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KIITOKSET ILMOITUSTA
PA L V E L E V I L L E
Tervehdys, Urantia-kirjan
lukijatoverit. Toivon tämän
raportin tavoittavan teidät
terveinä ja onnellisina. UAI:n
Málagan-konferenssiin
osallistuneet jo tietävätkin, että
konferenssi oli ihastuttava.
Urantia-säätiön laajennetun
johtokunnan
neljännesvuosikokous pidettiin
kaksi päivää ennen konferenssia,
ja kiitämme konferenssin
organisoijia kokoustemme
järjestelyistä. Erityiset kiitokset
ansaitsee johtokunnan
liitännäisjäsen Olga López, sillä
hänen logistisella tuellaan
kokouksemme sujuivat mukavasti
ja tehokkaasti. Kokouksissa
tehtyä työtäkin enemmän
arvostamme Espanjassa
luomiamme uusia
ystävyyssuhteita.
Johtokunnan kokouksen
päättymisen jälkeen perjantaiiltapäivänä Urantia-säätiö toimi
isäntänä yleismaailmalliselle
johtotason pyöreän pöydän

keskustelulle, johon oli kutsuttu
konferenssiin osallistuvia
johtohenkilöitä. Noin 25 henkilöä
tuli mukaan yli kaksituntiseen
ideoiden ja kokemusten
vaihtotilaisuuteen.
Mukanaolijoita oli Aasiasta,
Pohjois- ja Etelä-Amerikasta,
Afrikasta ja eri puolilta
Eurooppaa. Johtokunnan
jäseniä ja keskustelijoita innosti
valtavasti näiden
johtohenkilöiden usko, luottamus
ja antaumus. Lausun
laajennetun johtokunnan
puolesta kiitokset pyöreän
pöydän keskustelun
osanottajille. Johtokunnalla on
nyt ajantasaistettu ymmärrys
niistä vaikeuksista ja
mahdollisuuksista, jotka lukijat
kohtaavat Urantia-ilmoituksen
levitessä heidän maahansa.
Johtokunnan useimmat jäsenet
asuvat maissa, joissa kirja on
saavuttanut ainakin jonkinlaista
jalansijaa. Miten helppoa
onkaan unohtaa siinä vaiheessa
koetut alkuhankaluudet ja
vähäiset menestykset, kun kirja

tuodaan ensi kertaa saataville.
Sanat eivät riitä kertomaan sitä
riemua, jota tunsimme
kuullessamme yksityiskohtia
näiden hyvien ihmisten
tekemästä työstä heidän
saattaessaan tätä uutta
ilmoitusta omaan maahansa.
Tunnemme nöyrää kiitollisuutta
heidän päivästä toiseen
jatkuvista ponnistuksistaan
tämän elintärkeän projektin
hyväksi. Arvelen, että enkelit
riemuitsevat katsellessaan,
miten he tuovat valoa tähän
maailmaan oman elämänsä ja
Urantia-ilmoituksen hyväksi
tekemänsä työn kautta.
Osoitan lämpimät kiitokset
kaikille johtokunnan jäsenille
siitä, että he käyttävät
vapaaehtoisaikaansa ja
rahaansa niin kokousten aikana
kuin niiden välilläkin ilmoitusta
ja Urantia-säätiötä
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Samantha Nior, Hilversum,
Alankomaat
Toimituksen huomautus:
Laajennetun johtokunnan
vuoden 2009 huhtikuun
neljännesvuosikokous pidettiin
Espanjan Málagassa juuri ennen
Kansainvälisen Urantiayhdistyksen kansainvälistä
konferenssia. Perjantaina, 17.4.
kello 17 järjestettiin johtokunnan
liitännäisjäsenen Irmeli IvaloSjölien ehdotuksesta
johtohenkilöiden pyöreän pöydän
keskustelu. Kaikki kutsutut olivat
omassa maassaan liikkeen

johtohenkilöitä, ja he esittivät
lyhyen katsauksen Urantiakirjaan liittyvästä toiminnasta
maassaan. Samantha Nior
Alankomaista on kirjoittanut
omasta näkökulmastaan lyhyen
yhteenvedon pyöreän pöydän
keskusteluista. Kuvassa sivulla 4
keskustelun osanottajia.
Oli ihastuttava kokemus tavata
nämä ihmiset, jotka auttavat
lukijoita löytämään toisensa ja
muodostamaan opintoryhmiä ja
yhdistyksiä. Tulin tietämään, että
Alankomaissa kohtaamamme
vaikeudet ovat samanlaisia kuin

kaikissa lukijaryhmissä
maailmanlaajuisesti. Oli hienoa
kuulla, kuinka joissakin maissa
on laaja lukijayhteisö, joka
kokoontuu säännöllisesti
opiskelemaan kirjaa ja
muodostamaan paikallisia ja
kansallisia yhdistyksiä.
Sambialaisen Joel Chong
Myulan esitys oli minulle ja
muille osanottajille erityisen
huomiota herättävä. Sambiassa
useimmat lukijat ovat iältään
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Sivulta 1
palvellessaan. Jos tämän
raportin lukijat voisivat kuulla
johtokunnan liitännäisjäsenten
Claire ja Henk Mylanus
kuvailivat koettelemuksiaan ja
kärsimyksiään, kun he
dramaattisin vaikutuksin
kohentavat kirjan jakelua
Italiassa, Ranskassa,
Espanjassa ja Hollannissa,
nousisitte seisaallenne
osoittamaan suosiota. Jos
olisitte voineet nähdä
johtokunnan jäsenen Georges

