förstånd”.(Efesierbrevet 3:18-19) Vårt främsta syfte är och har varit att främja andlig konversation världen över.
Samt att återinföra de faktiska, autentiska lärorna från Jesus såsom de presenteras i nya testamentet och som nu
får ytterliggare djup/förståelse med Urantiaboken.
Vi vill göra klart att medans vi hyser stor uppskattning av urantiaboken så tror vi inte att alla är mogna
att ta itu med den. Många sinnen är inte redo att tackla denna uppenbarelse, precissom ett barn försöker äta en
stor köttbit. Det är inget fel på köttet men ett barns tänder och matsmältning lämpar sig inte för sådan kraftig
föda. Nybörjare bör därför ha en grundläggande kunskap om Bibeln innan denne ger sig i kast med
Urantiaboken. Eller åtminstone studera boken tillsammans med en mer erfaren läsare som kan guida dig genom
de mer svårare kapitlen. I denna underavdelning kommer vi ge mer information om kopplingen mellan Bibeln
och Urantiaboken och hur de kompletterar varandra.
En läsare av Urantiaboken, tillika konstnär, har gjort en video av vårt superuniversum som vi här ger en
länk till.
(Link to video of the grand universe)
Se också vår sida ”Illustrative posters of the urantia book”, där våra medarbetare visar sina konstverk-
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