
2.  vuos iker ta  /  numero 2 /  kesäkuu 2008 

Mo Siegel 

Urantia-säätiön johtokunnan 
jäsen 

 

Nukahdat 20:nnen vuosisadan 
lopulla ja heräät 21:nnellä 
vuosisadalla ja huomaat, että 
ennen niin tuttu maailman meno 
on muuttunut. Katsellessasi 
peruutuspeiliä näet 
esivanhempamme löytämässä 
viidennen käänteentekevän 
ilmoituksen ja sitten laatimassa 
suunnitelmia sen hyväksi. 
Heidän unelmansa Urantia-
kirjasta syntyivät paljon 
yksinkertaisemmissa oloissa, 

niihin vaikuttivat tuskin lainkaan 
ilmiömäinen teknologian kehitys, 
joka oli tuolloin vasta edessä 
päin. Aikaan, jolloin ilmoitus 
meni ensi kertaa painoon, vain 
muutamalla miljoonalla Pohjois-
Amerikan talouksista oli televisio. 
Google merkitsi vain vauvan 
jokellusta, ja omenat* olivat 
jotakin puussa kasvavaa. 

 

20:nnen vuosisadan viimeisellä 
neljänneksellä globalisaatio, 
maailmankauppa, 
kohtuuhintainen kansainvälinen 
lentomatkustus, matkapuhelinten 
keksiminen ja henkilökohtaiset 

internetiä. Joulukuuhun 2007 
mennessä tämä luku oli noussut 
1,3 miljardiin. Uuden 
digitaalisen ajan selässä 
ratsastaen ilmoitus astui 
21:nnelle vuosisadalle. 

 

Maailmannäyttämön 
muuttumisen myötä Urantia-
säätiökin näkee 
mahdollisuutensa ja 
haasteensa, jotka vaativat 
tuoreita lähestymistapoja, mitä 
tulee ilmoituksen levittämiseen, 
suojelemiseen ja 
puolustamiseen. Kun tohtori 
Sadler joukkueineen katseli 

U U D E T  K A N N E T  P O H J O I S - A M E R I K K A A  V A R T E N  Tässä numerossa: 

Ilmoitus astuu 
21:nnelle  
vuosisadalle 

1 

Johtokunnan  
huhtikuun  
kokouksen  
päätöksiä 

3 

Buenos Airesin 
kirjamessut 
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Urantia-yhteisön 
pääomarahasto 

6 

Duane Faw – 
 kunnianosoitus 
miehelle, joka 
palveli ilmoitusta 

7 

URANTIA-SÄÄTIÖN 
NETTIUUTISET 

tietokoneet ovat muuttaneet 
maailman ilmoituksen 
ympärillä. Ja sitten tapahtui 
suurin muutos kaikista: 
internetin kehittyminen. 
Vuonna 1994 Yhdysvaltain 
hallitus irrotti otteensa 
internetistä ja syntyi www, 
maailmanverkko. Tämä 
huokea väline, joka palvelee 
talouskasvua, innovointia, 
luovuutta, tiedon jakamista, 
yhteydenpitoa ja 
globalisoitumista, on muuttanut 
maailmaamme nopeasti. 
Joulukuussa 1995 
maailmanmitassa vain 12 
miljoonaa ihmistä käytti 

I L M O I T U S  A S T U I  21 : N N E L L E  V U O S I S A D A L L E  

Kovakantinen Pehmeäkantinen 

* Apple (omena) viittaa tietokonemerkkiin. 
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fyysistä Urantia-kirjaa, he 
näkivät 2097 sivua tekstiä, 
jotka oli sidottu nätiksi kirjaksi. 

 

 

Kirja oli saatavilla vain 
englanniksi, ja Urantia-säätiö 
omisti sen tekijänoikeudet. 
Kirjan ja sen opetusten 
kontrolloiminen oli samaa kuin 
sen fyysisen levityksen 
kontrollointi. Jos joku halusi 

tietää jotakin Urantia-kirjasta, 
hänen piti joko tuntea joku 
kirjan lukija, osallistua pieneen 
opintoryhmään tai käydä 
kirjakaupassa. 
Parhaimmillaankin kirja löytyi 
vain vähäisestä määrästä 
kirjastoja ja 
erikoiskirjakauppoja. 

 

Urantia-kirjan saatavuus on 
viimeisten kymmenen vuoden 
aikana muuttunut 
dramaattisesti. Nykyisin kirja 
on saatavilla useina 
käännöksinä, jollaisen voi 
ostaa joko pehmeä- tai 
kovakantisena. Tekstin voi 
lukea kokonaan tai osittain 
tietokoneensa tai 
matkapuhelimensa 

näyttöruudulta, sen voi 
kopioida ja sen voi tallentaa 
koneelle siitä riippumatta, 
asuuko Boliviassa vai 
Bulgariassa. Tekstin voi 
kuunnella CD:ltä, DVD:ltä ja 
MP3-soittimelta tai 
matkapuhelimestaan. Sitä voi 
kuunnella vaikkapa laulettuna 
YouTuben videoilla. Sen voi 
toistaa IPODilla lauttamatkalla 
Suomenlahden yli tai 
ajellessaan pitkin Hollywood 

Boulevardia. 

 

Jos joku haluaa saada 
tietää kirjasta ja sen 
kannattajista, tarvitsee 
vain kirjoittaa 
yksinkertaisesti 
Urantia Googlen 
hakukoneeseen ja 
saa välittömästi 
eteensä sadoittain 
linkkejä informaation 
lähteisiin, jotka ovat 
joko kirjan opetusten 

puolesta tai niitä vastaan. 
Kannattajat ja vastustajat 
pääsevät helposti globaaleihin 
blogeihin, joissa he voivat 
esittää kirjasta näkemyksiään. 
Wikipedian avulla 
ilmoituksesta löytyy 
tietosanakirjamaista tietoa 
luettavaksi, opiskeltavaksi ja 
editoitavaksi kyberavaruuden 
kautta ja toimitettavaksi 
silmänräpäyksessä 
kannettavaan tietokoneeseesi 
keittiön pöydällä. 