Michelson-Dupontin hymyilevät
kasvot hänen esitellessään
meille El libro de Urantian uuden
eurooppalaisen laitoksen,
suhtautuisitte luottavaisesti
tulevaisuuteemme! Sitten ovat
vielä taustalla vaikuttavat
sankarit: Jay Peregrine ja hänen
tiiminsä, jotka tekevät uupumatta
työtä Urantia-ilmoituksen
hyväksi. Voisin jatkaa kertomalla
tiimimme jokaisen jäsenen
päivittäisistä saavutuksista, sillä
jokainen heistä antaa valtavasti
elämänenergiaansa tähän
projektiin. Se, että Urantia-

säätiöllä on tämä laajennettu
johtokunta ja tämä henkilökunta,
saa meidät tuntemaan, että
olemme siunattuja.
Olemme kaikki osa pitkään
suunniteltua hengellistä ja
älyllistä avausta, jonka tarkoitus
on tuoda uutta ymmärrystä tämän
maailman kansoille. Urantiasäätiön johtokunnan jäsenet,
liitännäisjäsenet ja henkilökunta
pitävät suuressa arvossa teiltä
saamaamme tukea, työpanosta,
rukouksia, avustuksia ja hyvää
tahtoa jatkuvissa

ponnistuksissamme Urantiakirjan menestykseksi. Yhdessä

toimien voimme kylvää ja
kylvämme sen totuuden
siemenet, joka jonakin päivänä
valaisee ja vapauttaa
hengellisesti koko
ihmiskunnan.
Ylöspäin ja sisäänpäin.

Mo
Mo Siegel
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Mo Siegel, Urantia-säätiön
presidentti, Colorado, USA
1. Kokouksen alussa
keskusteltiin painokkaasti
tarpeesta varmistaa, että
Urantia-säätiöllä on seuraavan
polven johtohenkilöitä. Tällä
haavaa johtokunnassa on
avoinna yksi paikka, ja kaksi
liitännäisjäsenen paikkaa
avautuu lokakuun 2009
kokouksen jälkeen. Koska
nykyinen johtokunta on
ikääntymässä, se toivoo
voivansa tulevaisuutta silmällä
pitäen värvätä joukkoonsa ja
harjaannuttaa nuoria johtajia.
Johtokunta haluaa lisäksi löytää
palveluhenkisiä, päteviä
henkilöitä, joiden kotipaikka on
Meksiko, Väli- tai EteläAmerikka. Pitäisimme suuressa
arvossa teiltä saamiamme
ehdotuksia päteviksi
ehdokkaiksi. Ottakaa yhteyttä
Mo Siegeliin osoitteessa
Urantia@urantia.org.
2. Johtokunta tarkasteli
ehdotusta, jonka mukaan
ryhmät voivat käyttää Urantiasäätiön toisen kerroksen tiloja.
Säätiön rakennuksessa on
tilava konferenssihuone, jossa
on suuri kokouspöytä ja istuimet
16 henkilölle.
Konferenssihuoneeseen liittyy
pienempi kokoushuone, joka
toimii mainiosti ryhmätilana.
Tiloihin kuuluu myös keittiö,
kolme kylpyhuonetta ja neljä
makuuhuonetta, joihin voi
majoittaa mukavasti kymmenen
henkilöä. Konferenssihuoneen
osalta ehdotetaan

vähimmäislahjoitukseksi 125
dollaria päivältä. Yöpymistiloja
voidaan käyttää 50 dollarin/yö
vähimmäislahjoitusta vastaan.
Jos tunnette kiinnostusta, ottakaa
yhteyttä numeroon +1 773 525
3319, ja käymme yhdessä läpi
tilatarpeenne. Kaikki kertyvät
tuotot ohjataan tilojen ylläpitoon
ja 533:n rakennusrahastoon.
3. Johtokunta otti uudelleen
ohjelmaansa järjestelmän, jonka
mukaan nuorille henkilöille
annetaan tilaisuus
vapaaehtoistyöhön ja
majoittumiseen säätiön tiloissa.
Kuulette enemmän tästä
ohjelmasta, sitten kun se on
toiminnassa.
4. Johtokunta tarkasteli Urantiasäätiön rahoitustilannetta.
Vuoden 2009 budjettia rajusti
karsimalla, tarkalla
säästäväisyydellä ja anteliailla
lahjoituksilla selviämme vuoden
2009 ”suuresta taantumasta”.
Vuoden 2008 rahallisen tuen
paisumisen perusteella
tiedämme, että lukijakunta
kantaa meistä huolta ja auttaa
meidät kuiville tänäkin vuonna.
Erityiset kiitokset osoitamme
virkaiältään vanhimmalle
johtokunnan jäsenelle Richard
Keelerille siitä, että hän on tehnyt
säätiön puolesta viisaasti ja
tuottavasti sijoituksia viimeisten
kahdentoista kuukauden aikana.
5. Neljä uutta käännöstä, jotka on
tarpeen painattaa vuoden ja
kahden kuluessa, ovat pitäneet
kirjakomitean kiireisenä. Kun

otetaan huomioon, että
meneillään on pahin talouskriisi
vuosikymmeniin, johtokunta
etenee rahankäytössään
varovaisesti. Jokainen käännös
on valtava saavutus, joka vaatii
tuhansien tuntien työpanoksen.
Sitten kun kirja on painettu, alkaa
aikaavievä ja kallis työ löytää ja
ylläpitää sen jakelukanavat. Tätä
työtä mutkistaa se seikka, että
Yhdysvaltain ulkopuolella kaikki
jakelujärjestelmät toimivat
naapurimaahan verrattuna
omanlaatuisella tavallaan.
Keskusteluaan monista kirjan
painatukseen liittyvistä rahoitusja logistiikkakysymyksistä
johtokunta hyväksyi painatusten,
varastoinnin, markkinoiden ja
jakelun osalta seuraavat
prioriteetit:
• Jakeluohjelman ensimmäinen
prioriteetti on tukea jo
markkinoilla olevien Urantiakirjojen jakelua. Sen jälkeen kun
kirja on painettu ja saatu
jakeluun, sen jatkuva saatavuus
on taattava. Tämän päätöksen
nojalla vuoden 2009

uusintapainokset ovat
espanjan-, portugalin-, liettuan-,
venäjän- ja englanninkielinen.
• Jakeluohjelman toinen
prioriteetti tarkoittaa, että uusia
käännöksiä painatetaan
johtokunnan hyväksyttyä
painatuksen ja kun käännöksen
osalta on varmistettu markkina-,
jakelu- ja
varastointisuunnitelma. Tämän
kriteerin mukaan puolankielisen
käännöksen kaavaillaan
menevän painoon viimeistään
vuoden 2010 keskivaiheilla.
• Jakeluohjelman kolmantena
prioriteettina on painaa kirjoja,
joilla ei nykyisellään ole selkeää
markkina-, jakelu- eikä
varastointisuunnitelmaa.
Johtokunta tunnustaa
kääntäjien tekemän valtavan
työn arvon ja haluaa heidän
työnsä pääsevän jakeluun.
Urantia-säätiö tekee sen vuoksi
kaikkensa varmistaakseen
näille käännöksille
mahdollisimman nopeasti
painatus-, varastointi-,

