
Kokous tarkasteli keinoja lisätä 
Urantia-säätiön, Urantia Book 
Fellowshipin ja IUA:n 
yhteistoimintaa Urantia-kirjan 
ja sen opetusten 
levittämisessä. 

 

Kukin panelisti esitti omat 
näkemyksensä Urantia-
ilmoituksen tulevaisuudesta. 
Esitysten jälkeen yleisöllä oli 
tilaisuus esittää kysymyksiä 
kirjallisesti. 

 

Kysymyksissä heijastui huoli 
voimainponnistusten 
päällekkäisyydestä: ”Mihin 
tarvitsemme useita julkaisijoita 
ja enemmän kuin yhden 
lukijajärjestön?” 

 

Paula Thompson kuvaili 
tunteikkaasti Fellowshipin ja 
säätiön välistä juopaa 

URANTIA -L I IKKEEN TULEVA ISUUS 

Johtokunnan jäsenet ja 
liitännäisjäsenet 

 

Urantia-säätiön johtokunta 
ilmoittaa, että Seppo Kanerva 
eroaa johtokunnasta ja 
presidentin tehtävistään. Hänen 
päätöksensä astuu voimaan 
9.11.2008. Seppo jatkaa 
toistaiseksi vielä 

käännöstoiminnan 
vastaavana. 

 

Eroilmoituksessaan hän 
sanoi: ”Minusta tuntuu, että 
olen antanut ilmoitukselle ja 
säätiölle kaiken voitavani, ja 
nyt on aika vetäytyä 
yksityisyyteen. Olen ollut 
mukana vuodesta 1984, 
jolloin ryhdyin kääntämään 
ilmoitusta äidinkielelleni. Siitä 
lähtien minulla ei ole 
juurikaan ollut 
yksityiselämää. Saavutan 
aivan kohta eläköitymisiän 
(joka maassani on 65 
vuotta). Haluan nauttia 

loppuelämäni vuosista 
vapaana velvollisuuksista ja 
vastuista.” 

 

Johtokunta arvostaa suuresti 
Sepon 
johtokuntatyöskentelyä. 
Kaikki, jotka ovat toimineet 
hänen kanssaan, muistavat 
hänet uskollisena, älykkäänä, 

vaatimattomana, ahkerana ja 
hyväntahtoisena ihmisenä. 
Hänen tasapuolisuutta 
noudattava johtajuutensa on 
auttanut suuresti Urantia-
säätiön työtä Urantia-kirjan 
opetusten edistämiseksi 
kaikkialla maailmassa ja 
Urantia-kirja-yhteisön sisäisten 
suhteiden kohentamiseksi. 
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Marilynn Kulieke, Urantia-
säätiön johtokunnan jäsen 

Illinois, USA 

 

Sali oli täynnä väkeä. Yleisö oli 
aktiivisesti mukana ja erittäin 
kiinnostunutta Urantia-liikkeen 
tulevaisuudesta.  

 

Paneelikeskusteluun osallistuivat 
Robert Burns (Urantia Book 
Fellowshipin presidentti), Gaétan 
Charland (Kansainvälisen 
Urantia-yhdistyksen presidentti), 
Marvin Gawryn (paneelin 
puheenjohtaja), Seppo Kanerva 
(Urantia-säätiön johtokunnan 
jäsen ja presidentti), Mo Siegel 
(Urantia-säätiön johtokunnan 
jäsen ja sihteeri), Paula 
Thompson (Urantia Book 
Fellowshipin toimeenpaneva 
johtaja) ja James Woodward 
(IUA:n entinen toimeenpaneva 
johtaja). 

 

Kokous oli yksi 
iltapäiväistunnoista Fellowshipin 
järjestämässä vuoden 2008 
kansainvälisessä konferenssissa 
Los Angelesissa. 

 

verratessaan tilannetta avioeron 
kärsineeseen perheeseen. 

 

Seppo Kanerva sanoi, että 
Urantia-säätiön keskittyy kirjan 
julkaisemiseen, kääntämiseen 
ja levittämiseen, ja sen 
periaatteena on olla puuttumatta 
lukijajärjestöjen sisäisiin 
asioihin. 

 

Gaétan Charland korosti UAI:n 
alkuperän ja tarkoituksen 
ymmärtämisen tärkeyttä. 

 

Se, että Fellowshipin, säätiön ja 
UAI:n johtajilla oli tilaisuus 
avoimessa foorumissa puhua 
toisilleen Urantia-ilmoitusta 
koskevista toiveistaan ja 
haaveistaan, oli jatkoa vuosia 
sitten alkaneelle 
tervehtymiskehitykselle. Oli 
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selvää, että työryhmään 
osallistuneet henkilöt antavat 
kirjalle ja sen opetuksille 
suuren arvon. He haluavat 
rakkauden ja palvelumielen 
hallitsevan ponnistuksiamme. 