 

Ikään kuin edellä kerrotussa ei 
olisi yhden ihmisiän ajaksi 
riittävästi muutosta, 
ajatelkaamme opintoryhmiä. 
Muistanet entiset ajat 
(viitisentoista vuotta sitten), 

jolloin ainoa käytännöllinen tapa 
opiskella ilmoitusta oli 
osallistuminen paikalliseen 
opintoryhmään. Ellei kukaan 
pitänyt opintoryhmää alueellasi, 
sinulla ei ollut onni matkassa. 
Nykyisin opintoryhmiä on 
moninaisia, ja ne palvelevat 
lähes kenen tahansa tarpeita. 
Voit osallistua jonkun kotona 
kokoontuvaan ryhmään, mennä 
mukaan internetin 
oppikursseille, osallistua 
konferenssipuhelimen avulla 
opintoryhmiin tuhansien 
kilometrien päässä, toistaa 
nettiin digitaalisesti tallennetun 
opintoryhmäkokouksen tai jopa 
katsella YouTubeen videoitua 
opintokokousta. Voit tavata 
lukijoita ja liittyä virtuaalisiin 
opintoryhmiin sosiaaliseen 
kanssakäymiseen tarkoitettujen 
verkkosivujen kautta, jollaisia 
ovat esimerkiksi MySpace ja 
Face Book. Ja jos kaikki 
edellinen tuntuu ällistyttävältä, 
it-alalla liikkuvat huhut 
ennustavat, että kahden 
vuoden kuluessa uusi tekniikka 
laajentaa massiivisesti 
internetin kaistaleveyttä ja 
tehoa. Laajempi kaistaleveys 
mahdollistaa virtuaaliset 
opintoryhmäkokoukset 
kyberavaruudessa – 
ajantasaisina – 
kolmiulotteista 
interaktiivista 
teräväpiirtotekniikkaa 
käyttämällä. 

 

Mitä tulee Yhdysvaltain 
kirjakauppa-alaan, niin 
muutokset ovat olleet 
nopeita ja rajuja. Pienet 
erikoiskirjakaupat, jotka 
alkuaikoina pitivät 

ilmoituksen tarjonnassaan, ovat 
lähes kadonneet. Useat 
erikoisalojen kirjatukut ovat 
sulkeneet ovensa, minkä syynä 
ovat suurten volyymien 
massamarkkinointiin keskittyvät 
kirjatukkukaupat. Nämä 
tehokkaat tukkukaupat ovat 
nekin hätää kärsimässä, sillä 
suurimmat kirja-alan 
vähittäismyymälät hankkivat 
kirjansa suoraan muutamalta 
harvalta julkaisijalta ja jättävät 
tukkuportaan kokonaan väliin. 
Yhdysvalloissa enin osa 
riippumattomasta 
kirjakauppavolyymistä on 
korvautunut kirjakauppaketjujen 
sekä Wal-Martin ja Costcon 
kaltaisten halpahallien 
myynnillä. 

 

Huonosti myyvien 
erikoiskirjojen ja yhden 
nimikkeen julkaisijoiden 
parhaiten toimiva jakelukanava 
on nykyisin Amazon.com ja 
muut internet-toimijat. Kirja-ala 
on koko maailman mitassa 
käynyt läpi dramaattisen 
muutoksen siksi, että 
Amazon.com ja muut internetin 
vähittäiskaupat tarjoavat 
asiakkaille mukavan paikan, 

Tri William S. Sadler seurassaan joukko Urantia-kirjan lukijoita 



vähittäiskauppojen huolellista 
hyvänä pitämistä. Jos sanoo, 
että Urantia-säätiö ja ilmoitus 
ovat suurten mahdollisuuksien 
mutta myös suurten haasteiden 
edessä, se olisi suurta 
vähättelyä. 

 

Kirjoittaessani tätä artikkelia 
ajatuksenani oli luoda taustaa 
lukuisille Urantia-säätiön 
muutaman viime vuoden aikana 
tekemille päätöksille. 

jossa voi tutustua kirjoihin 
ennakolta ja ostaa niiden uusia 
ja käytettyjä kappaleita 
huomattavasti alennettuun 
hintaan. Ja mikä parasta, on se, 
että ostaminen tapahtuu 
turvallisesti kotona. Urantia-
säätiön kaltaiselta yhden 
nimikkeen julkaisijalta, jonka 
myyntiluvut oikeuttavat 
hyllytilaan sellaisissa 
ketjumyymälöissä kuin Barnes 
and Noble, internetin huokeat 
hinnat edellyttävät tukku- ja 

Lähettäessään ilmoituksen 
liikkeelle vuonna 1955 
näkymättömät ystävämme 
tiesivät digitaalisen ajan olevan 
tuloillaan. Ilmoituksen 
ajoittaminen perustui kenties 
tähän tietoon. Samalla kun 
Urantia-säätiön työ etenee 
rauhallista ja vakaata tahtia, voit 
olla vakuuttunut myös siitä, että 
antaumuksellinen tiimimme ottaa 
iloisena vastaan haasteen pitää 
Urantia-kirja saatavilla myös 
nykyisenä digitaalisena aikana. 
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”Koska kaksi 
kantta menestyi 
kokeessa näin 

 hyvin, päätimme 
ottaa käyttöön 
kumpaisenkin.” 

U U T I S A R V O I S I A  P Ä Ä T Ö K S I Ä  V U O D E N  2008  
H U H T I K U U N  
J O H T O K U N T A K O K O U K S E S T A  P A R I I S I S S A  

Mo Siegel, Urantia-säätiön 
sihteeri 

 

Edelliseen artikkeliin ”Ilmoitus 
astui 21:nnelle vuosisadalle” 
liittyen seuraavaksi esitettävä 
raportti tuo esiin oleellista 
informaatiota ja Urantia-säätiön 
johtokunnan huhtikuun 2008 
Pariisissa pitämän kokouksen 
päätöksiä. Kokouksessa 
käsiteltyjä asioita olivat muun 
muassa kirja ja sen kannet, 
Pohjois-Amerikan 
kirjakauppajakelu, kirjan jakelu 
Euroopassa, käännökset, 
digitaaliset kirjat, äänikirjat, 
hakemisto ja internet eli 
www.urantia.org. 