Johtokunta toivoo voivansa
värvätä joukkoonsa
ja harjaannuttaa nuoria
johtajia.
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markkina- ja jakeluohjelman.
Unkarin-, ruotsin- ja
vironkielinen käännös kuuluvat
tähän kategoriaan, ja ne
tuodaan saataville elektronisena
versiona sekä CD:llä että
internetissä vuonna 2009,
minkä jälkeen ne kohdakkoin
painetaan.
• Kirjan jakeluohjelman neljäs
prioriteetti tarkoittaa niiden
käännösten valmistumisen
koordinoimista, jotka eivät vielä
ole painovalmiita, mutta ovat
edenneet jo ensimmäistä
luonnosta pidemmälle.
6. Käännöskomitea, jota johtaa
käännösvastaava Georges
Michelson-Dupont, esitti
suunnitelman käännösprosessin
parantamiseksi seuraavien
kymmenen vuoden aikana.
Käännöskomitealla on valtava
määrä meneillään olevia
projekteja, joihin kuuluu uusia
käännöksiä, tarkistushankkeita,
käännösprosessin
tietokoneistamista ym. Vuoden
1993 El libro de Urantia ja uusi
portugalinkielinen käännös ovat
voimaperäisten korjaus- ja
tarkistustoimien kohteina.
Komitea etsii kiinaa taitavia
henkilöitä tarkastamaan
Urantia-kirjan kiinankielisen
käännöksen. Jos haluat
lisätietoja, ota yhteyttä Georges

Johtokunnalle esiteltiin
suunnitelmat säätiön
verkkosivujen
ajanmukaistamisesta
seuraavien 12 kuukauden
kuluessa.

Michelson-Dupontiin, osoite
georges.michelsondupont777@
gmail.com.
7. Hallintokomitea on ryhtynyt
luomaan kullekin yhdeksälle
komitealle säännöt. Komiteat
ovat rahoitus-, hallinto-,
suhdetoiminta-, opetus-, kirja-,
varainhankinta-, palkka- ja
suunnittelukomitea. Säätiön
toiminnan laajenemisen myötä
on välttämätöntä, että pääosin
vapaaehtoisten suorittajien
kasvavalla työmäärällä saadaan
mahdollisimman tehokkaasti ja
miellyttävästi aikaan kaikki
tarpeellinen. Säännöt
määrittelevät kunkin komitean
roolin ja vastuualueet, mikä
auttaa takaamaan, että työ tulee
tehdyksi ilman
päällekkäisyyksiä. Johtokunta
hyväksyi komitean suosittelemat
rahoitus- ja koulutuskomitean
säännöt.
8. Johtokunnalle esitettiin
suunnitelmat Urantia-säätiön

9. Fellowship pyysi hiljattain
Urantia-säätiöltä käyttöönsä
säätiön osoiteluetteloa. Vaikka
johtokunta pitääkin suuressa
arvossa pyrkimystä
yhteistoiminnan rakentamiseen,
esitimme ystävällisin sanoin
kuitenkin kielteisen
päätöksemme osoitteiston
luovuttamisesta millekään
ryhmälle, sillä luettelo on kerätty
sanattomasti niin ymmärtäen,
että luetteloon otetuilla lukijoilla
on oikeus yksityisyyteen. Emme
ole koskaan saaneet oikeutta
antaa postitusosoitteistoamme
muiden käyttöön, ja
kunnioitamme tätä
yhteisymmärrystä.

informaatioteknologian ja
internetin avulla palvelemme
nykyisiä ja potentiaalisia
Urantia-kirjan lukijoita yhä
paremmin. Käytämme hyväksi
tilaisuutta keskustella
moninaisista
informaatioteknologian ja
internetin tarjoamista
strategisista vaihtoehdoista
maksimoidaksemme lukijoille
koituvan hyödyn ja samalla
päällekkäisyydet ja kulut
minimoiden. Jos sinusta
tuntuu, että olisit yksi
kutsuttavista 12–14 henkilöstä,
ota yhteyttä Jay Peregrineen
osoitteessa
Urantia@urantia.org.

10. Johtokunta teki aloitteen
informaatioteknologiaa
käsittelevästä pyöreän pöydän
keskustelusta, joka pidetään 17.
ja 18. lokakuuta 2009 Chicagontoimistossamme. Kutsumme
tilaisuuteen kahdestatoista
neljääntoista parasta ja
neuvokkainta internet- ja

11. Ennakoidessaan
kiinnostuksen Urantia-kirjaa
kohtaan kasvavan johtokunnan
jäsenen Richard Keelerin
johtama tiimi on laatinut
vastauksia kirjaa ja Urantiasäätiötä koskeviin, tavan takaa
esitettyihin kysymyksiin. Työ
tämän projektin parissa jatkuu,
ja nyt opetuskomitea on
ottanut kantaakseen osan
taakasta kirjoittamalla
vastaukset kysymyksiin, jotka
liittyvät kirjan opetuksiin.

Johtokunta teki aloitteen informaatioteknologiaa
käsittelevästä pyöreän pöydän keskustelusta, joka
pidetään 17.–18.10.2009 Chicagontoimistossamme.

verkkosivujen
ajanmukaistamisesta
seuraavien 12 kuukauden
kuluessa.

informaatioteknologiaasiantuntijaa, jotka lukevat
Urantia-kirjaa kyseistä
teknologiaa hyödyntäen.