 

Kristus Mikael esitti Urantialle 
neljännen kerran käsityksen 
Jumalasta Universaalisena 
Isänä, ja tämä opetus on 
yleisesti ottaen ollut vallalla 
siitä lähtien. Hänen 
opetustensa ydinsanoma oli 
rakkaus ja palvelu, se 
rakastava palvonta, jota luotu 
poika osoittaa omasta 
vapaasta tahdostaan, kun hän 
tunnustaa Jumalan, hänen 
Isänsä, rakastavan 
huolenpidon ja kun hän vastaa  

 

siihen. Kysymyksessä on se 
omasta tahdosta suoritettu 
palvelu, jota tällaiset luodut 
pojat suorittavat veljilleen 
tajutessaan riemumielellä, että 
he tässä palvelussa samalla 
palvelevat Jumala Isää. 
[1008:1] 

4. Kirjallisia lainoja ja 
tavaramerkkejä koskevat 
menettelytapaohjeet vuodelta 
1998 

  

Johtokunta pyysi 
hallintotapakomiteaa arvioimaan 
uudelleen siteerauksia ja 
tavaramerkkejä koskevat 
periaatelausumat ja, mikäli 
tarpeellista, esittämään 
suosituksen jatkotoimenpiteistä. 
Kyseisen periaatelausumat ovat:  

 

- Sanan ”Urantia” sekä kolmesta 
sinisestä samankeskisestä 
ympyrästä koostuvan symbolin 
käyttöä koskevat 
menettelytapaohjeet 

 

• Internetistä lataamista ja 
tulostamista koskeva 
periaatelausuma 

• Rakkaudesta tehdyissä 
teoksissa esiintyviä lainauksia 
koskevat menettelytapaohjeet 

• Koulutustarkoituksessa 
käytettäviä kirjallisia lainauksia 
koskeva periaatelausuma 

• Kaupallisissa teoksissa 
esiintyviä lainauksia koskevat 
menettelytapaohjeet 

 

5. Viron-, unkarin- ja 
ruotsinkielisen käännöksen 
rahoittaminen 

 

Johtokunta tarkasteli 
englanninkielisen kirjan ja 
käännösten varastotilannetta sen 
selvittämiseksi, mitkä kirjat pitää 
painaa ja mistä ottaa 
uusintapainos. Urantia-säätiö 
ottaa uudet painokset 
saksannoksesta, liettuannoksesta 
ja venäjännöksestä ja  

painattaa vironkielisen kirjan 
ennen vuoden loppua. Johtokunta 
arvioi lisäksi, että ruotsinnos 
painetaan vuoden 2009 
ensimmäisen puoliskon aikana ja 
unkarinnos vuonna 2010. 
Kaikkien näiden käännösten 
painattamiseen tarvitaan varoja. 

Vasemmalta oikealle: Robert Burns, Seppo Kanerva, Paula Thompson, 
Mo Siegel, James Woodward, Marvin Gawryn ja Gaétan Charland. 

URANT IA -SÄÄT IÖN JOHTOKUNNAN UUT I SARVOIS IA  
PÄÄTÖKS IÄ  

Mo Siegel, Urantia-säätiön 
sihteeri, Colorado, USA 

 

Urantia-säätiön laajennettu 
johtokunta kokoontui 
heinäkuussa Los Angelesiin 
pitämään 
neljännesvuosikokoustaan. 
Seuraavassa muutamia 
käsiteltyjä ja päätettyjä asioita: 

 

1. Useita samankielisiä 
käännöksiä koskeva 
toimintaperiaate 

 

Päätös painattaa toinen 
espanjankielinen käännös 
Euroopan markkinoita varten 
johti seuraavan, samankielisiä 
käännöksiä koskevan 
periaatelausuman 
hyväksymiseen: Urantia-säätiö 
asettaa selvästi etusijalle 
periaatteen, että kullekin kielelle  

toimitetaan ja julkaistaan vain 
yksi käännös. Mikäli erityiset 
olosuhteet vaativat johtokuntaa 
syvällisen harkinnan jälkeen 
toteamaan, että toinen käännös 
on paikallaan, voidaan tästä 
periaatteesta poiketa. 

 

2. Sivutoimistot 

 

Maailman kirjaliiketoiminnan 
tarpeiden nopea muuttuminen 
vaatii Urantia-säätiötä 
arvioimaan uudelleen 
maailmanlaajuista 
jakelujärjestelmäämme. 
Seuraavien kahdentoista 
kuukauden aikana saatetaan 
jotkin sivutoimistomme sulkea 
ja korvata ne kaupallisilla 
jakeluyrityksillä. 

