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URANTIA-SÄÄTIÖN  
NETTIUUTISET  

Guglielmo ”Memo” Zago, 
 
Verona, Italia 
 
Urantia-kirja kääntyi italiaksi 
näennäisesti onnekkaiden 
sattumusten seurauksena. 
 
Vuonna 1980 toimin suuressa 
paikallisessa yrityksessä. Olin 
aviomies ja isä ja olin 
hyväkuntoinen kaveri. 
 
Mutta sitten kaikki alkoi mennä 
vikaan. Todellisuuteni oli 
menossa alamäkeä, tunsin 
masennusta ja toivottomuutta 
ja etsin epätoivoisesti jotakin 
parempaa. 
 
Ystävä kutsui minut muutamiin 
esoteerisen yhdistyksen 
kokouksiin, ja siellä tapasin 
Giuseppe Zecchinaton. Hän 
tutustutti minut Urantia-kirjaan, 
jonka hän oli löytänyt 
Ranskassa (kylmäfuusiota 
käsitelleessä) kokouksessa 
tavattuaan Jacques Weissin, 
joka oli Urantia-kirjan 
ranskannoksen pääkääntäjä. 
 
Zecchinato hankki kirjan ja 

ryhtyi lukemaan sitä heti 
Italiaan palattuaan. 
 
Zecchinaton esimerkkiä 
seuraten, jos kohta vuosia 
myöhemmin, ostin Urantia-
kirjan ranskannoksen. 
Ranskannoksen lukeminen oli 
haastavaa, sillä kouluranskan 
opintoni olivat jo vuosien 
takana. Mutta sinnittelin ja luin 
kirjan kokonaisuudessaan. Sen 
jälkeen minussa heräsi halu 
kääntää se italiaksi, ja niin 
minä tein. Käytin ranskannosta 
”alkuperäistekstinäni”, sillä en 
osaa englantia. Kääntämiseen 
kului aikaa yli viisi vuotta. 
Kertoessani Zecchinatolle, mitä 
olin tehnyt, hän puolestaan 
kertoi aloittaneensa hänkin 
italiankielisen käännöksen 
mutta ei ollut muutamaan 
vuoteen ahkeroinut sen 
parissa. 
 
Hän halusi informoida Urantia-
säätiötä siitä, että olin 
kääntänyt kirjan italiaksi, mutta 
sain hänet luopumaan 
ajatuksesta, sillä minulla oli 
epäilyksiä käännökseni 
laadukkuuden suhteen, ja 
erityisesti siksi, että olin 
italiantanut ranskankielisen 
käännöksen, en 
englanninkielistä tekstiä. 
 
Niinpä hankin englanninkielisen 
kirjan, ja ryhdyin sujuvasti 
englantia osaavan Zecchinaton 
kanssa vertailemaan 
italiannostani ja 
englanninkielistä tekstiä. 
 
Tapasin Zecchinaton jokaisena 
viikonloppuna hänen kotonaan, 
ja korjasimme ja revisioimme 
käännöstäni. Jo varsin iäkäs 

Zecchinato valitettavasti 
sairastui, mikä rajoitti hänen 
mahdollisuuksiaan olla mukana 
hankkeessa. Etenimme 
hitaasti, mutta revisio saatiin 
lopulta valmiiksi. Olimme olleet 
yhteyksissä Georges 
Michelson-Dupontiin, joka kävi 
luonamme Veronassa. 
Georges järjesti 
ammattikääntäjän 
tarkastamaan, että 
käännöksemme oli tarkka ja 
kaunis. Pian sen jälkeen 
Zecchinato kuoli. 
 
Olin tuolloin jo eläköitynyt ja 
päätin verrata englanninkielisiä 
ja italiankielisiä tekstejä vielä 
kerran. Sen tehtyäni lähetin 
kaikki tiedostot Urantia-
säätiöön, joka painatti 
käännöksen. 
 
Il Libro di Urantia oli vihdoin 
italiankielisten lukijoiden 
saatavilla. 
 
* * * 
 
Kun hiljattain käsiini tuli 
ranskannoksen viimeisin 
revisioitu ja korjattu laitos, 
päätin, että tänä vuonna – 
80:nentenä elinvuotenani – 
viettäisin seitsemän päivää 
viikossa italiannoksen 
revisioinnin ja korjaamisen 
parissa. 
 
Ensi elokuussa italialaislukijat 
järjestävät Veronan lähistöllä 
ensimmäisen konferenssinsa, 
mini-konferenssin, jonka 
impressaarina toimii Danielle 
La Scala. 
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JOHTOKUNNAN  HUHTIKUUN  2015 
KOKOUKSEN  MERKITTÄVIMPIÄ  PÄÄTÖKSIÄ  

Judy Van Cleave, johtokunnan 
jäsen, 
 
Idaho, Yhdysvallat 
 
Päätökset 
 
1. Varainkeräys 
 
Varainkeräyskomitea selvitti 
suunnitelmiaan panna liikkeelle 
”revelaatiosilta”, uusi 
jälkisäädösvaroista koostuva 
rahasto, jonka tarkoituksena on 
saada kokoon 25 miljoonaa 
dollaria (21 miljoonaa euroa) 
turvaamaan Urantia-ilmoitus 
vuosiksi 2015–2050. Lähes 
kaikki lahjoitukset ovat tällä 
haavaa peräisin iäkkäiltä 
pohjoisamerikkalaisilta. Olemme 
lähestymässä aikaa, jolloin 
maailmanhistorian mittavin 
varojensiirto tapahtuu Pohjois-
Amerikassa, sitä mukaa kun 
suuret ikäluokat luovuttavat 
varansa eteenpäin. Koska 
seuraava lukijapolvi ei ole 
taloudellisessa mielessä valmis 
ottamaan kantaakseen 
koulutuksesta, 
suhdetoiminnasta, käännöksistä 
ja kirjan jakelusta aiheutuvia 
kasvavia kuluja, ikääntyvien 
suurten ikäluokkien on 
tarpeellista rakentaa 
”revelaatiosilta” oman 
sukupolvensa ja seuraavan 
sukupolven välille. Juuri näin 
liikkeen perustajat tekivät 
tulevien sukupolvien hyväksi, ja 
nyt suurten ikäluokkien pitää 
tehdä samoin. Meille on erittäin 
mieluista, jos voimme auttaa 
jotakuta, joka haluaa lahjoittaa 
”revelaatiosillalle”. Soita 
ystävällisesti Joanne Strobelille, 

3. Koulutus 
 
Georges Michelson-Dupont ja 
Ralph Zehr raportoivat, että 
kiinnostus Internetin Urantia-
kirja-koulua (UBIS) kohtaan ja 
sen kursseille osallistuminen 
ovat kasvamassa 
räjähdysmäisesti. UBIS:n 
perustamisesta lukien 1050 
opiskelijaa on tähän mennessä 
ollut mukana kursseilla. 
Osallistujia on ollut 176 
maasta, kaikista maanosista. 
Kursseja on tarjolla 
englanniksi, espanjaksi ja 
ranskaksi; kohta myös 
portugaliksi. 
 