Maaliskuussa 2009 säätiön
verkkosivusto oli yli 125 000:n
yksittäisen käynnin kohteena.
Internetin hakukoneet ohjaavat
ihmisiä luontaisesti
verkkosivuillemme, kun nämä
etsivät informaatiota, tietoa ja
selvyyttä ”Urantia-ilmoituksen”
aitoudesta. Meidän on jatkuvasti
kohennettava säätiön
verkkosivujen
asianmukaisuutta,
helppokäyttöisyyttä ja
opetuksellista laatua. Sivujen
täytyy tarjota helppo keino
saada tietää kirjan opetuksista,
löytää vastaukset
peruskysymyksiin, tarjota pääsy
säätiön opetushankkeisiin,
sellaisiin kuin UBIS, ja antaa
tietoja itse Urantia-säätiöstä.

Lukuisat henkilöt ja ryhmät
ottavat yhteyttä Urantiasäätiöön tarjoten teknologisia
ideoitaan UBIS:n hyväksi,
hakukonetoiminnon
optimoimiseksi, digitaalisen
standarditekstin
viittausjärjestelmäksi
digitaalisissa lukulaitteissa,
yleisiksi
johdannaisteostiedostoiksi,
sosiaaliseen verkostoitumiseen,
internetin opintoryhmien avuksi
ja paljoon muuhun. Internetin ja
digitaaliteknologian kasvu on
muuttanut Urantia-kirjan ja sen
opetusten levittämistä
perinpohjin. Lokakuisen
istunnon tarkoituksena on
vaihtaa tietoa parhaista
käytänteistä, kokemuksista,
strategioista ja uusista ideoista
siinä, miten

Komitea
etsii
kiinaa
taitavia
henkilöitä
tarkastamaan
Urantia-kirjan
kiinankielisen
käännöksen
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lukiolaisista 40-vuotiaisiin.
Voidakseen puhua vapaasti
Urantia-kirjasta on
ilmoittauduttava hallituksen
rekisteriin, perustettava yhdistys
ja tultava tunnustetuksi
uskontona. Joel tutustuttaa
nuoria kirjaan ja vaalii
opintoryhmiä käymällä niiden
luona kerran kuukaudessa.
Kaikille keskusteluun
osallistuneille koitui
tilaisuudessa lisää ymmärrystä
ja oivallusta siitä, miten
lukijayhteisö pikku hiljaa edistyy
ja tiivistyy. Tunnen itseni
siunatuksi sillä, että sain olla
mukana tässä
oppimiskokemuksessa ja tavata
näin ihania ihmisiä.

Alhaalla vasemmalta: Claire Mylanus (Ranska), Samantha Nior (Alankomaat), Nemias Mol (Brasilia), Ricardo Machado (Portugal), Kalevi Eklöf (Suomi).
Ylhäällä vasemmalta: Byung Seo (Etelä-Korea), Rick Lyon (USA), Seppo Kanerva (Suomi), Gaétan
Charland (Kanada), Joel Chongo Mvula (Sambia), Gary Rawlings (Yhdistynyt Kuningaskunta), Werner
Sutter (Saksa).
Poissa kuvasta: Michael MacIsaac (Ruotsi).

J U M A L A T I E T O I S U U S – E L ÄVÄ Y L I O P I S T O
esiintyvät Urantia-kirjassa
huomiota herättävästi esipuheen
viimeisessä ja koko kirjan
viimeisen kappaleen
ensimmäisessä lauseessa?

henkilökohtaisen uskonnollisen
kokemisen – jumalatietoisuuden
– alati edistyvän todellisuuden
enentymiseen. [0:12.12]
Ja jumalatietoisuus merkitsee
samaa kuin minuuden
integroiminen
maailmankaikkeuteen [196:3.32]
Paula Thompson,
hallintojohtaja, Urantia
Fellowship, Arvada, USA
Oi, jumalatietoisuuteni!
Toivon, ettet pane pahaksesi,
että sanon niin, mutta
”jumalatietoisuutesi näkyy
sinusta!”
Oletteko panneet merkille, että
jumalatietoisuuden määritelmät

Opetukset lepäävät kaiken
kaikkiaan jumalatietoisuuden
käsivarsilla. Etenemisen
jokaisella tasolla jatkuva
ponnistelu kaiken sen
työntämiseksi eteenpäin, josta
muodostuvat minuus, sielu ja
henkitietoisuus, on nimenomaan
jumalatietoisuutta. Se on
kokemus ja tosiasia siitä, että
tulee todellisemmaksi.
Tunnetko olevasi todellisempi

tänään kuin olit eilen? Olisi ehkä
aika päästä asiaan. Tule
Fellowshipin kesän 2009
opintopäiville, joiden teemana
on ”Jumalatietoisuus – elävä
yliopisto”, perjantaista 31.7.
sunnuntaihin 2.8.
Dominikaanisessa yliopistossa,
River Forestissa, Illinoisissa.
Konferenssia edeltää
keskiviikkoillasta 29.7. torstaihin
30.7. pidettävä retretti ja muu
toiminta.
Tutkimme tässä tilaisuudessa
keinoja päästä korkeampaan
jumalatietoisuuden tilaan siitä
riippumatta, millä ”tasolla”
olemme tai luulemme
olevamme. Tähän kuuluu:
* Ilmoituksellis-inspiroidut
oppimismenetelmät, toimimalla
oppiminen ja opitun välitön
soveltaminen.
* Laajaohjelmainen
esikonferenssipäivä, jolloin
valittavana on:

(1) Hengellinen retretti.
(2) Koulutusta käsittelevä
työryhmä.
(3) Kiertoajelu Chicagossa.
* Sen opetuksiin syvälle
kaivautuvan jatkuvan opintoohjelman julkistus, joka alkaa
sykähdyttävällä uudella
esiopinto-ohjelmalla vuoden
2009 kokousta silmällä pitäen.
Netti-ilmoittautumiseen pääsee
klikkaamalla

https://www.regonline.com/F
ellowship_SSS_09
Paperisen
ilmoittautumislomakkeen ja
lisäinformaatiota saa
sähköpostitse osoitteesta
Fellowship@urantiabook.org tai
puhelimitse +1 877 288 3772
Nähdäänpä siellä!
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“Isä ei ole kovinkaan
kaukana kenestäkään teistä; hän
asuu teissä, ja hänessä me
kaikki kirjaimellisesti liikumme,
tosiasiallisesti elämme
ja sananmukaisesti olemme.”
The Urantia Book, (12:7.12)