 

3. Urantia-kirjan internet-koulu 
(UBIS) 

 

Laajennettu johtokunta 
keskusteli siitä, miten suurta 
rakastavaa palvelua ja 
epäitsekästä antaumusta 
UBIS:n luominen kuvastaa. 
Johtokunnan jäsenet toivat julki 
syvän arvostuksensa ja 
kunnioituksensa kaikkia tässä 
hankkeessa mukana olevia ja  

olleita kohtaan. Heistä on 
mainittava erikseen Dorothy 
Elder, joka suunnitteli UBIS:n, 
pani sen alulle ja huolehtii siitä 
edelleen. 

 

 
”Urantia-säätiö arvioi uudelleen maailmanlaajuista 

jakelujärjestelmäämme.” 
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EL LIBRO DE URANTIAN EUROOPPALAISEN 
LAITOKSEN PAINATTAMINEN 

Olga López, Urantia-säätiön 
johtokunnan liitännäisjäsen, 
Barcelona, Espanja 

 

Toimituksen huomautus: El libro 
de Urantian tarkistus- ja 
korjaustyö on ollut Urantia-
säätiön tehtävien eturivissä.  

 

Levitystoimet Meksikossa, Väli- 
ja Etelä-Amerikassa sekä 
muissa espanjankielisissä 
maissa kautta maailman ovat 
luoneet ennennäkemättömän 
kiinnostuksen espanjannosta 
kohtaan. Tämä kiinnostus on 
synnyttänyt polttavan tarpeen 
tarkistaa, korjata ja 
ajanmukaistaa vuoden 1993 

teksti. Kolme tiimiä on saanut 
tehtäväkseen vuoden 1993 
tekstin tarkistamisen. Yksi 
tiimeistä, johon kuuluvat Liza 
Palm (Meksiko) ja Alejandra 
Escudero (Meksiko), on korjaillut 
tekstiä. Toinen ryhmä, johon 
kuuluvat Víctor García Bory 
(USA) ja Carmelo Martínez 
(Espanja), on tarkistanut tekstiä. 
Kolmas, Antonio Moyan johtama 
tiimi on saanut päätökseen 
tekstin korjaus- ja 
tarkistustyönsä, ja työ painetaan 
kirjan ”eurooppalaisena 
laitoksena” ja markkinoidaan 
espanjalaislukijoille. 

 

Urantia-säätiön johtokunta päätti 
painattaa El libro de Urantian 
eurooppalaisen laitoksen ja 
rajoittaa sen myynnin Espanjaan.  

 

Tämä eurooppalainen laitos on 
kahdeksanvuotisen työn 
huipentuma. Työn suoritti 
Antonio Moya Sevillasta 
tukenaan Sevillan opintoryhmä, 
joka on maan vanhin ja edelleen 
(25 vuotta perustamisensa 
jälkeen) olemassa oleva ryhmä. 

 

Antonio Moya ja Sevillan 

opintoryhmä ryhtyivät 
lukemaan Urantia-
kirjan ranskankielistä 
käännöstä 1980-
luvulla, sillä 
espanjannosta ei 
silloin vielä ollut 
julkaistu. Vuosien 
ajan sevillalaislukijat 
pitivät Urantia-
likekkiä yllä 
Espanjassa.  

 

Ryhmä oli 
säännöllisesti 
yhteydessä Urantia-
säätiöön ja vastasi 
espanjalaislukijoiden 
pyyntöihin. 
Espanjalaiset lukijat 
tulevat olemaan aina 
kiitollisia sevillalaisille siitä, että he 
laskivat perustukset Espanjan 
terveelle ja henkevälle Urantia-
liikkeelle. 

 

Moni meistä espanjalaisista 
uskoo, että säätiön päätös 
painattaa El libro de Urantian 
eurooppalainen laitos auttaa kirjan 
ja sen opetusten levittämistä 
Espanjassa. 

KUNNIANOSOITUS PAT MUNDELIUKSELLE 
Richard Keeler, Urantia-säätiön 
johtokunnan jäsen, Wyoming, 
USA 

 

Kuolema ei ole loppu, mutta se 
on alun loppu, jolloin 
Ajatuksensuuntaajamme nousee 
siivilleen ja aloittaa pitkän 
kotimatkansa. 

 

Pat Mundelius syntyi 17.3.1938. 
Hän oli tohtori William S. 
Sadlerin pojantytär ja oli entinen 
Urantia-säätiön johtokunnan 
jäsen ja presidentti. Pat siirtyi 
pois Urantialta 2.5.2008. Hän 
kuoli haimasyöpään. 

 

Toukokuun 31. päivänä 2008 
puolen neljättäkymmentä Patin 
ystävää ja perheenjäsentä 
kokoontui Mundeliusten kotiin 
Kalifornian Danvilleen 
muistelemaan häntä 
kunnioituksella. Yli kahden 

tunnin ajan läsnäolijat puhuivat 
Patista ja omasta suhteestaan 
häneen. Muistotilaisuuden 
tunnelma oli riemukkaan 
juhlallinen ja kaikista kokemistani 
liikuttavin ja mieleenpainuvin. 