Koulutuskomitean 
puheenjohtaja Gard Jameson 
raportoi kahdesta 
tapahtumasta. Hän kertoi 
ensiksi hiljattain Urantia-
säätiössä pidetystä 
seminaarista, jossa tarkasteltiin 

+1 773 5253319, tai käy sivuilla 
urantia.plannedgiving.org 
 
2. Käännökset, revisiot ja 
kultaiset tiedostot 
 
A. Johtokunnan jäsen ja 
käännöstoimintavastaava 
Georges Michelson-Dupont 
raportoi kunkin meneillään 
olevan käännöksen ja revision 
edistymisestä. Vaikka 
käännöksen tai revision 
valmistuminen saattaa vaatia 
vuosikymmenen tai jopa kaksi, 
näköpiirissä on jo nyt tilanne 
jolloin valtaosalla maailman 
kansoista on mahdollisuus 
lukea Urantia-kirjaa omalla 
kielellään. Tunnemme 
olevamme siunattuja jokaisen 
kääntäjän ja reviisorin 
palvelulla! Olemme erityisen 
kiitollisia Georgesille siitä, että 
hän omasta tahdostaan 
omistaa aikaansa ja 
resurssejaan tämän jalon 
hankkeen koordinoimiseen. 
Erityiset kiitokset osoitamme 
myös Marilynn Kuliekelle, 
Georges Michelson-Dupontille, 
Jay Peregrinelle, Henk 
Mylanukselle ja Tamara 
Strumfeldille heidän 
erinomaisesta työstään 
käännöskomiteassa. 

 
B. Larry Watkins esitteli 
johtokunnalle ”holvin”. Rogério 
da Silva ja Larry ovat tuottaneet 
”kultaisiksi tiedostoiksi” 
kutsumamme kokonaisuuden. 
Ne ovat englanninkielisen 
tekstin ja jokaisen käännöksen 
viimeisimmät versiot, ja ne 
tallennetaan ”holviin”. 
Kultaisissa tiedostoissa säilyy 
kymmenet vuodet kaikkien 

käännösten tekstin 
alkuperäisversio. Aina kun 
käännöstä parannellaan, 
luodaan uudet kultaiset failit, ja 
ne tallennetaan holviin. 
 
C. Johtokunnan jokainen 
kokous on kaksiosainen. Ensin 
pidetään koko johtokunnan 
yleisistunto sitten seuraa 
toimeenpaneva istunto, johon 
osallistuvat vain johtokunta ja 
kutsutut esittelijät. Huhtikuun 
toimeenpanevassa istunnossa 
keskityttiin etupäässä 
käsittelemään tarvetta käyttää 
ulkopuolisia ammattilaisia 
käännösten ja revisioiden 
arvioinnissa. 
 
Useimpien käännösten ja 
revisioiden valmistuminen 
vaatii aikaa kymmeniätuhansia 
tunteja, ja ne ovat palkatta 
toimivien vapaaehtoisten työn 
tulosta. Olemme perin juurin 
kiitollisia säätiön kääntäjille ja 
reviisoreille. Kokemuksesta 
olemme oppineet, että 
ulkopuolisten ammattilaisten 
käyttäminen jo alkuvaiheessa 
tarkastamassa käännöksen tai 
revision laadukkuutta parantaa 
dramaattisesti käännösten ja 
revisioiden tasoa. Ajan myötä 
tarvitsemme yhä enemmän 
ammattiarvioijien palveluksia. 
Pidämme velvollisuutenamme 
julkaista käännöksiä, jotka ovat 
niin kauniita ja tarkkoja kuin 
mahdollista. 
 

Larry Watkins  

Rogério da Silva  

Georges Michelson-Dupont  

Ralph Zehr  

http://urantia.plannedgiving.org/
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uskonnon sosiaalistamista. 
Toinen tapahtuma on Maailman 
uskontojen parlamentti Salt 
Lake Cityssä ensi lokakuussa. 
 
4. Kirjat 
 
Tamara Strumfeld ja Henk 
Mylanus kertoivat vuoden 2014 
lopulliset myyntiluvut. Urantia-
kirjan myynti kasvoi 7 %. Kasvu 
oli enimmäkseen peräisin 
Latinalaisesta Amerikasta. 
 
Tänä kesänä säätiö painattaa 
Urantia-kirjoja englanniksi, 
espanjaksi, portugaliksi ja 
saksaksi yhteensä 27 000 
kappaletta. Kirjaa kauan 
englanniksi lukeneita 
ilahduttanee se, että 
painatamme myös elegantin 
nahkakantisen kirjan. Kirjat 
pakataan houkuttelevaan 
lahjapakkaukseen, mikä tekee 
niistä loistavan lahjan 
annettavaksi rakkaalle tai 
uudelle lukijalle. 
 
Touko- ja kesäkuussa Urantia-
säätiö osallistui kaksille 
kirjamessuille. 
 
5. Yhteyksien luonti 
 
Richard Jernigan esitteli 
tyylioppaan, jota Urantia-säätiö 
aikoo käyttää organisaation 
erottumiseksi muista. 
Tyylioppaan tarkoitus on auttaa 
Urantia-säätiötä varmistamaan, 
että sen työssä, ohjelmissa ja 
jakelutoiminnassa näkyy 

luotettavassa määrin 
arvokkuus, taito ja graafinen 
yhdenmukaisuus. Haluamme, 
että Urantia-säätiö luo kuvan, 
joka on viidennen aikakautisen 
ilmoituksen arvokkuuden ja 
arvojen mukainen. 
 
6. Keskustoimiston 
pohjakerroksen tuleva käyttö 
 
Gard Jameson esitteli 
arkkitehtoniset suunnitelmat 
säätiön pohjakerroksen 
muuntamisesta kirjastoksi ja 
opintokeskukseksi. Meneillään 
on suunnitelmien 
soveltuvuustutkimus sen 
selvittämiseksi, onko idea 
mahdollinen, mikä olisi sen 
ajoitus ja paljonko se maksaisi. 
 

7. Tunniste – Urantia Press 
 
Johtokunta äänesti sen 
puolesta, että vakiinnutetaan 
Urantia-säätiön ensimmäinen 
tunnisteleima. Tunnisteet ovat 
välineitä, joita organisaatiot 
käyttävät erottaakseen erikseen 
tuotetut julkaisut normaaleista 
julkaisuista. Eli julkaistavat 
kirjat, videot ja äänitteet 
julkaistaan tulevaisuudessa 
tunnisteleimalla merkittyinä, ei 
enää Urantia-säätiön nimellä. 
 
Johtokunta päätti painattaa 
ylisuuria postikortteja 
suhdetoimintatarpeisiin, 
tunnisteenaan Urantia Press. 
Ensimmäinen erä postikortteja 
oli käytössä hiljattain pidetyillä 
kirjamessuilla. 
 
8. Organisaatiota ja rahoitusta 
koskeva viisivuotissuunnitelma 
 
Johtokunta hyväksyi esityksen, 
että Urantia-säätiö kehittelee 
viisivuotisen organisaatiota ja 
rahoitusta koskevan 
suunnitelman. Ulkopuolisen 
liikkeenjohtoavustajan avulla 
asetamme tavoitteita viideksi 
vuodeksi, ja niissä määritellään 
myös, kuka tekee mitäkin, mihin 
mennessä ja millaisin 
kustannuksin. 
Suunnitteluprosessi on 
melkoisen laaja ja on erittäin 
tarpeellinen. Kun se on 
valmistunut, se antaa 
vastauksen myös tärkeisiin 
henkilöstökysymyksiin. 
 

9. Standarditekstikomitean 
suosituksia 
 
Ryhmä Urantia-kirjan tutkija-
opiskelijoita muodosti Seppo 
Kanervan johdolla muutama 
vuosi sitten 
standarditekstikomitean, jonka 
jäseninä on kummankin kirjaa 
nykyisin julkaisevan 
organisaation edustajia. 
Komitea kävi läpi kaikki 
Urantia-kirjaan ajan kuluessa 
tehdyt muutokset ja esitti 
suosituksen standarditekstistä, 
joka toimisi Urantia-kirjan 
autenttisena tekstinä tuleville 
sukupolville. Kumpikin 
nykyisistä julkaisijoista sopi 
painattavansa vain 
standarditekstiä. 
 
Komitea löysi tekstistä hiljattain 
lisää viisi vähäistä kielioppi- ja 
välimerkkivirhettä ja suositteli 
niiden korjaamista ja liittämistä 
standarditekstiin. Asiaa 
tutkittuaan johtokunta hyväksyi 
nämä muutokset, jotka tullaan 
liittämään englanninkielisen 
tekstin seuraaviin painoksiin. 