UUSINTA UUTTA INTERNETIN URANTIA-KIRJAKO U LUS TA ( U B I S )
Dorothy Elder, UBIS:n
johtokunnan puheenjohtaja,
Kalifornia, USA
UBIS on kuin suuri pyörä, joka
pyörii koko vuoden. Heti kun yksi
lukukausi on meneillään, alkaa
seuraavan suunnittelu.
Kesäkuukausina suunnitellaan
syksyllä pidettävää
opettajakoulutuskurssia, joten
johtokunnalla, henkilöstöllä, ja
opettaja/vetäjillä on kaikilla käsi
pyörän vanteella pitämässä sitä
tasaisessa liikkeessä 12
kuukautta jatkuvan syklin ajan.
Seuraavaksi muutama
muistiinmerkintä viimeaikaisista
toimistamme:
UBIS:n JOHTOKUNTA
KOKOONTUI
14. ja 15. maaliskuuta 2009
Kaksi kuukautta jatkuneen
voimaperäisen suunnittelun ja
valmistelun jälkeen UBIS:n
johtokunnan yhdeksästä
jäsenestä seitsemän kokoontui
maaliskuussa Urantia-säätiön
keskustoimistoon Chicagossa
vuotuiseen henkilökohtaista
läsnäoloa edellyttävään
kokoukseen. Kysymyksessä oli
tärkeä kokous, sillä sen kuluessa
loimme perustan ja päätimme
painopistealueista seuraaville
kymmenelle vuodelle.
Kaksipäiväisen kokouksen
aikana käsittelimme suuren
määrän asioita ja monia
kysymyksiä, mutta seuraavat
kolme seikkaa olivat

keskeisimpiä:
1. Opetussuunnitelma. Polly
Friedman esitteli erinomaisen ja
yksityiskohtaisen suunnitelman
UBIS:n uudeksi neliosaiseksi
perusopetusohjelmaksi. Kun
asiasta oli käyty innostunut
keskustelu, suunnitelma
hyväksyttiin yhtä innostuneesti, ja
sen toimeenpano ajoitetaan
syyskuussa 2010 alkavalle
syyslukukaudelle.

otetaan käyttöön vuosibudjetti
ja aloitetaan
varainkeräystoimet.
MUITA MERKITTÄVIÄ
UUTISIA
Huhtikuussa 2009 alkanut

lukukausi on parastaikaa
meneillään, ja nyt UBIS toi
ensikertaa ohjelmaan uusille
lukijoille tarkoitetun
johdantokurssin. Polly Friedman
toimii tämän kurssin, ”Johdanto
Urantia-kirjaan”,
opettaja/vetäjänä. Näin
huipentui vuoden ajan UBIStiimin piirissä suoritettu tämän

2. Verkkosivut. Vuoden 2009
alussa UBIS sai avokätisen lahjan
UBIS:n verkkosivuston
laajentamiseen. Sen jälkeen kun
vaihtoehtoja oli kokouksen
valmistelutyön aikana perinpohjin
tutkittu ja arvioitu ja itse
kokouksessa niistä keskusteltu,
tehtiin päätös neljästä
ensisijaisesta ajantasaistuksesta.
Ajatasaistusehdotusta hiotaan
vielä, ja sivuston toteuttajakin tuo
siihen oman panoksensa. Työn on
määrä valmistua syyslukukauden
alkuun syyskuussa 2009.
3. Organisaatio. Päätettiin, että
UBIS:n vapaaehtoistyöntekijäin
määrää korotetaan kuuden
kuukauden kuluessa kuudella
uudella henkilöstön jäsenellä.
Vapaaehtoisohjelmamme
laajenee nopeasti, ja keinot, joilla
vuotuista operatiivista
lukujärjestystä laajennetaan
yksilöitiin ja niistä tehtiin päätös.
Operatiivisen rahoituksen tarvetta
arvioitiin. Tässä mielessä ja
välitöntä tulevaisuutta varten

Ylhäällä vasemmalta: Susan Flacks, Pauline Friedman
Alhaalla vasemmalta: Pam Maunakea, Dorothy Elder, Jane Ploetz

U R A N T I A - S Ä Ä T I Ö N N E T T I U UT I S E T
aiheen harkinta ja siitä käyty
keskustelu, ja olemme
innoissamme sen
mahdollisuuksista ja sen
tarjoamasta oppimistilanteesta.
Kurssille ilmoittautui täysi määrä
opiskelijoita, eli kahdeksantoista
sekä uutta että kokenutta
opiskelijaa Venäjältä,
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Brasiliasta, Etelä-Afrikasta ja
Espanjasta, samoin kuin
lukijoita Yhdysvalloista.
KIITOKSET TIIMILLE
Lopuksi haluan teidän tietävän,

että ilman antaumuksellisten
johtokunnan
vapaaehtoisjäsenten
omistautumista Internetin
Urantia-kirja-koulua ei olisi
olemassa. Jokainen heistä
tekee elintärkeää työtä, joka
pitää UBIS:n toiminnassa
vuodesta toiseen. Kiitokset

teille, Pam Maunakea, Susan
Flacks, Georges MichelsonDupont, Polly Friedman, Jay
Peregrine, Jane Ploetz, Betty
Zehr ja Ralph Zehr, kaikesta,
mitä teette, ja eritoten siitä
mainiosta ”tiimihengestä”,
jonka tuotte UBIS:iin.