 

Kirja 

 

Viimeisten viiden vuoden aikana 
Urantia-säätiön julkaiseman 
Urantia-kirjan englanninkielisen 
laitoksen myynti  on tasaisesti 
laskenut. Arvioimme myynnin 
laskemisen syiksi opetusten yhä 
laajemman saatavuuden 
internetissä; monien 
erikoiskirjakauppojen 
häviämisen; kiihtyvän 
kamppailun hyllytilasta 
kirjakauppaketjuissa, mihin 
liittyy vielä varastomäärien 
väheneminen; julkaisijoiden 
monilukuisuus; nuoremman 
sukupolven viehtymys kirjojen 
sijasta multimediaan sekä tarve 
tehdä kirjamme kannesta 
vetovoimaisempi niiden 
hengellisten asiakkaiden 
keskuudessa, joille kirja on 
entuudestaan tuntematon. 
Vuosina 2006 ja 2007 
myyntimme väheni siinä määrin, 

että johtokunta päätti 
korjaustoimenpiteistä, jotta 
säilyttäisimme johtoaseman 
kirjan vähittäismyynnin piirissä ja 
samalla kasvattaisimme 
myyntiämme internetin 
kirjakaupoille. 

 

Kirjan uudet kannet 

 

Kirjan julkaisemisen jälkeen 
Urantia-säätiön on ollut 
suunnilleen kymmenen vuoden 
välein tarpeen luoda kirjalle uusi 
ilme ja niin tyydyttää kirjan 
hengellisten ostajien muuttuvia 
mieltymyksiä. Noin vuosi sitten 
Urantia-säätiö pyysi kolmea 
kirjojen ulkoasun 
suunnitteluyritystä tekemään 
ehdotuksia kirjan uudeksi 
ulkoasuksi. Tarkasteltuamme 
kyseisten yritysten esittämiä noin 
25:ttä ehdotusta, panimme 
erilleen ne kolme ehdotusta, 
joista pidimme eniten, ja yhdessä 
Uversa Pressin ja nykyisen oman 
kirjankantemme kanssa 
alistimme ne 
markkinatutkimukseen. 

 

Noin 700:aa avarakatseista, 
sivistynyttä, eri ikäryhmiä 
edustavaa ja hengellistä 
kirjallisuutta etsivää ostajaa 

Pohjois-Amerikassa pyydettiin 
tarkastelemaan viittä 
kansiehdokasta ja vastaamaan 
joukkoon kysymyksiä. Testatut 
asettivat kannet mieltymystensä 
mukaiseen järjestykseen ja 
selostivat, mitä kukin kansi kertoi 
heille kirjan olevan. Tutkimuksen 
tulos osoitti, että kaksi uusista 
kansista herätti potentiaalisissa 
lukijoissa vahvaa kiinnostusta. 
Kyseiset kannet viestittivät, että 
kirja puhuu Jumalasta, 
hengellisyydestä, Maasta ja 
universumista; Jeesuksesta ja 
ihmisistä. Uusia kansia 
katseltuaan ostajat olivat sitä 
mieltä, että kirja oli tärkeä, 
miellyttävä, kiintoisa ja 
mahdollisesti ostamisen 
arvoinen. Uusia kansia 
tarkasteltuaan ostajat torjuivat 
sellaiset mielikuvat, että kirja olisi 
tylsä tai tyhjänpäiväinen, että se 
olisi kultti- tai New Age -kirja eikä 
olisi heidän makuunsa. 

 

Koska kaksi kantta menestyi 
kokeessa näin hyvin, päätimme 
ottaa käyttöön kumpaisenkin: 
kovakantiseen tulee 
hienovaraisesti 
arvokkaammantuntuinen versio. 
Molemmat kirjat on tarkoitettu 
Pohjois-Amerikan markkinoille, ja 
ne tulivat saataville toukokuussa 
2008. Ne, joille nykyiset kannet 
ovat mieluisempia, voivat ostaa 
niitä edelleen. 

 

Johtokunta päätti sidotuttaa 
uudet kannet kaikkiin 
käännösten painoksiin, elleivät 
tietyn maan edustajat aseta 
jotakin muuta ulkoasua etusijalle. 

 

 
”Noin 700:aa 

 avarakatseista, 
 sivistynyttä, eri 

ikäryhmiä 
 edustavaa 
 hengellistä 

 kirjallisuutta  etsivää 
ostajaa Pohjois-

Amerikassa 
 pyydettiin 

 tarkastelemaan 
viittä 

 kansiehdokasta.” 
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Kirjakauppajakelu Pohjois-
Amerikassa 

 

Urantia-säätiö aikoo lähivuosina 
suorittaa erinäisiä toimia, joilla 
varmistetaan Urantia-kirjan 
englanninkielisen  laitoksen 
saatavuus Pohjois-Amerikan 
kirjakaupoissa. Suunnitelmiimme 
kuuluu kirjan siirto New Age- ja 
okkultismiosastoilta, jossa se on 
nykyisin useissa kirjakaupoissa, 
hengellisyyden tai filosofian 
osastoille. Etsimme 
tehokkaampia tapoja toimia 
pienenä, yhden nimikkeen 
kustantajana maailmassa, jota 
hallitsevat monikansalliset, 
miljardiluokan kirjankustantajat. 

 

Tarkoituksenaan löytää 
kustannustehokkaita 
jakelukanavia, Urantia-säätiö 
lähettää pienen tiimin 
osallistumaan Pohjois-Amerikan 
kirjanäyttelyyn Los Angelesissa 
toukokuun lopulla. 