MIETTEITÄNI BOOKEXPO 
AMERICAN JÄLKEEN 

Víctor García-Bory, johtokunnan 
liitännäisjäsen, Urantia-säätiö 
 
New York, Yhdysvallat 
 
Valmistautuessani kirjoittamaan 
tätä artikkelia Urantia-säätiön 
osallistumisesta vuoden 2015 
BookExpo Americaan 
toukokuun lopulla mieleeni 
tulivat mieluisat muistot siitä, 
miten sain haltuuni Urantia-
kirjan. Elettiin 1990-luvun alkua, 
ja mikä ikimuistettava päivä se 
olikaan, kun kirja saapui 
lentopostissa asuntooni Ciudad 
de Méxicoon. 
 

Muistan elävästi, miten 
hengellisesti ylevä ja ylen 
määrin riemullinen tuona 
päivänä olin. 
 
Sallikaa minun nyt keskittyä 
BookExpo Americaan eli 
BEA:han, jossa Urantia-säätiö 
piti esillä Urantia-kirjaa. BEA on 
maailman toiseksi suurin 
kirjanäyttely. Frankfurtin 
kirjamessut ovat suurimmat, 
Meksikon Guadalajaran 
kansainväliset kirjamessut ovat 
kolmanneksi suurimmat. 
 

Tänä vuonna BEA järjestettiin 
27.–29.5. Javits Centerissä New 
Yorkissa. Urantia-säätiön 
hallussa oli pieni tila yhdessä 
näyttelyn pääpaviljongeista – 
samalla alueella, jonne 
suurimmat kansalliset ja 
kansainväliset kustantajat ja 
jakeluyhtiöt olivat asettuneet. 
Tämä soi säätiölle tilaisuuden 
lujittaa suhteita niihin 
partnereihin, jotka jo nyt 
jakelevat kirjaa Yhdysvalloissa 
ja Pohjois-Amerikassa, samoin 
kuin Latinalaisessa Amerikassa, 
Euroopassa ja muilla alueilla. 

Richard Jernigan  
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Tarjoutui niin ikään 
mahdollisuuksia tutkailla kirja-
alan maailmannäkymiä ja saada 
siten tietää, millaisia 
mahdollisuuksia ja haasteita 
kirja-alalla kaiken kaikkiaan on 
tällä haavaa kohdattavanaan. 
 
Noin 20 800 henkilöä kävi 
tämän vuoden BEA:ssa. Se 
kirvoitti yli 44 000 Twitter-
postausta, yli 22 000 Facebook-
tykkäystä ja noin 4 500 
Instagram-seuraajaa. Median 
edustajia oli yli tuhat. Puhujia oli 
yli 350 ja konferenssi-istuntoja 
yli 85. Valtaosaltaan niiden 
järjestäjänä oli mahtava 
julkaisijoiden joukko Kiinasta, 
joka oli BEA:n 
markkinointifoorumin 
kunniavieras. Osallistujina oli 
mm. kirjakauppoja (sekä ketjuja 
että yksityisiä), erityisalojen 
vähittäisostajia, 
museokauppojen ostajia ja 
kirjastonhoitajia. PBS hoiti 
BEA:n julkisuuden sekä netissä 
että eetterissä. 
 
Näyttipä (tai ei) edellä oleva 
miten vaikuttavalta tahansa, kun 
kirjoitin tätä artikkelia, sinä 
aikana Urantia-säätiön 
Facebook-sivulla oli noin 10 000 
tykkäystä, FIFA:n naisten 
maailmancup -sivulla niitä oli 
467 000, Dalai Lamalla 
vastaavasti 11 miljoonaa ja 
Taylor Swiftillä 71 miljoonaa. 
Osoittaako tämä, että maailman 
useimpien väestönosien 
keskuudessa kirjojen lukeminen 
ei yleensä ole nousussa? Kirja-
alan asiantuntijat ovat jo 
muutaman vuoden ajan 
puhuneet ja kirjoittaneet 
kirjamyynnin yleisestä laskusta. 
Yhdysvalloissa ja suurimmassa 
osassa maailmaa 
nykymarkkinat näyttävät 
suhteellisen pysähtyneiltä, sillä 
sekä rahatulot että 
kappalemäärät eivät ole 
osoittaneet merkittävää 
muutosta viime vuosina, 
varsinkaan vuoden 2012 jälkeen. 
Tuo on totta, ja mukaan on 
laskettava e-kirjojen 
viimevuotinen niukka tai 
olematon myynnin kasvu. 
Näyttää siltä, että lukemisen 
sijasta monet harrastavat 
nykyisin mieluummin sosiaalista 
mediaa, videosisältöjen 
katselua, musiikin kuuntelua, 
pelejä ja muita aktiviteetteja. 
 
Miksi kaikki edellä sanottu on 
tärkeää? Siksi, että se kohdistaa 
huomion siihen, miten pieni, 
mutta miten huipputärkeä 

Urantia-kirjan 
jakeluverkosto on 
planeettamme 
tulevaisuuden kannalta. 
Urantia-kirja on 
nimenomaan jakelun 
kautta onnistunut 
menestymään 
merkittävästi ja kestävästi 
laajemman saatavuuden 
turvaamisessa ja 
alentamaan kirjan hintaa 
tuntuvasti koko 
maailmassa. 
 
Tiedämme sitä paitsi, että 
”kaupankäynti on ollut 
suuri sivistäjä sikäli, että 
se on edistänyt kulttuurien 
välistä 
vuorovaikutusta.” [69:4.8] 
 
Tuoda Urantia-kirja 
saataville ja ulottuville 
maailmanlaajuisesti ei ole 
mikään vähäpätöinen 
haaste. Mutta 
antaumuksellisten Urantia-
kirjan lukijoiden avulla se 
voidaan saavuttaa ja se 
saavutetaan 
menestyksellisesti. 
Päivittäinen 
vapaaehtoistyö ja 
monenlaiset avustukset 
kaikkialla maailmassa 
mahdollistavat Urantia-
kirjan saatavuuden. 
 
Totta kyllä, edessä oleva 
tehtävä on yhä valtava, 
mutta johtohenkilöiden, 
lukijoiden ja paikallisten 
yhteisöjen ja 
maailmanlaajuisten 
organisaatioiden 
antaumuksen ja 
yhteistoiminnan varassa 
voimme edetä vakaasti ja 
keskeytyksettä. 
 
Urantia-kirja tarvitsee 
meitä kaikkia. BookExpo 
Americaan osallistuminen on 
yhtä tärkeä osa yhtälöä kuin on 
osallistuminen monille muille 
relevanteille kirjamessuille 
maailman eri puolilla. Mutta 
muista, että se on mahdollista 
vain lukijoiden 
myötävaikutuksella, tuella ja 
avulla. 
 
Se mitä erityisesti voin sanoa 
tässä ja nyt on: Tiedä, että 
Urantia-kirja tarvitsee sinua. 
Tiedä, että Urantia-säätiö 
tarvitsee sinua. 
 
Urantia-kirjan levittäminen ja 
sen saatavilla pitäminen on 
tiimityötä koko maailman 

mitassa, vaikka pienimuotoista 
onkin. Jos voit, tule mukaan 
palvelun riemuun ja ota 
asiaksesi järisyttävä tehtävä 
saattaa viides aikakautinen 
ilmoitus maailman kaikille 
kulmille. Tee lahjoitus (tai jatka 
lahjoittamista) jollakin 
haluamallasi tavalla. Tee se 
kylässäsi, kaupungissasi, 
metropolissasi, maassasi tai 
alueellasi. Mutta osallistu. Ole 
avuksi sydämesi kyllyydestä. 
 