RANSKALAISTA JAKELIJAA ETSITÄÄN

Claire Mylanus, johtokunnan
liitännäisjäsen, Bretagne,
Ranska
Toimituksen huomautus: Claire
on miehensä Henk Mylanuksen
mukana, kun pariskunta avaa
Urantia-kirjan jakelukanavia
Euroopassa.
Sen jälkeen kun olimme
viikkojen ajan tehneet etsintöjä
internetissä ja puhuneet
jakelijoille ja julkaisijoille,
puolisoni Henk ja minä sovimme
muutamasta tapaamisesta ja
matkustimme Pariisiin. Ranskan
kirjamarkkinat ovat melkoisen
säännösteltyjä, ja Le Livre
d’Urantia on ollut muutaman
jakelijan levityksessä. Viimeinen
jakelija veloitti varastoinnista
niin paljon, että Urantia-säätiö ei
saanut kirjan myynnistä edes
omiaan takaisin.
Kirjatukut eivät Ranskassa
halua jaella kirjaa, joka on
”yksinimikkeisen” julkaisijan
julkaisema, siis julkaisijan, jolla
on tarjota vain yksi kirja.
Ratkaisuna oli turvautua
”diffuseuriin” (levittäjään), joka
on jotakin julkaisijan ja jakelijan
väliltä. ”Diffuseur” ottaa kirjasi
monien muiden jakelijoille
tarjolla pitämiensä kirjojen
joukkoon. ”Diffuseur” mainostaa

Henk Mylanus

kirjaasi uutiskirjeissä ja
luetteloissa. Säätiön
ranskalainen ”diffuseur” ajautui
konkurssiin, ja seurannut
oikeudenkäynti esti säätiötä
saamasta takaisin noin 1800
Le Livre d’Urantian kappaletta.
Chicagon-keskustoimiston
tiimin ja erityisesti Marcel
Urayenezan, jonka itsepäisyys
ja suostuttelukyky
puhelinkeskusteluissa on
ilmiömäistä, ansiota on se, että
lopulta Le Livre d’Urantia
vapautettiin oikeudellisesta
umpikujasta, ja säätiö sai
takaisin kaikki 1800
ranskannoksen kappaletta.
Mutta oi voi, meidän tuli löytää
uusi ”diffuseur” tai kirjatukku.
Ranskan jakelujärjestelmä
antaa kirjakaupalle oikeuden
ottaa jakelijalta vastaan kirjan
ja, ellei kirjaa ole myyty,
palauttaa se kahden
kuukauden kuluttua.
Palautuksilta ja korkeilta
varastointikustannuksilta
välttyminen olisi ihanteellista.
Otimme yhteyttä jakelijaan
toisensa jälkeen. Olimme
ulkomaalainen julkaisija,

sopimukset muiden jakelijoiden
kanssa kielsivät suhteet
sellaiseen julkaisijaan ja
olimme yksinimikkeinen
julkaisija. Vastassamme oli
seinä, mutta emme
lannistuneet. Ratkaisu oli
löydettävä. Jatkoimme
etsintöjämme luottaen
näkymättömien ystäviemme
apuun. Vihdoin me erään
jakelijan kautta löysimme
herrasmiehen, joka omistaa
kirjakaupan Pariisissa.
Kaupassa on tuhansia
nimikkeitä uskonnollista,
hengellistä ja esoteerista
kirjallisuutta. Hänen
kirjakauppansa sijaitsee
Pariisin keskustassa, ja hänellä
ja hänen tiimillään on
kokemusta kirjamarkkinoista yli
kolmenkymmenen vuoden
ajalta. Hän tarjoutui ottamaan
Le Livre d’Urantian myyntiin.
Asiasta keskusteltuamme Henk
ja minä päätimme suositella
Urantia-säätiölle hänen
tarjouksensa hyväksymistä.
Hänen kirjakauppansa, La
Librairie de l’Inconnu, kautta Le

Livre d’Urantialla on

riippumaton jakelutie ilman
varastointikuluja ja palautuksia,
sillä mitään aikarajaa ei ole
sille, kauanko kirja viipyy hänen
kaupassaan. Hänellä on oma
internetsivustonsa, hän myy
faksitilausten perusteella ja
uutiskirjeensä avulla. Hän jakaa
kirjoja muille ranskalaisille
kirjakaupoille ja sen lisäksi
kirjakaupoille Belgiassa ja
Sveitsissä. Hän ottaa kirjoja
kaupintaan, ja kun ne on myyty,
hän tilaa lisää.
Jakelijoiden löytäminen

Urantia-kirjalle Euroopasta on

oleva haaste, kuten olemme
Ranskan osalta saaneet tuta.
Urantia-kirja on erikoiskirja,
vierasmaalaisen julkaisijan
”yksi nimike”, ja teos, joka
vetoaa vain pieneen
segmenttiin kirjamarkkinoista.
Mutta millainen kirja se onkaan
ja millainen seikkailu onkaan
se, johon meillä on etuoikeus
osallistua!

Le Livre
d’Urantialla on
Riippumaton
jakelutie, ilman
varastointikuluja
ja palautuksia.
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syntyneitä”.
• Jumalaan uskovat selviävät
kuolemasta.
• Enkeleitä ja jumalallisia
persoonallisuuksia on
olemassa, ja heitä lähetetään
varjelemaan ihmisiä ja
huolehtimaan heistä koko
heidän elämänsä ajan.
Kristinuskon suhteen esiintyy
myös eroja seuraavasti:

haudasta, jotta hänen
jäännöksensä hajoaisivat
”nopeutetun ajankulun”
prosessissa.

Raamattua – keinona tehdä

• Kirja toteaa, että Jeesus
saattaa palata tähän maailmaan
monta kertaa. Tämä eroaa
perinteisestä kristillisestä
eskatologiasta, jonka mukaan
Jeesus palaa vain kerran.

Nämä kristinuskon
manipuloinnit ja Jeesuksen
opetusten vääristeleminen
jatkuvat vielä nykyäänkin.
Ajatellaanpa vaikkapa
jehovantodistajia. Heidän
Raamattunsa, jota kutsutaan

Kristina Stoianovan (Lontoo,
Yhdistynyt Kuningaskunta)
VASTAUS WIKIPEIDALLE

Richard Keeler, johtokunnan
jäsen, Urantia-säätiö
Wyoming, USA
Toimituksen huomautus:
Richard Keeler jakaa
kanssanne Wikipedian artikkelin
Urantia-kirjasta ja
kristinuskosta. Kristina
Stoianova (Lontoo, Yhdistynyt
Kuningaskunta) ja Paul Tsekar
(Yaounde, Kamerun)
kommentoivat artikkelia.
Tiesitkö, että jos menet
internetissä Wikipediaan
osoitteessa http://
en.wikipedia.org/wiki/Urantia
Book, voit lukea vertailun
Urantia-kirjan ja kristinuskon
välillä? Jos haluat tietää, mitä
artikkelisa sanotaan, jatka
lukemista.