 

Jakelu Euroopassa 

 

Euroopan lukijayhteisö on jo 
vuosien ajan pyytänyt saada 
kantaa enemmän vastuuta. 
Eurooppalaistiimi toi huhtikuun 
2008 kokoukseen ehdotuksensa 
vastuun ottamisesta kirjaa 
koskevista toiminnoista 
Euroopassa.  Kunhan johtokunta 
on hyväksynyt 
toimintasuunnitelman, kunhan 
fiskaalinen toimielin on 
muodostettu ja rekisteröity ja 
sopimus säätiön kanssa laadittu, 
Urantia-säätiön presidentillä on 
valtuudet allekirjoittaa 
eurooppalaiselimen kanssa 
vuosittain uusittava sopimus. 
Tämä eurooppalaiselin 
painattaa, varastoi ja jakelee 
kirjoja sekä harjoittaa muuta 
Urantia-kirjaan liittyvää 
liiketoimintaa koko Euroopan 
piirissä. 

 

Käännökset 

 

Kahdennenkymmenennenensim-
mäisen vuosisadan globalisaatio 
merkitsee Urantia-kirjan tuomista 
saataville niin monina 
käännöksinä kuin rahoitustilanne 
ja käytännön seikat sallivat. 
Urantia-säätiön käännöksiä 
tukevan sitoumuksen mukaisesti 
johtokunta päätti, että ruotsin-, 
unkarin- ja vironkielinen käännös 
painatetaan heti, kun 
kääntäjätiimit saavat työnsä 
valmiiksi. Arvelemme 

painatusten tapahtuvan aivan 
lähitulevaisuudessa. Johtokunta 
päätti suostua myös 
eurooppalaistiimin pyyntöön 
painattaa ja myydä vain 
Espanjassa tapahtuvaa jakelua 
varten sevillalaistiimin 
korjaaman ja tarkentaman El 
libro de Urantian laitoksen. 
Nämä käännökset tulevat tavan 
mukaan saataville myös 
internetissä. 

 

Digitaaliset kirjat 

 

Viime vuosien aikana 
digitaaliset kirjojen lukulaitteet 
ovat käyneet jatkuvasti 
yleisemmiksi. Hiljattain kaksi 
uutta lukulaitetta, Sonyn Reader 
ja Amazonin Kindle Wireless, 
ovat muokanneet teknologiaa 
niin, että käsillä saattaa olla 
kirjojen uusi sukupolvi. Ellet ole 
koskaan nähnyt tätä 
digitaalisten lukulaitteiden uutta 
polvea, tulet hämmästymään 
tästä käyttäjäystävällisestä 
keksinnöstä. Amazon väittää: 

 

”Vallankumouksellinen 
elektronisesta paperista 
koostuva näyttö luo terävän, 
tiuharesoluutioisen kuvaruudun, 
joka näyttää paperilta ja jota 
luetaan kuin paperia.” 
Kokonainen kirja voidaan siirtää  
laitteeseen johdottomasti 
vähemmässä kuin minuutissa, 
vaikka olisit taksin takapenkillä, 
lentokentällä tai vuoteessa. 
Kuhunkin lukulaitteeseen 
mahtuu useita satoja kirjoja. 
Mielessään viimeisimmät 
teknologian saavutukset 
johtokunta hyväksyi sellaisen 
kehitelmän laatimisen, joka tuo 
Urantia-kirjan Sonyn ja Kindlen 
digitaalisiin lukulaitteisiin. 

 

S ivu 4  

Äänikirjat 

 

Urantia-säätiöllä on nykyisin 
tarjolla englanninkielinen 
Urantia-kirjan ääniteversio. 
Tallenteen ovat lukeneet 
ammattitaiteilijat, ja se on 
tilattavissa Urantia-säätiöltä tai 
ladattavissa ilmaiseksi 
internetistä. 

 

Nyt kun äänikirjojen 
imuroiminen netistä on käynyt 
yhä vain suositummaksi, on 
kehitetty uusi tekniikka, joka 
pakkaa kirjat niin, että ne voi 
lähettää pienikokoisina 
tiedostoina ja suurella 
nopeudella (esimerkiksi 
Audible.com tai iTunes). Koska 
pakatuille ääniteversioille on 
tarvetta, johtokunta päätti 
kehittää Urantia-kirjasta 
pakatun laitoksen, joka 
tuodaan saataville säätiön 
verkkosivuille ja jota myydään 
elektronisten kirjojen saatavilla 
pitäjille. 

 

Hakemisto 

Eurooppalaisen hallituksen jäseniä Pariisissa 

Takarivi: Christian Ruch (Sveitsi), Jay Peregrine (Urantia-säätiön toimeenpaneva johtaja, USA), Henk My-
lanus (Ranska), Olga López (Johtokunnan liitännäisjäsen, Urantia-säätiö, Espanja), Seppo Kanerva 
(Johtokunnan jäsen, Urantia-säätiö, Suomi), Werner Sutter (Saksa) 

Eturivi: Irmeli Ivalo-Sjölie (Johtokunnan liitännäisjäsen, Urantia-säätiö, Suomi), Georges Michelson-Dupont 
(Johtokunnan jäsen, Urantia-säätiö, Ranska), Claire Mylanus (Johtokunnan liitännäisjäsen, Urantia-säätiö, 
Ranska), Seppo Niskanen (Suomi) 
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Tänä vuonna messut vetivät 
puoleensa ennätyksellisiä 
väkimääriä, ja messujen 
kolmen ja puolen viikon aikana 
sadat henkilöt vierailivat 
osastollamme. Oli inspiroivaa 
seurata vapaaehtoistemme 
osoittamaa tahdikkuutta ja 
huomaavaisuutta 
kanssakäymisissään kaikkien 
vierailijoiden kanssa. Useaan 
otteeseen sattui, että 
osastollamme tuli 12–18-
vuotiaiden lasten ryhmiä, jotka 
saivat aikaan eloisan 
keskustelun. 