 

Kun kaikki olivat puhunet, Patin 
puoliso Manfred luki seuraavan 
tekstin. Ennen sen lukemista 
Manfred kertoi, että viikkoa 
ennen kuolemaansa Pat oli 
pyytänyt tuomaan itselleen ”tuon 
keltaisen lehtiön tuolta”. Pat 
kirjoitti seuraavaa: 

 

Rakkaani – sitähän te kaikki 
minulle olette – rakkaitani, 
perhettäni. 

 

Urantia-kirja kertoo kaikista niistä 
ihanista lahjoista, jotka Jumala 
meille lahjoittaa. Niiden joukossa 
on kolme, joista haluaisin nyt 
puhua. 

 

Ensimmäinen ja tärkein on vapaa 
tahto; ilman sitä emme 
tosiaankaan olisi ihmisiä. 

 

Toinen on se osanen 
Hänestä itsestään, 
joka toimii majakkana 
ohjaamassa meitä 
oikeaan suuntaan. 

 

Kolmas on se lahja, 
että mukanamme 
ovat kaikki veljemme 
ja sisaremme tällä 
suurenmoisella 
tutkimusretkellä. 

 

Kun ajattelen kahta 
ensimmäistä lahjaa, 
kuulen Beethovenia. 
Kun ajattelen 
kolmatta, kuulen 
Mozartia. 

 

Urantia-kirja sanoo, että 
useimmat kokemukset ovat 
keino päästä johonkin 
päämäärään, mutta suhteet 

Pat Mundelius ja Richard Keeler 



URANTIA-SÄÄTIÖN NETTIUUTISET 

 

Haluan nyt teidän pitävän yhtä 
ystävyydessänne. Ja olkaa 
hyvillä mielin. Auf Wiedersehn 
joksikin aikaa. Menkää ja 
kutokaa suhteiden verkkoa ja 
naurakaa kaikille hyville 
hetkillemme. Rakastan teitä 
kaikkia. 

Toimituksen huomautus: Lukijoilta kysytään toisinaan: ”Onko Urantia-kirja uskonto?”. Seuraavassa esitetään kaksi vastausta tähän kysymykseen. 

MIKSI URANTIA-KIRJA ON USKONNOLLINEN 
OLEMATTA SILTI USKONTO 

Claire Mylanus, Urantia-säätiön 
johtokunnan liitännäisjäsen, 
Bretagne, Ranska 

 

Tultuasi tekemisiin Urantia-kirjan 
kanssa saat hylätä  monet 
uskontoa koskevat käsityksesi. 

Urantia-kirja esittää uuden tavan 
tarkastella uskomista, uskoa ja 
uskontoa. 

 

Ajatellessamme uskontoa, 
mieleemme tulevat instituutiot, 
uskonnolliset järjestelmät, 
dogmit, papistot, palvontapaikat 
ja se, miten erottaudumme ei-
uskovista tai toisuskoisista. 
Sanoilla ”uskonto” ja 
”uskonnollinen” on Urantia-
kirjassa toisenlainen merkitys. 

 

Urantia-kirja ei ensinnäkään pidä 
uskontoa erillään tieteestä eikä 
filosofiasta. Urantia-kirja 
yhdistää tieteen, filosofian ja 
uskonnon ja tarkastelee niitä 
kosmisesta näkökulmasta. 

 

Uskonnollisuus merkitsee 
pyrkimystä tavoittaa Jumala, 
pyrkimystä universaalisten 
merkitysten ja arvojen 
ymmärtämiseen ja niiden 
yhdistämistä arkielämäämme. 
Jeesus puhui tavan takaa 
”Jumalan valtakunnasta 

sisimmässänne”. Urantia-kirja 
korostaa ” asettautumista 
Jumalan kumppaniksi”. 
Henkilökohtainen yhteys 
sisimmässämme olevaan 
jumalalliseen osaseen on samaa 
kuin yhteys Jumala Isään. Se 
tarkoittaa veljeilemistä Jumalan 
kanssa, ja siitä muodostuu 
uskoon perustuva uskonnollinen 
kokemus.  

 

Hengellinen kasvu, alati 
enenevä jumalatietoisuus, 
on itsemme ja jumalallisen 
opastajan välillä tapahtuva 
prosessi. Se on yksilöllistä 
ja se ilmenee 
arkielämässämme 
päätöstemme ja 
valintojemme kautta. 
Kysymyksessä on elävä 
totuuskokemus, jonka 
alkulähde on hengen 
tasolla ja jonka 
seurausvaikutukset 
näkyvät ensiksi mielen 
tasolla ja sitten lihallisella 
tasolla. 