Urantia-kirjalle ja useimmille

kristillisille suuntauksille ovat
yhteisiä seuraavat
yleiskäsitykset:
• Jumala on kaiken
todellisuuden luoja.
• Jumala on kaikentietävä,
kaikkiallinen, kaikkivoipa,
infiniittinen ja ikuinen.
• Jumala kuvaillaan
rakastavaksi
persoonallisuudeksi – ”Jumala
on rakkaus.”
• Jumala on yksi ainut jumaluus,
joka on olemassa kolmen
persoonan Kolminaisuudessa.
• Jumalalla on valtava
”taivaallinen sotajoukko”.
• Uskovat, joilla on
henkilökohtainen suhde
Jumalaan, ovat ”hengestä

• Jeesuksen ristiinnaulitsemista
ei pidetä ihmiskunnan syntien
sovituksena.
Ristiinnaulitsemisen opetetaan
olleen seuraus senaikaisten
uskonnollisten johtajien
peloista, sillä nämä pitivät
hänen opetuksiaan uhkana
omalle määräysvallalleen.
• Jumala ei ole koskaan kiivas ja
kiukkuinen. Hän on
persoonallisuus, joka on
kokonaan isällisen rakkauden
motivoima.
• Jeesus on ”Nebadonin
Mikaelin” ihmishahmoinen
inkarnaatio, yksi Jumalan 700
000 ”Paratiisin-Pojasta” eli
”Luoja-Pojasta”. Jeesusta ei
pidetä Kolminaisuuden toisena
persoonana, niin kuin
kristinuskossa. Kirja puhuu
Iankaikkisesta Pojasta
Kolminaisuuden toisena
persoonana.
• Jeesus syntyi maan päälle
luonnollisen sikiämisen kautta,
ei neitseestä syntyen.
• Jeesus ei kävellyt vetten
päällä eikä suorittanut
montakaan niistä ihmeistä, jotka
Raamatussa pannaan hänen
tililleen.
• Jeesus antoi valtuutuksen
kahdelletoista (ja myöhemmin
useammallekin) naiselle toimia
uskonnon opettajina, joilla oli
lupa kulkea Jeesuksen ja hänen
apostoliensa mukana näiden
saarnamatkoilla.
• Jeesus nousi kuolleista
”loistavampihahmoisena”
heijastaen sitä siirtymätilaa
aineellisen ja hengellisen
olomuodon välillä, josta
puhutaan ”morontiana”. Niin
kuin käy kaikkien kuolevaisten
kohdalla, myös hänen fyysistä
ruumistaan koski hajoaminen,
mutta taivaalliset olennot
siirsivät hänen ruumiinsa pois

Katson olevani uusi Urantiakirjan lukija, sillä olen lukenut

kirjaa vasta neljä vuotta. Siitä
huolimatta tämä kirja on minulle
kaikki kaikessa.

Voimme verrata Urantia-kirjaa
muiden uskontojen pyhiin
kirjoihin, ja olen samaa mieltä
siitä, että kristinusko on niistä
kaikista sitä lähinnä. Tähän on
esisijaisesti syynä se, että
Jeesus on tärkeä kumallekin ja
kummassakin. Wikipedian
artikkeli auttaa uskoakseni
monia, jotka etsivät totuutta. Se
auttaa heitä ymmärtämään, että
Jeesus – Nebadonin Mikael – on
enemmän kuin, mitä Raamattu
sanoo hänen olevan. Hän ei
rakasta pelkästään kristittyjä
vaan uskonnostamme
riippumatta meitä kaikkia, jopa
uskonnottomia. Toivon tämän
artikkelin herättävän ihmisissä
uteliaisuutta ja rohkaisevan
heitä löytämään Urantia-kirjan.

Paul Tsekarin (Yaounde,
Kamerun) VASTAUS
WIKIPEDIALLE
Kristinusko on Jeesuksen
seuraajien hänen tästä
maailmasta poistumisensa
jälkeen perustama organisaatio,
ja se luotiin siinä hyvässä
tarkoituksessa, että sen avulla
säilytettäisiin Jeesuksen
opetukset ja tehtäisiin niistä
suosittuja koko maailmassa.
Kristinusko on vuosien mittaan
kärsinyt paljon. Ensin se kärsi
juutalaisjohtajien ja myöhemmin
joidenkuiden poliittisten ja
uskonnollisten johtajien
vainoista. Jotkut uskonnolliset
johtajat ovat käyttäneet
kristinuskoa – ja jopa muutelleet

uskovista hänen
vallankäyttönsä kohteita.

Uuden maailman versioksi,

eroaa noin
viisikymmenprosenttisesti
Raamatusta. Miksi? Jotta
Raamattu saataisiin
sopusointuun heidän
uskomustensa ja oppiensa
kanssa. On olemassa
lukemattomia kristittyjä
suuntauksia, joista jokaisella
on omat opinkappaleensa, ja
tämä selittää, miksi kristittyjen
keskuudessa ilmenee niin
paljon epäyhtenäisyyttä.
Mielestäni Urantia-kirja sisältää
ainoan täsmällisen selvityksen
Jeesuksen elämästä ja
opetuksista.

Hän ei rakasta
pelkästään
kristittyjä vaan
uskonnostamme
riippumatta meitä
kaikkia, jopa
uskonnottomia.

U R A N T I A - S Ä Ä T I Ö N N E T T I U UT I S E T
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E L L I B R O D E U R A N T I A N E U R O O P PA L A I S E N L A I T O K S E N PA I N A M I N E N
Georges Michelson-Dupont, Urantia-säätiön varapresidentti, Recloses, Ranska
Toimituksen huomautus: Johtokunnan jäsen Georges Michelson-Dupont on antanut käyttöömme valokuvia Espanjassa markkinoitavan El libro de
Urantian eurooppalaisen laitoksen painamisesta. El libro de Urantian laitos vuodelta 1993 on parhaillaan tarkistusten kohteena, ja työstä
vastuussa oleva tiimi toivoo saavansa työnsä valmiiksi lähitulevaisuudessa.