 

B U E N O S  A I R E S I N  K I R J A M E S S U T  
Tamara Wood 

Urantia-säätiön henkilökuntaa 

 

Muutama viikko sitten Urantia-
säätiö, Kansainvälinen Urantia-
yhdistys ja Urantia Book 
Fellowship järjestivät 
näyttelyosaston Buenos Airesin 
34:nsille kansainvälisille 
kirjamessuille Argentiinassa. 
Ryhmä palveluhenkisiä lukijoita 
omisti aikaansa ja energiaansa 
siihen, että he hoitivat 
näyttelyosastoa messujen 
aikana. Ryhmään kuului paitsi 
paikallisia lukijoita myös lukijoita 
Chilestä, Ecuadorista, 
Meksikosta ja Yhdysvalloista. 
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Työ foorumilaisten Anna 
Rawsonin ja Edith Cookin 
laatiman hakemiston 
ajanmukaistamiseksi jatkuu. 
Kumpikin heistä työskenteli 
hakemiston eli indeksin parissa 
yli vuosikymmenen ajan, ja 
heidän työnsä on loistavan 
hyvää, kun otetaan huomioon, 
että tietokoneita ei silloin ollut 
vielä käytettävissä. Aiomme 
julkaista hakemiston erillisenä 
laitoksena ja internetissä netin 
käyttäjien työvälineeksi. 

 

Internet ja www.urantia.org 

 

Kaksikymmentäviisi vuotta 
sitten oli mahdollista arvella 
kirjan opetusten leviämistä 
laskemalla, montako kirjaa oli 
myyty ja moniko osallistui 
opintoryhmiin. Nykyään paras 
tapa arvioida Urantia-kirjaan 

tutustujien määrää on 
tarkastella web-liikenteen 
tilastoja. 

 

Kolmen Urantia-kirjalle 
omistautuvan verkkosivuston 
kävijämäärät ovat kohtuullisen 
korkeita, nimittäin usein yli 
300 000 yksittäiskäyntiä 
kuukaudessa. 

 

Johtokunta käytti huhtikuun 
2008 kokouksessaan 
huomattavan määrän aikaa 
keskusteluihin Urantia-säätiön 
verkkosivuista. Joinakin 
kuukausina käynnit säätiön 
verkkosivuilla ylittävät 150 000 
kuukaudessa. Web-tilasto 
osoittaa, että vierailijoita käy 
kaikkialta maailmasta. 
Www.urantia.org’sta on itse 
asiassa tullut ilmoituksen 
kasvot tuhansille hengellisesti 
etsiville sieluille. Siitä on tullut 
median tietolähde ja 

ensimmäinen puolustuslinja, 
joka vastaa potentiaalisiin 
hyökkäyksiin kirjaa ja sen 
opetuksia vastaan. 
Vastatakseen näihin 
globaaleihin vaatimuksiin 
johtokunta on tämän tilanteen 
huomioon ottaen päättänyt 
osoittaa enemmän aikaa, rahaa 
ja taitoa verkkosivuston 
kehittämiseen. 

 

Urantia-säätiön nettiuutisten 
maaliskuun 2008 numerossa 
kerroimme johtokunnan 
päätöksestä ryhtyä 
järjestelmällisesti seuraamaan 
tärkeillä nettisivustoilla esitettyjä 
toteamuksia Urantia-kirjasta ja 
oikaisemaan ja parantelemaan 
niitä. 

Kaksi lukijaa, 
Alessandro Guarneri 
ja Luis Miguel 
Morales, olivat 
valmistaneet videon 
kauniine 
luontokuvineen ja 
Urantia-kirjasta 
otettuine 
katkelmineen. Videota 
säesti Luis Miguelin 
säveltämä musiikki. 
Se pyöri jatkuvasti 
laajalla 
plasmanäytöllä ja 
vangitsi monen 
messuvieraan 
huomion. 

 

Ja sitten pääruoaksi: 
suuren 
argentiinalaisen 
kirjatukun, Kierin, kanssa saatiin 
aikaan jakelusopimus. Kierillä oli 
suuri näyttelyosasto, jossa yksi 
kokonainen hylly oli omistettu El 
libro de Urantialle. Kaikki, joita 
kiinnosti ostaa kirja, saatettiin 
sinne. El libro de Urantia on nyt 
vaivatta saatavilla 
Argentiinassa. 

 

Erityiset kiitokset kaikille 
mukana olleille: Agustín 
Arellanolle, Graciela Cristina 
Bnedettille, Bert Cobbille, 
Kostas Diamantópulokselle, 
Nicolás Gelmanille, Alessandro 
Guaenerille, Marian Hughesille, 
Luis Miguel Moralesille, Nelida 

Carlos Rubinsky, Tamara Wood, Maria Inez 
Rubinsky, Bert Cobb, Graciela  Cristina 

Benedetti 

Marian Hughes, Tamara Wood, Graciela Cristina Benedetti 

Oliverille, Horacio Ricolle, 
Rogério Reis da Silvalle, 
Carlos Rubinskylle ja Jorge 
Wilcikille. 

 
El libro de Urantia 

on nyt vaivatta 
saatavilla 

 Argentiinassa. 



URANTIA-SÄÄTIÖN NETTIUUTISET 

Gard Jameson 

Varainhoitaja, Urantia-säätiö 

 

Urantia-yhteisön 
pääomarahasto (Urantia 
Community Endowment) on 
perustettu huolehtimaan siitä, 
että viidennen käänteentekevän 
ilmoituksen hyväksi on 
olemassa perusrahasto. Sitä 
ohjaa pitkäaikaisista lukijoista 
koostuva hallitus, joka edustaa 
Urantia-säätiötä, Kansainvälistä 
Urantia-yhdistystä, The Urantia 
Book Fellowshipiä ja muita 
riippumattomia palveluryhmiä. 

Urantia-yhteisön 
pääomarahasto on yhteistyöhön 
ja -toimintaan perustuva hanke 
tarkoituksenaan pitää saatavilla 
rahallista tukea koko Urantia-
kirjan lukijayhteisölle. 