 

Juuri tästä syystä uskon 
Urantia-kirjan esittävän uuden 
ja virkistävän käsityksen, jonka 
jokainen meistä voi kokea 
elämässään. Tämä käsite tai 
käsitys on siitä johtuvine 
kokemuksineen uskonnollinen, 
mutta se ei muodosta uskontoa. 

!

”Saat hylätä 
monet 

uskontoa 
koskevat 

käsityksesi.” 

kanssaihmisiimme ovat sinänsä 
ja itsessään päämäärä. 

 

Ensimmäinen ystävyyteni oli 
Barbara Sacks. Olemme 
kokeneet lähes kaikki 
elämämme kokemukset 
yhdessä: häät, varpajaiset, 
muistotilaisuudet ... Rakastan 
häntä syvästi. 

 

Sitten tulevat tunnetut 
Sydänystäväni: Marcia, 
Barbara Ageno ja 
Lynne. En usko, että ilman heitä 
olisin kyennyt käymään läpi tätä 
kaikkea. He ovat todellisia 
sisaria. 

 

Miniäni Judy on ollut enkelin 
kaltainen – aina tukemassa. 

 

Urantia-säätiöni merkitsee 
minulle erityisen paljon. He ovat 
rakastavia, ystävällisiä ja aina 
tukemassa. Rakastan heitä 
kaikkia syvästi. Eritoten 

mielessäni on muuan lady: 
Tamara, jonka olen 
epävirallisesti adoptoinut 
tyttärekseni. Hän on niin 
suloinen. 

 

Yksi erityisistä perheistäni on 
hoitotiimini. Jokainen tietää, 
miten suuresti ihailen Margo 
Estriniä. Hän on enkeli. 

Arvostan eritoten Mindyä, jolla 
on niin myötätuntoinen sydän. 
Olen epävirallisesti adoptoinut 
myös hänet. 

 

Ei niin, että minun pitäisi kulkea 
ympäriinsä etsimässä tyttäriä, 
sillä minulla on neljä satumaisen 
ihanaa tytärtä. He ovat kaikkea 
sitä, mitä anoppi vain voisi 
toivoa. He ovat vahvoja naisia, 
joilla on hellä ja myötätuntoinen 
puolensa. Poikani ovat tehneet 

viisaita valintoja. 

 

Poikani ovat suurenmoisia. 
Kaikki erilaisia, mutta 
kaikille on yhteistä vilpitön 
kiinnostus kanssaihmisiä 
kohtaan. En pysty 
kertomaan, miten 
onnelliseksi he minut 
saavat. Itse kukin heistä on 

suosikkipoikani. He 
kaikki tietävät sen, 
sillä ei ole 
harvinaista, että 
sanon heille niin. 

 

Sitten on paras ystäväni, 
joka on ollut paras ystäväni ja 
puolisoni 50 vuoden ajan. Häntä 
olen aina ihaillut. Hän on 
elämäni rakkaus. Mutta elämäni 
loppupuolella hän on kasvanut 
tavalla, jollaista en osannut 
ajatella edes mahdolliseksi. 
Pidän tavattoman suuressa 
arvossa sitä, että sain nähdä 
hänestä tämänkin puolen. 
Odottelen sinua 
mansiomaailman rannoilla. 

S ivu 4  

Auf Wiedersehn joksikin aikaa 
Pat Mundelius ja Tamara Wood 
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Neal Waldrop, Urantia-säätiön 
johtokunnan kunniajäsen, 
Maryland, USA 

 

Urantia-kirjan laatijat selvittävät, 
miten tärkeää jokaisen ihmisen 
on kehitellä henkilökohtainen 
uskonnon filosofia, jotta yksilön 
tietoisuus uskonnollisista ja 
hengellisistä arvoista pääsee 
hyötymään elävästä 
henkilökohtaisesta 
kokemuksesta.  

 

Kirjan laatijat korostavat toisin 
sanoen sitä, että jokaisella 
ihmisellä on oikeus osallistua 

kaikista pyrinnöistä 
inspiroivimpaan: 
omakohtaiseen totuuden 
etsintään, älyllisen 
selvillesaamisen riemuun sekä 
päättäväisyyteen tutkia 
henkilökohtaisen uskonnollisen 
kokemuksen tosiseikkoja. 

 

On sen vuoksi ilmiselvää, ettei 
Urantia-kirjalla ole mitään 
yhteistä kulttien, sellaisten 
radikaalien tai fanaattisten 
liikkeiden kanssa, jotka alistavat 
yksilöt joidenkin kiihkeiden 
ideologioiden tai tyrannisoivien 
oppien valtaan. On lisäksi 
yhtäläisen selvää, ettei Urantia-
kirjan opetuksilla ole mitään 
tekemistä institutionaalisen 
uskonnon perustamisen, 
puolestapuhumisen tai 
edistämisen kanssa. Niin kuin 
edellä annetaan ymmärtää, 
kirjan laatijat kutsuvat kutakin 
lukijaa luomaan oman 
henkilökohtaisen uskontonsa 

kutomalla siihen sisäisestä 
kokemuksesta nousevan 
tietoisuuden ja ymmärryksen. 