Ota yhteys Urantia-säätiöön 
netin kautta, tule käymään tai 
soita ja saat tietää, miten voit 
olla mukana tuomassa Urantia-
kirjan entistäkin paremmin 

saataville ja entistäkin 
huokeampana lukijoille kautta 
maailman. 
 
Muistakaamme, että ”yhdessä 
Jumalan kanssa ei mikään, ei 
kerrassaan mikään, ole 
mahdotonta.” [26:5.3] 

Tamara ja Víctor 
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BOGOTAN  KANSAINVÄLISET  KIRJAMESSUT  

Isabel Reinoso, Marlene Tovar, 
Andrés Ramírez ja Wilson León 
 
Bogota, Kolumbia 
 
Kolumbian Urantia-yhdistys ja 
Bogotan Urantia-yhdistys olivat 
esillä vuoden 2015 
Kansainvälisillä kirjamessuilla 
Bogotassa. Kysymyksessä oli 
kaksiviikkoinen kirjapaino- ja 
julkaisualan tapahtuma. Tänä 
vuonna se järjestettiin 21.4. – 
4.5., ja paikkana oli Conferencia
-Centro de Convenciones. 
 
Tämä oli epäilemättä paras 
niistä kirjamessuista, joihin 
yhdistys on viime vuosina 
osallistunut. Kävijämäärä oli 
korkea, järjestettyjä tapahtumia 
oli monia ja tilaisuus tavoittaa 
tuhansia ihmisiä Urantia-kirjan 
merkeissä oli suuri. 
 
Haluamme ensimmäiseksi 
kiittää kaikkia mahdollisesti 
mukana olleita taivaallisia 
olentoja siitä, että he ohjailivat 
meitä, mikä mahdollisti 
osallistumisemme ja 
rakkaudesta tekemämme 
palvelukset. 
 
Toisekseen haluamme kiittää 
Urantia-säätiötä, joka lahjoitti 
100 espanjankielistä 
pehmeäkantista Urantia-kirjaa. 
Lahjoitetut kirjat auttoivat meitä 
tasapainottamaan messuille 
osallistumisen aiheuttamia 
kuluja. 
 
Lopuksi olemme kiitollisia niille 
organisaattoreille ja 
vapaaehtoisille, jotka olivat 
tukenamme 
näyttelyosastollamme 
viidentoista päivän ajan. 
 
Tulokset ponnistuksistamme 
olivat nämä: 

 

• Jaettiin yli 8500 
lentolehtistä. 
 
• Informaatiota Urantia-
kirjasta annettiin yli 2000 
henkilölle. 
 
• Urantia-toiminnoista 
kiinnostuneilta saatiin yli 
240 sähköpostiosoitetta. 
 
• Myytiin yli 140 kappaletta 
El libro de Urantiaa. 
 

• Urantia-kirjan kolmessa 
esittelytilaisuudessa oli 
läsnä yli 100 henkilöä. 

 

Näille kirjamessuille 
osallistumisen tyydyttävintä 
antia oli se henkilökohtainen 
kontakti, joka saimme 
osastollamme käyneisiin 
henkilöihin. Monet tutustuivat 
kirjaan ensimmäistä kertaa, 
mutta joillekuille se oli jo 
entuudestaan tuttu. Varsin 
monien nuorten osoittama 
innostus ilahdutti sydäntämme. 
 
Ensi vuoden messuille 
valmistautuessamme teemme 
seuraavaa: 

 

• Meillä on datapuhelin 
luottokorttien prosessointia 
varten. 
 
• Pyydämme paremman 
sijaintipaikan, jossa on 
enemmän tilaa 
osastollemme. 
 
• Osallistumme 
liiketoimintakonferensseihi
n. 
 
• Osallistumme useampiin 
työryhmiin. 
 
• Teemme enemmän 
mainontaa. 
 
• Esitämme miniluentoja 
osastollamme. 
 
• Meillä on lasten nurkkaus 
palapeleineen. 
 
• Tarjoilemme kahvia ja 
vettä. 
 
• Parannamme sitä, miten 
kohtaamme vierailijamme. 
 
• Teemme parannuksia 
lentolehtisiin. 

 
 
Oli etuoikeutemme ja suuri 
mielihyvämme saada hoitaa 
osastoamme ja palvella kävijöitä. 

Elizabeth Prieto 

Wilson León, Carlos Rincon, Liliana Vargas ja Gustavo García 
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Y H T E I S E S I I N T Y M I N E N  C H I C AG O N  L I T  F E S T I L L Ä  

myöhemmin seesteinen. 
Pienillä ja suurilla 
kirjakaupoilla, julkaisijoilla ja 
organisaatioilla, jotka 
julkaisevat tiettyä teosta tai 
edustavat erityistä intressi- 
tai uskonnollista ryhmää, oli 
satoja messupöytiä. 
 
Urantia-säätiöllä ja Urantia 
Book Fellowshipillä, jota 
edusti Urantia-kirjan 
lukijoiden ensimmäinen 
seura, oli yhteinen osasto 
telttakatoksen alla. Yksi 
tämän kokeilun tavoitteista 
oli pyrkiä luomaan 
kestävämpää kiinnostusta 
kirjaa kohtaan. Messuilla 
kirjat on aina myyty rivakasti 
ja työntekijöillä on ollut 
mukavaa keskustellessaan 
opetuksista ja muista 
hengellisistä ideoista lukuisten 
vierailijoiden kanssa. Nämä 
kanssakäymiset ovat kuitenkin 
viime aikoina luoneet vain 
vähän kiinnostusta paikallisia 
Urantia-toimintoja kohtaan, siitä 
huolimatta että Ensimmäinen 
seura on tehnyt parhaansa 
lukijasuhteiden ylläpitämiseksi. 
 
Osastolla toimineilla 
työntekijöillä oli sekalaisia 
mielipiteitä Lit Festiin 
osallistumisen tuloksista. Kirjoja 
myytiin vain 14, ja muuattakin 
työntekijää askarrutti se, oliko 
ollut vaikeaa päästä esille 
satojen kirjoja myyvien 
messuosastojen joukossa. 
 
Työntekijöinä Säätiö-
Fellowshipin osastolla toimivat 
Paul Anderson, Emily Dean, 

Daniel Glazer, John Hales, Ken 
Keyser, David Kulieke, Marilynn 
Kulieke, George Philosophos, 
Mo Siegel ja Joanne Strobel. 
 
Vaikka myynti ja kiinnostus 
olivat vaatimattomia, työntekijät 
arvostivat myönteistä 
kanssakäymistä vierailijoiden 
kanssa. Mo kommentoi: 
”Minusta tämä oli suhteellisen 
menestyksellistä, kun otetaan 
huomioon, että olimme mukana 
ensimmäistä kertaa, että sää oli 
mitä oli ja että vaatii yleensä 
useampia altistumisia, ennen 
kuin joku ostaa Urantia-kirjan.” 
Emily lisäsi: ”Olen iloinen siitä, 
että olin mukana uudessa 
yrityksessä tavoittaa tällä 
hyvällä sanalla muita ihmisiä.” 
 

David Kulieke, 
 
Illinois, Yhdysvallat 
 
Taas yksi eri Urantia-järjestöihin 
kuuluvien Urantia-kirjan 
lukijoiden yhteisponnistus väritti 
Chicagon alueen toimintoja 
kesäkuussa. Isännöityään 
monet vuodet näyttelyosastoja 
ja esiteltyään Urantia-kirjaa eri 
tilaisuuksissa, kuten Mieli-
ruumis-henki -näyttelyissä, 
Chicagon alueen lukijat 
kokeilivat uutta tapahtumaa, 
nimittäin kunnianarvoisan 
Kirjanpainajainkujan 
kirjamessuja, jolle oli tänä 
vuonna annettu nimi Lit Fest. 
 