 

Kolme rahastoa on jo 
perustettu, nimittäin Urantia-
säätiön rahasto, Kansainvälisen 
Urantia-yhdistyksen rahasto ja 
The Urantia Book Fellowshipin 
rahasto. Näitä rahastoja hoitaa 
ammattimainen varainhoitaja 
Nevadan Community 
Foundation kautta, joka 
puolestaan hoitaa 50 miljoonan 
dollarin rahavaroja. Kyseisten 
rahastojen kautta tulee olemaan 
saatavilla varoja koulutukseen, 
käännöksiin, kirjan 
levittämiseen, kenttätyöhön ja 
tutkijastipendeihin. Moniaita 
ovat ne hyvin harkitut ja 
arvolliset hankkeet, jotka 
kamppailevat rahoituksen 
puutteessa. 

 

Harkitsepa, etkö haluaisi olla 
siunaukseksi viidennelle 
aikakautiselle ilmoitukselle 
tekemällä lahjoituksen Urantia-
yhteisön pääomarahastoon. 
Lahjan voi antaa elinaikanaan 
tai määrätä siitä 

jälkisäädöksessään. Voit antaa 
pääomarahastoon osallistumalla 
lahjasi johonkin tiettyyn 
tarkoitukseen, esimerkiksi 
kirjojen lahjoittamiseen 
alikehittyneissä maissa tai 
johonkin yleisempään 
tarkoitukseen, kuten jonkin 
nimetyn järjestön toimintaan. 
Toiveena on, että rahasto auttaa 
yhteistyön voimistumista, pitkän 
aikavälin vakautta ja hyvää 
tahtoa Urantia-ilmoitusta 
kohtaan. 

 

Urantia-yhteisön 
pääomarahaston hallitukseen 
kuuluvat Cathy Jones, Toby 
Fox, Mo Siegel, Susan Cook ja 
Gard Jameson. Jos kaipaat 
lisätietoja Nevada Community 
Foundationista, käy sivuilla 
www.nevadacf.org. Jos haluat 
lisätietoja yhteisön 
pääomarahastosta, ota yhteyttä 
Gard Jamesoniin, 
gardj@attglobal.net 
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”Kyseisten 
 rahastojen kautta 

tulee olemaan 
saatavilla varoja 
koulutukseen, 

 käännöksiin, kirjan 
levittämiseen, 

 kenttätyöhön ja 
 tutkijastipendeihin.” 

”Harkitsepa, etkö 
 haluaisi olla 
 siunaukseksi 
 viidennelle 

 aikakautiselle 
 ilmoitukselle 

 tekemällä 
 lahjoituksen Urantia-

yhteisön 
 pääomarahastoon.” 

 

”Jeesuksen seuraaminen” merkitsee hänen uskonnollisen 
uskonsa omakohtaista jakamista ja astumista sisälle 

 Mestarin elämän henkeen, joka tarkoittaa epäitsekästä 
palvelemista ihmisen hyväksi. [2090:4] 

Pääomarahastot ovat tulevien käännösten 



URANTIA-SÄÄTIÖN NETTIUUTISET 

alussa. 

 

Monet seikat inspiroivat minua 
keräämään nämä tarinat ja 
julkaisemaan kirjan How I 
Found The Urantia Book. 

 

Ensiksikin, olin ollut pitemmän 
ajan liikkeen ulkopuolella ja kun 
palasin sen piiriin vuoden 1997 
tienoilla, järkytyin 
havainnostani, että lukijat 
valitsivat puolensa toisiaan 
vastaan. Tiesin kuitenkin, että 
nahkansa sisällä kaikki olivat 
syvimmältään veljiä, toistensa 
kaltaisia siinä, että he olivat 
löytäneet saman kulta-aarteen 
sateenkaaren päästä, ja halusin 
löytää keinon nimenomaan tuon 
aspektin esille tuomiseksi. 

 

Suunnilleen samoihin aikoihin 
Norman Ingram teki 
suunnitelmia Afrikan-retkeään 
varten viedäkseen sinne kirjoja 
pohjoisesta lähtien ja etelään 
päätyen, ja hän tarvitsi rahaa. 
Oli mielestäni suurenmoinen 
idea kerätä kaikkien tarinat ja 
julkaista ne kirjana, jota 
voitaisiin myydä hänen 
matkansa rahoittamiseksi. 
Ensimmäinen painos tuotti yli 8 
000 dollaria, josta jokainen 
sentti tilitettiin Normanille. 

 

Suunnilleen samaan aikaan 
sattui myös, että Sedonan 
Gabriel esiintyi NBC-television 
ohjelmassa. Aprikoin, että 
voisimme käyttää kirjaa 
osoittamaan, että vaikka Gabriel 
ja hänen ryhmänsä todellakin 
opiskelivat Urantia-kirjaa, he 
eivät millään muotoa olleet 
johtajia eivätkä ainoa kirjaa 
opiskeleva ryhmä. 

 

Kun Polly Friedman antoi 
minulle parisenkymmentä 
tarinaa, jotka rakas ystävämme 
Julia Fenderson oli kerännyt, 
sain innoituksen rakentaa niiden 
tarjoaman esimerkin mukaan 
internetiä ja uutta tekniikkaa 
käyttäen, mikä teki niiden 
keräämisen helpommaksi. 

 

Ja lopuksi eräs tärkeä seikka: 
uskoin olevan hauskaa lukea 
muiden ihmisten tarinoita. 

 

Saskia Praamsma 

 

Toimituksen huomautus: 

 

Mighty Messengerin numerossa 
26.3.2008 osoitettiin kunniaa 
Duane Fawlle, pitkäaikaiselle 
Urantia-kirjan lukijalle, hänen 
panoksestaan Urantia-liikkeen 
hyväksi. Duanella ja hänen 
vaimollaan Lucilella oli runsas 
kokemus Urantia-kirjan 
lukemisesta. Duane oli The 
Urantia Book Fellowshipin 
aktiivijäsen. Hän oli sotilasuralla 
ja eläköityi merijalkaväestä 
prikaatinkenraalina, hän toimi 
lakitieteen professorina ja 
emeritusprofessorina 
Pepperdinen yliopiston 
oikeustieteellisessä 
tiedekunnassa. Hän laati The 
Paramony -nimisen teoksen ja 
kirjoitti kirjan nimeltä Religion 
Ought to Make Sense 
(Uskonnossa tulisi olla järkeä). 