 

Urantia-kirjan laatijat 
vahvistavat, että jokainen 
uskonto sisältää totuutta, ja he 
yhtyvät siihen käsitykseen, 
että uskonnon 
yhteisöllistämisellä on 
todellinen tarkoituksensa. 
Aktiivinen kiinnostus Urantia-
kirjaa kohtaan ei sen vuoksi 
ole ristiriidassa minkään 
merkittävän institutionaalisen 
uskonnon oleellisten 
vaatimusten noudattamisen 
kanssa. Monet Urantia-kirjan 
lukijat ovat edelleenkin 
mukana sen kirkon tai jonkin 
muun organisaation 
toiminnassa, joka on ollut 
heidän perinteisen uskonsa 
kehys. 

 

Ilmoituksenantajat sanovat 
suoraan, että pyrkiessään 
koordinoimaan hengellisiä 
arvoja ja 
universumimerkityksiä he 
turvautuvat korkeimpiin 
olemassa oleviin 
ihmisperäisiin käsityksiin. He 

eivät silti jää niille sijoilleen, 
vaan he myös täydentävät ja 
laajentavat aikaisempaa 
ymmärrystä kiehtovalla ja 
innovatiivisella tavalla. 
Esimerkiksi: 

 

• Urantia-kirjan 
laatijat tarjoavat monia 
ainutlaatuisia näkemyksiä 
aineen, mielen ja hengen 
olennaisesta yhtenäisyydestä. 
Lisäksi he osoittavat ne 
moninaiset 

vuorovaikutussuhteet, jotka 
vallitsevat tieteen, filosofian ja 
uskonnon välillä ja jotka 
heijastuvat ihmisen 
kokemuksessa syy- ja 
seuraussuhteina, 
velvollisuutena ja palvontana. 

 

• Laatijat kertovat 
Jumalan aktiivisesta läsnäolosta 
ihmismielessä, samalla kun he 
selvittävät myös hänen 
suunnitelmiaan ihmisten 
asteittaisesta kasvusta ja 
yksilöiden, ihmisyhteiskunnan 
ja universumin  evoluutiosta 
yhtenä kokonaisuutena. 

 

Kyseiset aspektit ovat 
olennaisia osatekijöitä 
laatijoiden perinpohjaisissa 
ponnistuksissa ”laventaa 
kosmista tietoisuutta ja lisätä 
hengellistä ymmärrystä” 
[Esipuhe 1:2], joka on Urantia-
säätiön alleviivaama päämäärä. 
Näiden, kuten kaikkien 
muidenkin, pyrkimysten 
kohdalla säätiöllä ei kuitenkaan 
ole mitään yhteistä kirkon, 
pappishierarkian tai minkään 
muunkaan sellaisen 
järjestelmän kanssa, joka 
haiskahtaa filosofiselta tai 
hengelliseltä alistamiselta. 
Urantia-kirjasta ei ole olemassa 
mitään virallista tulkintaa, eikä 
Urantia-säätiö vaadi itselleen 
eikä harjoita minkäänlaista 
auktoriteetin asemaa 
kenenkään ymmärryksen tai 
uskon suhteen. 

 

Säätiö noudattaa tavoitteita, 
jotka on osoitettu Urantia-
säätiön peruskirjassa 
(11.1.1950); se on asiakirja, 
joka määrittelee myös 
johtokunnan jäsenten 
velvollisuudet. Käytännön 
kannalta Urantia-säätiö on 
taloudellista tulosta 
tavoittelematon organisaatio, 
joka on tarkoitusperiensä 
saavuttamisen osalta 

riippuvainen lahjavaroista. 
Yksilöt ja ryhmät voivat 
päättää tukea sen työtä 
järjestämällä rahallista tukea 
tai palvelemalla 
vapaaehtoisina. 

 

Koko joukko Urantia-kirjan 
lukijoita on perustanut 
jäsenpohjaisia järjestöjä tai 
muita riippumattomia 

ryhmittymiä, jotka tekevät 
mahdolliseksi heidän pitää 
yhteyttä toisiinsa ja olla 
toisilleen innoitukseksi tai 
ryhtyä mahdollisesti muihin 
toimiin, jotka ovat sidoksissa 
ilmoituksenantajien julistamiin 
hengellisiin, filosofisiin tai 
sosiaalisiin ihanteisiin. Monen 
järjestön tai ryhmän kohdalla 
on niin, että ne keskittyvät 
pääasiassa opetusten 
opiskelun ja niiden 
levittämisen tukemiseen. 