Tämä laaja kaksipäiväinen 
ulkoilmatapahtuma ulottui usean 
korttelin alueelle eteläisen 
Chicagon Loopissa. Kesäkuun 
6. oli aurinkoinen ja keväinen; 
kesäkuun 7. myrskyinen ja 

Omaa luokkaansa olivat ne 
ystävyyssuhteet, jotka 
solmiutuivat viereisen 
näytteilleasettajan 
työntekijöiden kanssa. 
Kyseessä oli Amerikan 
buddhalaisryhmä, joka keskittyy 
palvelemiseen. 
 
Tapahtuma alleviivasi taas 
kerran sitä, mitä iloa erilaisen 
järjestötaustan omaavat lukijat 
kokevat toimiessaan yhdessä 
Urantia-kirjan opetusten 
levittämisessä. 

John Hales ja Daniel Glazer 

H ISTORIA  TALLENTUU  SÄÄTIÖN  
VALOKUVAGALLERIAAN  

Tamara Strumfeld, Urantia-
säätiö 
 
Illinois, Yhdysvallat 
 
Onko sinulla henkilökohtainen 
tai perhevalokuvakokoelma, 
jossa saattaisi olla Urantia-
yhteisön kannalta historiallista 
arvoa omaavia kuvia? Jos niin 
on, voit tehdä merkittävän 
palveluksen sillä, että annat ne 
Urantia-säätiön käyttöön. 
 

Säätiö on ryhtymässä 
hankkeeseen lisätä historia-
arkiston valokuvagalleriaan 
kuvia eritoten vuosilta 1900–
1990. Kuvakokoelmaa 
käytetään yleisenä historia-
arkistona ja myös kuvastona, 
jonka kuvia voidaan julkaista 
uutiskirjeissä ja muissa 
julkaisuissa. Vaikka tiedetään, 
että eri tahoilla on monia 
historiallisia kuvia, säätiön 
kokoelma on silti perin 
puutteellinen. 
 

Voit auttaa meitä varmistumaan 
sellaisesta, että edelliset 
sukupolvet ovat edustettuina 
arkistossa ja että henkilöt ja 
kohteet, jotka mahdollisesti 
puuttuvat tai ovat meille 
tuntemattomia, tulevat 
identifioiduiksi ja liitetyiksi 
kokoelmaan. Näitä ovat 
henkilöt, joilla on yhteys Urantia
-säätiöön tai Urantia-
veljeskuntaan – johtohenkilöitä 
ja lukijoita, jotka toimivat 
Urantia-kirja-projektissa tai 
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Skannaa ja toimita perille 
sähköisesti. 
 
Voit skannata kuvat omalla 
skannerillasi tai viedä ne 
kaupalliselle ammattilaiselle, 
kuten FedEx (aiemmin Kinko’s) 
tai UPS:n myymälään. 
 
Skannausten resoluution tulee 
olla vähintään 300 ppi. Älä 
leikkaa mitään, älä tasapainota 
värejä äläkä muutoinkaan 
millään tavoin ”fiksaa” kuvia. 
Meillä on omat välineemme, 
joilla saamme ne näyttämään 
paremmilta. Tarvitsemme vain 
suuriresoluutioisen skannin 
alkuperäisestä. 
 
Kuvat tulisi nimiöidä selvästi ja 
liittää mukaan kaikki hallussasi 
oleva informaatio. Sen voi tehdä 
nimeämällä uudelleen 
digitaalisen failin (esimerkiksi 
Joe_Blogs_1957. jpg) tai 
toimittamalla meille liitteenä 
tekstitiedosto, jossa viitataan 
numeroituun kuvaan 
(MG11529.jpg = Joe Blogs 
1957). Ellei tarkka aikamäärä 

ole tiedossasi, epätarkkakin 
aikamäärä on hyödyllinen. (Joe 
Blogs, noin 1957 tai Joe Blogs, 
1950-luvun loppupuolella). Jos 
olet epävarma tai et voi nimetä 
kuvia, lähetä se silti meille 
kaikkine hallussasi olevine 
tietoineen. 
 
Voit sähköpostittaa valokuvat, 
mutta viestien 
tiedostokohtainen kokorajoitus 
on 10 MB. 
 
Jos käytössäsi on jokin 
ilmaisista kookkaiden 
tiedostojen jakelukanavista, 
kuten Dropbox  
(https//www.dropbox.com) tai 
Google Drive  
(https//www.google.com/drive), 
lähetä latauksesi Tamaralle 
osoitteeseen 
tamara@urantia.org. 
 
Anna käyttöön alkuperäiset 
kuvat. 
 
Voit olla varma siitä, että 
pidämme tarkkaa huolta 
kuvistasi ja skannauksen 

jotka vain olivat mukana 
merkittävissä tilanteissa ja 
tapahtumissa. Jos olet halukas 
käymään läpi 
valokuvakokoelmasi ja 
identifioimaan ja jakamaan 
kuvasi, saatat myötävaikuttaa 
ainutlaatuisella tavalla 
historiallisen muistitiedon 
säilymiseen. 
 
Vanhat valokuvat pitää 
skannata ja digitalisoida. Jos 
kykenet tekemään sen, ole 
ystävällinen ja tutustu 
jäljempänä esitettyihin ohjeisiin 
skannaamisesta, nimeämisestä 
ja elektronisesta 
perilletoimittamisesta. Jos 
arvelet, että sinulta puuttuu 
tarvittava taito, otamme 
kiitollisina lainaksi kuvien 
alkuperäiskappaleesi ja ne 
skannattuamme palautamme ne 
sinulle. 
 
Seuraavassa ovat ohjeet siitä, 
miten voit auttaa meitä. 
 

jälkeen palautamme ne sinulle. 
Halunnet pitää itselläsi niistä 
kopion ja pakata ne 
huolellisesti, jotteivät ne 
vahingoittuisi. 
 
Lähetysosoite on: Urantia 
Foundation, Attn. Tamara 
Strumfeld, 533 Diversey 
Parkway, Chicago, IL 60614, 
U.S.A. 
 
Kirjoita jokaisen kuvan taakse 
nimesi, yhteystiedot ja 
informaatio siitä, mikä on kuvan 
aihe (nimet, aikamäärä, paikka 
jne.). Mikäli sinulla on tarjota 
lisätietoa, voit kirjoittaa sen 
erilliselle paperille, mutta 
numeroi silloin kaikki kuvat ja 
viittaa kuhunkin kuvaan sen 
numerolla. 
 
Urantia-säätiön tiimin puolesta 
kiitämme sinua ja arvostamme 
toimiasi auttaessasi meitä 
täydentämään ja säilyttämään 
kuvakokoelman tulevien 
sukupolvien hyväksi. 

M ITÄ  URANTIA -KIRJA  MINULLE  
MERKITSEE  

löytyvän loogisia vastauksia. Oli 
miten oli, liityin kuitenkin 
kirkkoon ja päättelin, että ehkä 
usko oli tarpeen voidakseni 
”ostaa” mielettömän jutun 
veriuhrista. Viidennentoista 
ikävuoteni vaiheilla pappini 
pidätettiin kirkon varojen 
kavaltamisesta, ja se repi 
pienen sydämeni kappaleiksi. 
 
Kielsin kirkon ja kaikki 
”uskovaiset”. Mielestäni he 
olivat yksinkertaisesti lampaita, 
joita piti rauhoitella saduilla. 
Mitkään kirkot eivät minua enää 
kiinnostaneet, ja uskonto tuntui 
ajanhukalta. Arvelen, että 
minussa oli silti vielä jotakin, 
joka halusi uskoa, mutta jos 
siinä ei ollut mitään järkeä, en 
menisi sellaiseen mukaan. En 
edes unelmissani uskonut, että 
löytäisin jotakin vastauksin, 
jotka voisin ”ostaa”. 
 