 

Myös Saskia Praamsma 
kunnioitti Duanea sisällyttämällä 
hänet kirjaansa How I Found 
The Urantia Book and How It 
Changed My Life (Miten löysin 
Urantia-kirjan ja miten se muutti 
elämäni). 

 

Saskia kirjoitti seuraavat rivit 
Duanen tarinasta siltä osin kuin 
se koskee Urantia-kirjan 
löytämistä. 

 

”Tämä on yksi niistä monista 
tarinoista, jotka keräsin 
osoittaakseni kunnioitusta niille, 
jotka löysivät Urantia-kirjan jo 

Minulla on ilo esittää Duanen 
tarina siitä, miten hän löysi 
Urantia-kirjan. 

 

* * * 

 

Olin elokuussa 1965 lennolla 
Portlandista Dallasiin Denverin 
kautta. Lähestyessämme 
Denveriä viereisen istuimen rouva 
esitti minulle kysymyksen kirjasta, 
jota luin. Sanoin hänelle, että se 
kertoi Edgar Caycestä ja 
jälleensyntymisestä. Hän kysyi, 
miksi minä sellaista luin. 

 

Sanoin hänelle, että uskonnon 
tutkiminen oli harrastukseni. 
Keskustelimme lyhyesti 
jälleensyntymästä ja 
kuolemanjälkeisestä elämästä. 

 

Hän tiedusteli, olinko koskaan 
kuullut Urantia-nimiestä 
planeetasta. En ollut. Hän sanoi 
kuuluvansa ryhmään, joka uskoi 
meidän elävän Urantiaksi 
kutsutulla planeetalla ja meidän 
kuoleman jälkeen yksinkertaisesti 
siirtyvän joksikin ajaksi toiselle 
planeetalle, sitten taas toiselle ja 
toiselle ja niin edelleen. Hän sanoi 
tietävänsä tarkkaan, minne hän 
kuoleman jälkeen siirtyisi. Hän oli 
saanut tietonsa kirjasta nimeltään 
Urantia-kirja ja sanoi, etten 
koskaan tietäisi kaikkea, mitä 
uskonnosta on tiedettävissä, 
ennen kuin olisin löytänyt – ja 
lukenut – Urantia-kirjan. 

 

Denverin lentokentällä odotin 
porttialueella jatkolentoani, kun 
tunsin näpäyksen olkapäässäni. 
Vierustoverinihan se siinä. 
Hänellä oli mukanaan mies ja 
kaksi muuta naista, joiden hän 
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halusi tapaavan minut. Hän 
sanoi näille: ”Tässä on mies, 
jonka – niin kuin kerroin – 
tapasin lentokoneessa. Hän 
haluaa lukea Urantia-kirjan.” 
Mies sanoi ykskantaan, että 
jos olin vakavissani 
kiinnostunut saamaan selville 
ihmisen osan universumissa 
ja hänen suhteensa 
Jumalaan, minun täytyi lukea 
Urantia-kirja. 

 

Tapasin vaimoni Lucilen 
Dallasissa ja viivyimme 
muutaman päivän hänen 
sisarensa luona ennen kuin 
lensimme kotiin Virginian 
Arlingtoniin. 

 

Yhtenä päivänä, kun naiset 
menivät ostoksille, päätin 
löytää Urantia-kirjan 
kappaleen. Tutkin keltaisia 
sivuja ja soitin kaikkiin 
Dallasin puhelinluettelossa 
listattuihin uusien ja 
käytettyjen kirjojen 
kirjakauppoihin. Jokainen 
keskustelu sujui tähän tapaan: 

 

”Onko teillä yhtään kappaletta 
Urantia-kirjaa?” 

 

”Mitä?” 

 

”Urantia-kirjaa.” 

 

”Miten se kirjoitetaan?” 

 

”En tiedä – e, u, r? u, r? – 
foneettisesti se on Urantia.” 

 

”Kuka sen on kirjoittanut?” 

 

”En tiedä.” 

 

”Kuka sen on julkaissut?” 

 

”En tiedä.” 

 

”Olen pahoillani, mutta meillä 
ei ole sitä ja tarvitsemme 
enemmän tietoja sen 
tilataksemme.” 

 

Kotiin ja Virginiaan päästyäni 
soitin kaikkiin Washingtonin 
metropolialueen 

Duane Faw 



lukujen otsikoita ja niiden 
laatijoita ja suutuin. Olin etsinyt 
näin kauan jotakin, joka 
osoittautui okkulttiseksi kirjaksi, ja 
okkultismi ei kiinnostanut minua 
vähääkään. Heitin kirjan 
oikopäätä roskakoriin. 

 

Taustani oli raamattukeskeinen 
kristillisyys. Isoisäni oli 
presbyteerinen matkasaarnaaja, 
joka lopulta valittiin kyseisen 
kirkon korkeimpaan virkaan eli 
sen yleiskokouksen 
puheenjohtajaksi. Isäni, joka oli 
vihitty saman  kirkkokunnan 
virkaan, organisoi uusia 
seurakuntia. Jokainen halusi 
minusta saarnaajaa, mutta en 
tuntenut siihen kutsumusta. Siitä 
huolimatta rakastin Raamattua, ja 
menin minä palveluvuosinani 
minne hyvänsä, organisoin siellä 
raamattutunteja. En ollut valmis 
hyväksymään okkulttista kirjaa. 
Unohdin Urantia-kirjan kohta 
kokonaan. Mielestäni oli 
pyyhkiytynyt jokainen ajatus sen 
lukemisesta edes uteliaisuuden 
vuoksi. 