 

Urantia-säätiö on laajassa ja 
yleisessä merkityksessä 
tietoinen sanotusta 
toiminnasta, mutta se ei 
millään muotoa pyri 
johtamaan tai ohjaamaan sitä. 
Säätiöllä on päin vastoin 
tiukka periaate olla 
puuttumatta jäsenpohjaisten 
organisaatioiden asioihin. 

OLETTEKO UUS I  USKONTO TA I  KULTT I ?  
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”Kirjan laatijat kutsuvat kutakin 
lukijaa luomaan oman 

 henkilökohtaisen uskonnon.” 

 
”Jokainen 

uskonto sisältää 
totuutta.” 

 
”Yksilön tietoisuus uskonnollisista 

ja hengellisistä arvoista pääsee hyötymään 
elävästä henkilökohtaisesta kokemuksesta.” 



URANTIA-SÄÄTIÖN NETTIUUTISET 

paras osoitus tämän palvelun 
laadukkuudesta ja 
hyödyllisyydestä. Muuta ei 
tarvita kuin internetyhteys, ja 
oppikurssit ovat 
sijaintipaikastasi, 
aikavyöhykkeestäsi tai 
käytettävissä olevasta ajasta 
riippumatta saatavilla. 
Formaatin joustavuus on sen 
avaintekijä. Tämä on erityisen 
tärkeää kaukana asuville 
yksilöille, jotka voivat näin 
löytää muita lukijoita, nauttia 
ystävällisestä keskustelusta ja 
hyötyä siitä, että saa jakaa 
ideoitaan ja kokemuksiaan 
muiden kanssa. 

 

UBIS on niin ikään 
ensiluokkainen aikaansaavien ja 
kokeneiden opettajan ja 
johtajien koulutuspaikka. 
Ryhtyessään UBIS:n opettaja-
vetäjäksi saa ensikäden 
kokemusta opetustaitojen 
kehittämisestä, luovien kurssien 
valmistelusta, ajattelemaan 
pakottavien kysymysten 
laatimisesta, 
asiakokonaisuuksien 
opiskelusta, kurssien 
johtamisesta, kiinnostuksen 
herättämisestä ja hengellisen 
dynaamisuuden edistämisestä. 

 

Kokemus siitä, että elää 
dynaamista uskonnollista 
elämää, muuttaa 

Georges Michelson-Dupont, 
Urantia-säätiön varapresidentti, 
Recloses, Ranska 

 

Urantia-säätiön laajennettu 
johtokunta haluaa seuraavin 
sanoin tuoda julki syvän ja 
vilpittömän kiitollisuutensa 
UBIS:n johtajalle Dorothy 
Elderille ja hänen 
antaumukselliselle tiimilleen 
heidän palvelustaan ilmoituksen 
hyväksi. Dorothyn toimiessa 
koulun viisaana johtajana UBIS 
viettää nyt 10-vuotispäiväänsä. 
Mikä saavutus! 

 

Paitsi, että UBIS on 
opintoryhmä, se on ilmoituksen 
historiassa ensimmäinen 
järjestelmällinen yritys kouluttaa 
ja valmentaa opettajia ja 
lukijoita. Uskoakseni tämä on 
sellainen osa suunnitelmaa 
opetusten viisaasta ja hiljaisesta 
levittämisestä, jollaisen 
ilmoituksenantajat haluavat 
nähdä kehittyvän 
maailmanlaajuisesti. 

 

Napsauttamalla seuraavaa 
linkkiä lukija pääsee 
tutustumaan koulun tavoitteisiin, 
tarkoitusperiin ja 
pedagogiikkaan: 
www.urantia.org/ubis/#Purpose
%20and 

 

UBIS tarjoaa 
maailmanlaajuisesti lukijoille 
pääsyn helppokäyttöiseen ja 
ilmaiseen palveluun, joka 
järjestää kursseja ja koulutusta 
neljällä kielellä. 

 

Suuri kiitoskirjeiden määrä on 

keskinkertaisenkin yksilön 
persoonallisuudeksi, jolla on 
ihanteellista kyvykkyyttä. 
Jokaisen yksilön edistymistä 
vaalimalla uskonto auttaa 
kaikkien edistymistä, ja kunkin 
yksilön edistymistä lisää se, mitä 
kaikki saavuttavat. Läheinen 
kanssakäyminen muiden 
uskonnonharjoittajain kanssa 
antaa hengelliselle kasvulle 
keskinäisiä virikkeitä. [1094:1, 2] 

 

Rakkaudellinen ja tarmokas 
opettaja ei ole sellainen, joka 
antaa valmiin vastauksen 
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UBIS  V I E TTÄÄ  KYMMENETTÄ  VUOTTAAN  URANT IA -K I R J A -
YHTE I SÖN ANTAUMUKSE L L I S ENA  PA LVE L I J ANA  

kaikkiin kysymyksiin. Kun 
ihminen etsii sopivaa vastausta 
hengellisiin tarpeisiinsa, hänen 
jumalsuhteensa on tie, jota 
astua. Opettaja voi auttaa 
kaivamaan hengellisen joen 
uomaa, mutta joen pitää virrata 
Jumalalta ihmiseen. Tämä 
kokemus on henkilökohtainen ja 
yksilöllinen, ja siitä koostuu 
todellinen uskonto. 