Yhtenä iltana istahdin 
paikallisessa pubissa Fort 
Collinsissa Coloradossa uuden 
miesystäväni kanssa pöytään, 
ja keskustelimme uskonnosta ja 
filosofiasta. Hän kertoi 

alkaneensa hiljattain lukea 
suurta kirjaa, jossa on valtavasti 
vastauksia. Niinpä ryhdyin 
esittämään kysymyksiä 
toisensa perään aamunkoittoon 
saakka. Olin yksinkertaisesti 
häkellyksissäni hänen 
antamistaan vastauksista. Ne 
olivat selkeitä, täysin 
järkeenkäypiä, ja ne kuulostivat 
sydämessäni tosilta. Hänellä ei 
ollut kirjaa mukanaan, mutta 
sain vilkaista sitä seuraavalla 
viikolla. Koko viikon ajan 
uneksin kirjan näkemisestä, sen 
koskettelemisesta ja oman 
kappaleeni saamisesta. Olin 
pettynyt siihen, että se oli 
sininen kirja pienine 
ympyränkehineen. Olin 
odottanut suurta nahkaan 
sidottua teosta kultaisin 
pakotuksin ja goottilaisin 
kirjaimin – joka riittävän 
koristeellisena heijastelisi sen 
sisältöä. 
 
Olin kuitenkin heti haltioissani 
lukemastani ja otin tavakseni 
ajaa puolitoista tuntia joka 
viikko osallistuakseni 
opintoryhmään Denverissä. 

Andrea Barnes, 
 
Kalifornia, Yhdysvallat 
 
Olin onnekas löytäessäni 
Urantia-kirjan 19-vuotiaana, 
vaikka se saikin minut 
todelliseen sekasortoon monen 
vuoden ajaksi. Varttuessani oli 
hyvin utelias lapsi. Halusin aina 
tietää, mitä oikeastaan oli 
menossa. Uskonto herätti 
minussa varsin paljon 
kysymyksiä, joihin ei tuntunut 

Minulla oli perin korkealentoisia 
ihanteita kaikesta ja pyrin 
elämään niiden mukaan. 
Ymmärrän nyt, että olin 
nuijapää, joka yritti olla 
sammakko. 
 
Menin naimisiin sen ystävän 
kanssa, joka minulle kirjasta 
kertoi, muutin San Diegoon ja 
synnytin kolme poikaa. Vuodet 
vierivät omistautuessani lasten 
kasvattamiseen; 
opintoryhmässä kävin kuitenkin 
aina joka viikko. Mutta lasten 
lähdettyä kotoa, hyörin muiden 
asioiden parissa enkä viiteen 
vuoteen osallistunut 
opintoryhmään. Urantia-kirjasta 
ammentamani totuudet olivat 
silti aina osa minua. Tunsin 
kuienkin, että olin tehnyt 
elämässäni valtaisasti virheitä 
enkä tuntenut itseäni 
arvolliseksi kuulumaan enää 
liikkeeseen. Sitten yhtenä 
päivänä kuuntelin autoradiosta 
pappia, joka puhui nimenomaan 
tästä aiheesta. Hän sanoi, että 
jos sinulla on palvelemisen 
halua, se todistaa sinun olevan 
arvollinen. Hän sanoi, että 

Andrea Barnes ja hänen 
poikansa Dan  

https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/drive/
mailto:tamara@urantia.org
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työntekijöitä oli peräti vähän, 
mutta elo oli jo tuleentunutta. 
Hän puhutteli sydäntäni, ja olin 
niin liikuttunut, että pysähdyin 
tienvarteen itkemään. 
 
Päätin osallistua Urantia-
perhefestivaaliin Kanadan 
Montrealissa 2010. Sieltä 
menin lukijaryhmän mukana 
käymään opintoryhmissä, 
puhumassa kirjasta kenen 
tahansa tapaamamme ihmisen 
kanssa ja kehittelemään uusia 
suhdetoimintamenetelmiä. 
Seuraavana vuonna minut 
valittiin The Urantia Book 
Fellowshipin yleisneuvostoon. 
Tunsin, että osalleni oli 
langennut suuri kunnia 
voidessani olla osa jotakin niin 
merkittävää. Ymmärsin toki, 
että olemme vain 
ihmisinstituutio, vaikka 
olemmekin korkeampaa 
tarkoitusta palvelevia 
religionisteja. 
 
Minut valittiin Fellowshipin 
suhteidenluontikomitean 
puheenjohtajaksi 2012. Jatkoin 
siitä, mitä edelliset 
puheenjohtajat olivat tehneet. 
Järjestin lisäksi näyttelyosastot 
moniin kirjanäyttelyihin; 
osastoilla yleisöä tutustutettiin 

Urantia-kirjaan. Vuosien 
mittaan meillä on ollut tilaisuus 
kertoa henkilökohtaisesti 
tuhansille ihmisille kirjasta. 
Otan ensin selville, miten 
pitkällä keskustelukumppanini 
on hengellisellä tiellään, ennen 
kuin kerron hänelle mitään. 
Meidän tulee ymmärtää, ettei 
tarkoituksemme ole muuttaa 
kenenkään uskomuksia vaan 
hienovaraisella ja viisaalla 
tavalla tuoda niihin jotakin 
lisää. Eikö tämä olekin 
jeesusmainen menetelmä? 
Kirjasta kertominen kysyy 
todellista taitoa, ja taidon 
kehittyminen vaatii aikaa. 
 
Useinkaan en mainitse kirjaa 
lainkaan vaan esitän 
kysymyksiä ja sitten rakennan 
jotakin hienompaa sen päälle, 
minkä katson puhetoverini 
parhaiksi ajatuksiksi. Tämä on 
”evankeliumin jakamista”. 
Yksinkertainen toisten ihmisten 
rakastaminen on evankeliumin 
jakamista. Eivät kaikki kiinnostu 
tästä kirjasta, eikä heidän 
tarvitsekaan. Olemme kaikki 
matkallamme eri kohdassa. 
Kunnioitus ja myötätunto itse 
kutakin henkilöä kohtaan on 
avaintekijä. 
 

V. 2014 keskimmäinen poikani 
hävisi 28-vuotiaana taistelun 
huumeita vastaan. Vaikka olin 
hänestä jatkuvasti huolissani, 
niin kun jotakin tällaista 
tapahtuu, sellaiseen ei ole 
koskaan varautunut. Minusta 
tuntui, että elämäni oli lopussa. 
Tuntemani murheen määrä oli 
käsittämätön, ja luulin 
menettäväni järkeni. Rukoilun 
avulla ja antamalla vallan 
kiitollisuuden tunteille, 
onnistuin kuitenkin pääsemään 
taas tasapainoon ja 
äärimmäisestä tuskasta 
huolimatta pysymään 
kurssissa. 
 
Milloin tahansa pyydän apua, 
aina sitä saan. Minusta tuntuu, 
että Universumin Äiti-Henki on 
kanssani kaiken aikaa. Hän 
löytää keinot lohduttaa ja 
syleillä minua. Näen hänen 
presenssinsä kirjaimellisesti 
mielessäni, panen 
luottamukseni häneen ja 
vastavuoroisesti rakastan 
häntä. Vaatimaton uskoni piti 
nostaa aidon luottamuksen 
tasoille, ja se kannattelee 
minua tuskan läpi. 
Ilmoituksenantajat kertovat 
meille, että ”mitään kasvua ei 
voi tapahtua ilman psyykkistä 
ristiriitatilannetta ja hengellistä 

kuohuntaa.” [100:4.2]. Yritän 
muistaa, että ollakseni kiitollinen 
ja tietääkseni, että jotakin hyvää 
on tuloksena tästä kaikesta, 
tiedän ehdottomasti vielä 
näkeväni poikani ja minulla 
olevan tilaisuus viettää aikaa 
hänen kanssaan niin paljon kuin 
haluan. 
 