 

Suunnilleen viikkoa myöhemmin 
tavoittelin yöpöydältäni Valittuja 
Paloja lukeakseni sillä itseni 
uneen, mutten löytänyt sitä. 

 

Lucile sanoi unohtaneensa sen 
keilailuhallille. Sain sinä hetkenä 
mieleeni varsin voimakkaan 
vaikutelman. En kuullut ääniä 
enkä nähnyt kirjoituksia, mutta 
vaikutelman voimaperäisyys 
hämmensi minua. Näin se meni: 
”Jos löytämäsi kirja olisi John 
Jonesin tai Joe Smithin 
kirjoittama, olisit sen lukenut. Älä 
koskaan arvioi kirjaa sen 
kirjoittajien perusteella.” Toivoen, 
että roskakoria ei ollut vielä 
tyhjennetty, nousin vuoteesta, 
kävelin työhuoneeseeni ja 
tunnustelin roskakorin sisältöä. 
Löysin korin pohjalta Urantia-
kirjan, selkäpuoli ylöspäin ja sivut 
hiirenkorvilla. 

 

Palasin vuoteeseen ja avasin 
kirjan sen alusta. Kaikkine 
omituisine kirjoittajineen se näytti 
yhäkin pahalta. Huomasin 
kuitenkin, että kirjan viimeinen 
osa käsitteli Jeesuksen elämää. 
Olin lukenut kaikenlaisia hulluja 
kirjoituksia Jeesuksesta ilman, 
että sellainen oli turmellut 
ajatteluani, niinpä päätin aloittaa 
lukemiseni kyseisestä osasta. 
Se, mitä löysin, lumosi minut 
täysin. Sen sijaan, että lukemani 
olisi vaivuttanut minut uneen, se 
pitikin minut hereillä. Kello 2.30:n 
maissa Lucile sanoi: ”Sammuta 
valot. Minun täytyy nukkua.” 

 

Löysin Jeesus-luvuista koskaan 
tapaamisistani kauniimman, 
rakastavimman ja 
rakastettavimman Jeesuksen. 
Minun oli kuitenkin luettava kirjan 
ensimmäiset kolme osaa 
ymmärtääkseni neljännen osan 
sanat. Niin tehdessäni opin, kuka 
Jumala on, kuka minä olen, mitä 
Jumala haluaa minusta, 
perimmäisen päämääräni ja 
paljon, paljon muuta. Urantia-
kirja ei tämän prosessin myötä 
korvannut näkemyksissäni 
Raamattua. Rakastan 
Raamattua edelleenkin, nyt 
enemmän kuin koskaan, sillä 
tiedän, mitä se on ja mitä se ei 
ole. 
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Nettiuutisten kirjoittajat 

 

Toimittaja: Marilynn Kulieke 

 

Kirjoittajat: Mo Siegel, Tamara Wood, 
Olga López, Gard Jameson ja Saskia 
Praamsma 

 

Tuotanto: Truthbook.com 

 
”Minä sanon teille: Rakastakaa 

 vihollisianne; tehkää hyvää niille, jotka 
teitä vihaavat; siunatkaa ne, jotka teitä 
kiroavat, ja rukoilkaa niiden puolesta, 
jotka halveksittavasti käyttävät teitä 

 hyväkseen. Ja mitä ikinä uskotte, että 
minä tekisin ihmisille, myös te se heille 

tehkää.” [1571:2] 

URANTIA-SÄÄTIÖN NETTIUUTISET 

Urantia Foundation 
533 Diversey Parkway 
Chicago, IL 60614 
USA 

2.  vuos iker ta  /  numero 2  /  
kesäkuu 2008 

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

kirjakauppoihin samoin tuloksin. 
Menin kongressin kirjastoon ja 
etsin sitä uskonto-otsakkeen alta 
(se ei sattunut kohdalleni, sillä se 
oli luetteloitu ”okkultismi”-
otsakkeen alle). Urantia-kirjan 
löytämisestä tuli minulle 
pakkomielle. Kysyin sitä joka 
paikasta, jossa näin kirjakaupan. 

 

Syksyllä 1971 siirryin eläkkeelle 
puolustusvoimista, ja muutimme 
Kaliforniaan, jossa opetin 
oikeustiedettä. Etsiskelin yhä 
kirjaa. Yhtenä päivänä vuoden 
1972 alussa etsin tiettyä osaa 
epätavalliseen lampunkantaan. 
Minulla oli lista kuudesta 
kaupasta. En löytänyt osaa 
ensimmäisistä viidestä kaupasta, 
mutta tehdessäni lähtöä 
viidennestä kaupasta näin 
käytettyjen kirjojen kaupan. 
Tapani mukaan kysyin, olisiko 
kaupassa Urantia-kirjan 
kappaletta. 

 

Tikarappusilla seisova mies 
kysyi: “Että onko minulla mitä?” 

 

”Unohda koko juttu”, vastasin. 

 

”Hei, odotapa hetkisen”, hän 
vastasi. ”En sanonut, ettei sitä 
ole. Olen työskennellyt tässä 
kirjakaupassa vuosien ajan, eikä 
kukaan ole koskaan pyytänyt 
Urantia-kirjaa. Eiliseen 
mennessä en ollut koskaan 
kuullutkaan sellaisesta kirjasta. 
Sain sen kuolinpesän kirjaston 
mukana ja eilisiltana lajittelin 
kyseisiä kirjoja. Ainoa kirja, joka 
minua niiden joukossa jonkin 
verran kiinnosti oli Urantia-kirja. 
Panin sen työpöydälleni 
myöhemmin sen lukeakseni, 
mutta jos haluatte ostaa sen, se 
on teidän. 

 

Annoin hänelle kirjasta 10 
dollaria. 

 

Päästyäni kotiin tarkastelin 

Webissä 
www.urantia.org 

”Löysin Jeesus-luvuista 
koskaan tapaamisistani 

kauniimman, 
 rakastavimman ja 
rakastettavimman 

 Jeesuksen.” 

”Urantia-kirjan 
löytämisestä tuli 

minulle pakkomielle.” 