 

Oppiminen on tässä ja tulevissa 
maailmoissa kaikki kaikessa. 
Paratiisiin saakka koko 
elämänuramme eteneminen 
perustuu yhä pitemmälle 
yltävään oppimiseen ja hyvään 
tahtoon. Viimeksi mainittu on 
henkilökohtaista ja riippuu vain ja 
ainoastaan elävästä 
suhteestamme 
Ajatuksensuuntaajaan, edistyvä 
oppiminen sen sijaan on 
rakastavaa ja älyllistä palvelua, 
jota antaa kokenut veli 
kokemattomammalle. On 
elintärkeää tuoda itsekkyyden ja 
köyhyyden raastamalla Urantialla 
Urantia-kirjan opetukset 
maailman kansojen ja kulttuurien 
saataville, jotta niiden kosminen 
tietoisuus lavenisi, niiden 
hengellinen ymmärrys enentyisi 
ja  jotta ihmisyksilöiden elämään 
tulisi laajempi näköala. 

 

Niinpä Urantia-säätiö vuonna 
1998 esitti ajatuksen Urantia-
kirjan internet-koulusta (UBIS). 
Noiden aikojen jälkeen 1100 
henkilöä on hyötynyt sen 
palveluista, ja UBIS on tarjonnut 
81 englanninkielistä kurssia. 
Tarjolla on opettajien 

 
”Paitsi, että UBIS on 

opintoryhmä, se on ilmoituksen 
historiassa ensimmäinen 

järjestelmällinen yritys kouluttaa 
ja valmentaa opettajia ja 

lukijoita.” 



napsauttamaan linkkiä 
www.urantia.org/ubis/ ja 
tutustumaan UBIS:n ensi 
lukukauden ohjelmaan. Mikäli 
sinulla on kysymyksiä tai jos olet 
muuten kiinnostunut, olet 
tervetullut ottamaan yhteyttä 
Dorthy Elderiin 
delder03@sprynet.com 
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News Onlinen tekijät 
Toimittajat: Marilynn Kulieke ja Tamara 
Wood 
Kirjoittajat: Marilynn Kulieke, Mo Siegel, 
Olga López, Richard Keeler, 
Claire Mylanus, Neal Waldrop ja Georges 
Michelson-Dupont 

 

Tuotanto: Truthbook.com 

 

 

Oppiminen on elämäntehtävä. 
Sen on jatkuttava koko elinajan, 
jotta ihmiskunta voisi vähitellen 

kokea inhimillisen viisauden 
yhä ylemmäs nousevat tasot. 

[806:5] 

URANTIA-SÄÄTIÖN NETTIUUTISET 

”Edistyvä 
oppiminen sen 

sijaan on 
rakastavaa ja 

älyllistä 
palvelua, jota 
antaa kokenut 

veli 
kokematto-
mammalle.” 

Urantia Foundation 
533 Diversey Parkway 
Chicago, IL 60614 
USA 

2.  vuos iker ta ,  numero 3,  
syyskuu 2008 

Puhelin 
+1 (773) 525 3319 
 
Sähköposti urantia@urantia.org 

saatavuuden rajoissa ollut myös 
kursseja suomeksi, samoin 
ranskaksi ja espanjaksi. 
Formaatistaan johtuen UBIS:n 
menestys laajenee kautta 
maailman. Vapaaehtoisten 
opettajien ja rahoituksen tarve 
on niin ikään kasvussa. 
Vastatakseen hellävaraisesti 
mutta tehokkaasti tähän 
nähtävissä olevaan 
laajenemiseen UBIS valmistelee 
parannuksia verkkosivuihinsa ja 
tutkii uudenlaista 
opetussunnitelmaa. 

 

Kehotamme lukijaa 

Webissä 
www.urantia.org 

Dorothy Elder 

”On elintärkeää tuoda Urantia-kirjan opetukset maailman 
kansojen ja kulttuurien saataville, jotta niiden kosminen 

tietoisuus lavenisi.” 

 
”Opettaja voi auttaa kaivamaan hengellisen joen 

uomaa, mutta joen pitää virrata Jumalalta 
ihmiseen.” 

 

“UBIS on ensiluokkainen aikaansaavien ja kokeneiden 
opettajan ja johtajien koulutuspaikka.” 