Ilman Urantia-kirjaa poikani 
kuolema olisi ollut taakka, jota 
uskoakseni en olisi kyennyt 
kantamaan. Avukseni tuli 
välittömästi Symmetry of Soul 
Teamin äänitteet 
(www.symmetryofthesoul.org). 
Kuuntelin tuntikausien ajan 
jaksoja, jotka käsittelevät 
persoonallisuuden 
eloonjäämistä, ja sitten siirryin 
muihin äänitteisiin. Ja 
tietämykseni viidennestä 
käänteentekevästä ilmoituksesta 
kasvoi enemmän kuin koskaan. 
 
Olen äärimmäisen kiitollinen 
Urantia-ilmoituksesta, 
omakohtaisesta ilmoituksestani, 
perheestäni, kaikista veljistäni ja 
sisaristani ja tälle sfäärille 
suoduista siunauksista. 
 
Rauha teille.  

PYRIN LÖYTÄMÄÄN VASTAUKSIA 

Cesar Paulo Zapello, Brasilian 
Urantia-yhdistyksen 
puheenjohtaja 
 
Caxias do Sul, Brasilia 
 
Mitä tulee vastausten etsintääni 
hengellisiin ja kosmisiin 
kysymyksiini, niin kysymykseni 
koskivat – muutaman 
mainitakseni – aina Jumalaa, 

maailmankaikkeutta ja Aatamia 
ja Eevaa. Mutta vastauksia en 
institutionaalisten uskontojen 
piiristä löytänyt. Raamatun 
ymmärtäminen – kasvatukseni 
on katolinen – ei koskaan 
antanut minulle kaipaamiani 
vastauksia. 
 
Neljänkymmenenkahdeksan 
vuoden ajan olin täynnä 
kysymyksiä ilman vastauksia. 
Sitten ajat kävivät kohdallani 
vaikeiksi. Pikkubisnekseni meni 
nurin, ja tunsin syvää 
masennusta. Mutta 
kokemukseni pani minut 
kääntymään Jumalan puoleen 
ja kysymään häneltä vielä 
yhden kysymyksen: Miksi 
elämä on näin vaikeaa? 
 
Hengellinen nälkäni vei minut 
evankelisiin kirkkoihin, Seicho-
no-je’hen, šamanismiin ja 
Suureen valkeaan 
veljeskuntaan (Ylösnousseet 

 

Heinäkuun 31. 

päivänä 2010 

löysin nettiä 

selaillessani 

Urantia-kirjan.  
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mestarit), mutta mikään niistä 
ei antanut minulle vastauksia. 
Ne valmistivat minut kuitenkin 
Urantia-kirjan löytämiseen. 
 
Heinäkuun 31. päivänä 2010 
löysin nettiä selaillessani 
Urantia-kirjan. Silmäillessäni 
sisällysluetteloa katseeni 
kiinnittyi lukuun 74, ”Aatami ja 
Eeva”. Luvun 74 sisältämä 
informaatio oli perin loogista ja 
erittäin järkeenkäypää. Tiesin, 
että Urantia-kirja tulee 
vastaamaan kysymyksiin, joita 
olin esittänyt vuosikaudet. 
 
Pitkäaikaisten lukijoiden ja 
Brasilian Urantia-yhdistyksen 
(UAB) tarjoamien netin 
opintoryhmien avulla olen siitä 
lähtien opiskellut Urantia-kirjaa. 
Elämäni on muuttunut. Vähän 
ensin emmittyään vaimonikin 
on alkanut lukea kirjaa. Nyt hän 
ja minä nautimme hengellisestä 
yhtenäisyydestä, ja autamme 
uusia lukijoita. 
 
Useimmat ystävämme ovat 
Urantia-kirjan lukijoita 
Brasiliassa ja eri puolilla 
maailmaa. 
 
Osallistuin 
opintoryhmäsymposiumiin 
Chicagossa kesäkuussa 2012 
ja vierailin Urantia-säätiön 
keskustoimistossa. Ystävystyin 
monien eri maista kotoisin 
olevien kanssa, ja he 
motivoivat minua täyttämään 
Isän tahdon ja palvelemaan 
veljiäni ja sisariani. 
 
Kun joku kysyy, mikä Urantia-
kirjan kohta on minulle 
mieluisin. Vastaan aina, että se 

on se kohta, jota olen juuri 
lukemassa. On silti kaksi 
tekstikappaletta, jotka ovat 
motivoineet minua eniten: 

 

”Persoonallisuuden ikuinen 
eloonjääminen riippuu 
kokonaan kuolevaisen mielen 
tekemästä valinnasta. Sen 
tekemät päätökset määräävät 
kuolemattoman sielun 
eloonjäämispotentiaalin. Kun 
mieli uskoo Jumalaan ja sielu 
tuntee Jumalan, ja kun ne 
yhdessä hoivaavan Suuntaajan 
kanssa kaikki halajavat 
Jumalaa, silloin on 
eloonjääminen varmistettu. 
Älylliset rajoitukset, 
kasvatuksen hataruus, 
sivistyksen puute, sosiaalisen 
aseman mitättömyys, vieläpä 
inhimillisten moraalikäsitysten 
alamittaisuus, jotka johtuvat 
opetuksellisten, 
sivistyksellisten ja sosiaalisten 
etuisuuksien valitettavasta 
puuttumisesta, eivät voi tehdä 
tyhjäksi sitä, että jumalallinen 
henki vaikuttaa tällaisissa 
epäonnisissa ja inhimillisestä 
näkökulmasta katsottuna 
rajoitteisissa mutta uskovissa 
yksilöissä. Siitä, että 
Salaperäinen Opastaja on 
ihmisen sisimmässä, 
muodostuu kuolemattoman 
sielun alku, ja se takaa 
mahdollisuuden sen 
kasvupotentiaalille ja 
eloonjäämiselle.” [5:5.13] 

 

”Toimialansa ja valtansa 
puitteissa sosiaaliset arkkitehdit 
tekevät kaikkensa 
saattaakseen sopivat yksilöt 

yhteen, jotta nämä voisivat 
muodostaa maan päällä 
tehokkaita työryhmiä, joihin on 
mieluisaa kuulua. Ja joskus 
tällaiset ryhmät ovat saaneet 
havaita, että 
mansiomaailmoissa heidät on 
saatettu taas yhteen jatkamaan 
hedelmällistä palveluaan. 
Mutteivät nämä serafit aina 
saavuta tavoitteitaan; eivät he 
aina kykene saattamaan 
yhteen niitä, jotka jonkin 
tarkoituksen saavuttamisen tai 
tehtävän suorittamisen 
kannalta muodostaisivat 
ihanteellisimman ryhmän. 
Sellaisissa olosuhteissa heidän 
on käytettävä sitä, mikä tarjolla 
olevassa materiaalissa on 
parasta.” [39:3.5] 

 

Sallikaa minun lopuksi 
alleviivata sitä, että ei riitä, jos 
osaa Urantia-kirjan älyllisesti. 
Opetusten suuri arvo on niiden 
muuntamisessa arkielämämme 
käytännön toimiksi. 
Pyrkimystemme 
voimaperäisyys näyttäytyy siinä, 
minkälaisia suhteemme muihin 

lukijoihin ja kaikkiin veljiimme ja 
sisariimme ovat. 
 
Rohkaisen kaikkia lukijoita 
osallistumaan opintoryhmiin. 
Tiedän, mistä puhun. Osallistun 
nettiopintoryhmiin 
maanantaisin, tiistaisin, 
lauantaisin ja sunnuntaisin 
UAB:n 
nettikonferenssihuoneessa ja 
joka torstai kotonamme 
pidettävään opintoryhmään. Jo 
kolmen vuoden ajan olemme 
pitäneet kuukausittain 
alueellisen tapaamisen Etelä-
Brasiliassa. Siitä lähtien kun 
löysin Urantia-kirjan, olen myös 
aktiivisesti auttanut kansallisten 
tapaamisten järjestämisessä. 
 
Minulle oli suuri kunnia jakaa 
tämä ”Mitä Urantia-kirja minulle 
merkitsee” -tarinani muiden 
lukijoiden kanssa.  

TIEDOTUKSIA 
N A I S T E N  R E T R E T T I  –  T A N S S I T A A N  J U M A L A N  K A N S S A  

Line St-Pierre, 
 
Quebec, Kanada 
 
Urantia-kirja kertoo, että koska 
meitä johtaa Jumalan Henki, 
olemme Jumalan tyttäriä ja 
poikia. 
 
Onko sinulla koskaan ollut 
arvokasta inspiraatiota ja oletko 
toiminut sen mukaan ja saanut 
siitä hengellistä iloa? 
 

Seuraavaa retrettiämme, 
Tanssitaan Jumalan kanssa, 
varten neljä Jumalan tytärtä on 
laatinut ohjelman, jonka myötä 
osallistujat tarkastelevat 
sellaisia kysymyksiä kuin: 
 
Miten ymmärrämme ja 
koemme sen seikan, että 
”nainen on aina – – ollut 
moraalin lipunkantaja ja 
ihmiskunnan hengellinen 
johtaja.” [84:6.4] Mikä on 

naisen seuraava evoluution 
mukainen askel tämän vastuun 
kantamisessa ja 
laajentamisessa? 
 
Miten olemme tulleet tietämään 
Jumalan lahjoista ja 
viisaudesta ja miten ne 
koemme, niin kuin ne ilmenevät 
naisten kautta? 
 
Miten tulemme tietoisiksi meille 
annettujen monien lahjojen 
pyhyydestä – esimerkiksi mieli, 

ruumis, henki, tietoisuus ja 
persoonallisuus, jotka olemme 
saaneet avuksemme 
ylösnousemuksellista 
elämänvaihettamme varten? 
 
Jos haluaisit liittyä seuraamme 
10.–13.9. Chicagon-
keskustoimiostossa, ota 
yhteyttä Joanne Strobeliin 
joanne@urantia.org 

Kristus Vapahtaja, Rio de Janeiro, Brasilia  

mailto:joanne@urantia.org
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Nettiuutisten tekijät 

 

Toimittajat: Marilynn Kulieke, Tamara 

Strumfeld, Richard Keeler ja Cece  

Forester. 

 

Kirjoittajat: Guglielmo ’Memo’ Zago, Judy 

Van Cleave, Víctor García-Bory, Isabel 

Reinoso, David Kulieke, Tamara 

Strumfeld, Andrea Barnes, Cesar Paulo 

Zapello, Line St-Pierre, Robbie Dreier, 

Gaétan Charland 

 

Tuotanto: Truthbook.com 

Urantia-säätiön nettiuutiset 

”Urantia”, ”Urantian” ja ovat  

Urantia-säätiön rekisteröimiä tava-

ramerkkejä. 

 

Tämä on Urantian®-julkaisu. 

Urantia Foundation 

533 W. Diversey Parkway 

Chicago, IL 60614 

Yhdysvallat 

9.  vuosiker ta .  Numero 2 .  
Kesäkuu 2015  

Puhelin: +1 773 525 3319 

 

Sähköposti: urantia@urantia.org 

Verkossa 

www.urantia.org 

Urantia-säätiön johtokunta 

 

Gard Jameson, Richard Keeler, 

Marilynn Kulieke, Georges Michelson-

Dupont, Henk Mylanus, Mo Siegel ja 

Judy Van Cleave. 

 

Johtokunnan liitännäisjäsenet 

 

Sandra Burga-Cisneros, Marta Elders, 

Víctor García-Bory, Richard Jernigan, 

Line St-Pierre, Angie Thurston ja Ralph 

Zehr. 

 

Henkilökunta 

 

Connie Gutierrez, Joanne Strobel ja 

Tamara Strumfeld. 

T H E  U R A N T I A  B O O K  F E L L O W S H I P I N  
O P I N T O T I L A I S U U S  K E S Ä L L Ä  2 0 1 5  

Bobbie Dreier, 
 
New Jersey, Yhdysvallat 
 
Paikka: Techny Towers, 
Northbrook, Illinois, 
Yhdysvallat, 9.–12.7. 
 
Liity Urantia-kirjan 
lukijatovereiden seuraan tänä 
kesänä, kun 
tutkimusaiheenamme on 
”Suhteemme Jumala Isään”. 

Koulutuskomitea on lukuihin 1–
5 keskittyen pannut alulle 
matkan Urantia-kirjan 
keskeisimpiin teemoihin. 
Konferenssikomitea 
suunnittelee koko joukkoa 
kokemuksia, joihin kuuluu 
työpajoja uusille lukijoille, 
syvällistä opiskelua, 
kokemustyöpajoja ja 
edistyneille suunnattuja 
opintoja. Opiskeluohjelman 
lisäksi ohjelmassa on 

tilaisuuksia osallistua 
palvonnalliseen mietiskelyyn 
samoin kuin uudistaa vanhoja 
ystävyyssuhteita ja solmia 
uusia. 
 
Esikonferenssiretretti – 
Luottamuspiirien luominen – 
pidetään 7.–9. 
 
Ilmoittaudu netissä 
www.urantiabook.org  

K A N S A I N VÄ L I S E N  U R A N T I A - Y H D I S T Y K S E N  
K A N S A I N VÄ L I N E N  K E S Ä K O N F E R E N S S I  –  T A PA U S ,  

J O T A  E I  S O V I  J Ä T T Ä Ä  VÄ L I I N  

Gaétan Charland, 
 
Québec, Kanada 
 
Quebecissä tapahtuu tänä 
kesänä jotakin tärkeää. 
Kansainvälisen Urantia-
yhdistyksen järjestämä 
konferenssi pidetään 30.7.–2.8., 
ja sinun odotetaan olevan 
mukana. Kansainväliset 
konferenssit ovat tapahtumia, 
joista ei sovi olla poissa; ne 
tarjoavat verrattomia 
tilaisuuksia sosiaaliseen 
kanssakäymiseen ja sisäiseen 
kasvuun, samalla kun ne 
edistävät aitoa veljeyttä 
monista kulttuuripiireistä 
peräisin olevien kanssa. 
 

Konferenssi keskittyy yhteen 
Urantia-kirjan tärkeimmistä 
opetuksista: Perheen ja 
yhteiskunnan kouluttaminen. 
Monet meistä etsivät tapoja 
levittää ja jakaa edistyneitä 
opetuksia lastemme, 
perheemme ja ystäviemme 
kanssa. Tämä konferenssi 
tarjoaa täysistuntoja ja 
työpajoja, jotka tarkastelevat 
näitä oleellisia aiheita. Ohjelma 
on suunniteltu niin, että 
työpajat liittyvät synergisesti 
vastaaviin täysistuntoihin. 
 
Odotamme näkevämme 
mahdollisimman monet teistä 
tässä tapahtumassa. Monia 
lukijoita saapuu maailman eri 
puolilta, ja taloudellinen 

tukikomiteamme tekee lujasti 
työtä kerätäkseen varoja ja 
hoitaakseen pyynnöt lukijoilta, 
jotka tarvitsevat konferenssiin 
osallistumiselleen rahallista 
tukea. Jos voit olla antelias, tee 
lahjoitus stipendirahastoomme 
käymällä sivulla https://urantia-
association.org/getinvolved/sup
port-uai/ 
 
Ilmoittaudu netissä osoitteessa 
https:https://www.regonline.ca/
builder/site/Default.aspx?Event
ID=1643032 

Ilman kodin 

antamaa aitoa 

rakkautta kukaan 

lapsi ei voi 

saavuttaa 

normaalin luonteen 

täysimääräistä 

kehitystä. 
 

Urantia-kirja 
160:2.6  

http://www.urantiabook.org
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