Rotabookin painolaitos

Painotyön valmistelua ja painolevyjen valottamista

Etusivujen valmistus ja tarkastus

Etusivujen valmistus ja tarkastus

Suuri painoarkki leikataan ja taitetaan

U R A N T I A - S Ä Ä T I Ö N N E T T I U UT I S E T

Simson Pressin ylätaso
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Simson Pressin alataso

Painoarkit tasataan sidontakonetta varten

Sidontaoperaatio

Kirjat kelmutetaan jakelua varten

U R A N T I A - S Ä Ä T I Ö N N E T T I U UT I S E T
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V I R S T A Y H T E I S Ö KO K E M U K S E N A
laajempaa Urantia-yhteisöä
varten 25.–28. kesäkuuta.
Pystyykö kolme henkilöä
suunnittelemaan,
organisoimaan ja järjestämään
konferenssin? Jos pystyy, niin
se avaa kokonaisen
mahdollisuuksien maailman.
Haravoimme keskustelujemme
lehdet seuraavanlaiseksi
kokeilua koskevaksi kasaksi:
Ensiksi: Sen on oltava huokea.
Järkeilimme, että meidän on
tarpeen tasapainottaa korkeita
matkakustannuksia alemmilla
osallistumismaksuilla.

Chris Wood, Johnson City, New
York, USA
Toimituksen huomautus: Toisen
polven lukija Chris Wood
kuvailee sitä, miten hän ja kaksi
ystävää päättivät panna alulle
palveluprojektin laajemman
Urantia-yhteisön hyväksi.
Muistan, kun viime elokuussa
Kansas Cityn Farmer’s
Marketilla söin kevätrullia ja
keskustelin siitä, mistä pidimme
ja mistä emme pitäneet juuri
päättyneessä Kansas Cityn
nuorisokonferenssissa. Ja
miksei konferensseja ole
enemmän? Veljeni Noah sanoi:
”Meidän täytyy tehdä tämä taas
ensi vuonna.” Arvellessamme,
että ihmiset arvostaisivat
kokoontumispaikan
vaihtoa, päättelimme
Boulderin olevan
erinomainen valinta.

Toiseksi: Rahaa ei ansaita.
Mike, Shane ja minä emme ole
mikään organisaatio. Meillä ei
ole tarvetta kerätä rahaa.
Konferenssit voivat itsessään
olla päämäärä, eivät keino
päämäärän saavuttamiseksi.
Kolmanneksi: Ei liian suuria
odotuksia, mutta varaudutaan
laajempaan. Mielestämme
viidenkymmenen hengen
konferenssi on suurenmoinen.
Älkää ymmärtäkö väärin, sillä
pidän hyvistä viidensadan
osallistujan konferensseista,
mutta välivuosina, jolloin suuria
konferensseja ei järjestetä,

tarvitsemme pieniä, paikallisia
konferensseja. Jos paikalle
kuitenkin ilmestyisi 150
henkilöä, meidän on
varauduttava sellaiseen ja
olemme niin tehneetkin.

Kolme meistä sitoutti itsensä
kuudeksi kuukaudeksi, kuusi
ihmistä oli mukana kuukauden,
ja kaksi tusinaa oli mukana
valmisteluissa yhden
viikonlopun.

Neljänneksi: Anna
ohjelmoimatonta aikaa. Tärkein
konferenssitapahtuma on usein
tunnin kestävä
käytäväkeskustelu, ei niinkään
tunnin kestävä
täysistuntoluento. Haluamme
tasapainottaa hyvän ohjelman
antamalla riittävästi aikaa
mainitunlaisille keskusteluille.

Uskomme vahvasti, että jos
saat koolle viisikymmentä
Urantia-kirjan lukijaa, he itse
huolehtivat siitä, että heillä on
hauskaa. Meidän
hommanamme on pysyä
poissa tieltä. Boulderinkonferenssi on kokeilu.
Konferenssi on menestys, jos
viisikymmentä osallistujaa
lähtiessään sanoo ”olipa
mukavaa”. Kokeilu on
menestys, jos muutaman
hengen ryhmät kotiin
lähtiessään sanovat ”mekin
voisimme järjestää, heh, me
voisimme tehdä sen
paremmin”. Ja hei, vuonna
2010 ei järjestetä suurta
konferenssia. Jos voimme
kylvää tämän idean mieleenne
kesäkuussa, siinä tapauksessa
olette jo kaksi kuukautta edellä
aikataulusta.

Viidenneksi: Kokeile erilaisia
ohjelmia. Pieni
paikalliskonferenssi on oiva
tilaisuus kokeilla erilaisia
täysistuntojen pituuksia ja
keskusteluryhmätyylejä. Se on
mainio tilaisuus saada uusia
ihmisiä näyttämölle
kymmeneksi,
kahdeksikymmeneksi tai
kolmeksikymmeneksi
minuutiksi. Voimme
tasapainottaa vakiintuneita
puhujia uusilla kyvyillä.
Lopuksi: Usko ja luota siihen,
että pieni, antaumuksellinen
tiimi voi järjestää konferenssin.

Näin siemen kylvettiin.
Soitin lokakuussa
Boulderissa asuvalle
Shane C:lle. Shane piti
ajatuksesta järjestää
konferenssi Boulderissa ja
sanoi auttavansa. Itse
asiassa hän tarjoutui
konferenssin
impressaariksi. Otimme
yhteyttä Mike MacIsaaciin
ja tartutimme häneen
Boulderin
nuorisokonferenssipöpön.
Tammikuussa
allekirjoitimme sopimuksen
Coloradon yliopiston
kanssa Boulderissa.

Urantia Boulder: toinen
virsta ja enemmänkin on
kokeilu, jonka teemme

Kysymyksiä? Ota yhteyttä
Chris Woodiin osoitteessa
cwesquire@hotmail.com

Pystyykö kolme
henkilöä
suunnittelemaan,
organisoimaan ja
järjestämään
konferenssin?

Mike MacIsaac ja Shane C Coloradon Boulderissa.
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J Ä L K I VA I K U T E L M I A

SIITÄ, KUN KUILUJA SILLOITETTIIN

säätiön johtokunnan jäsenillä on
ollut tilaisuus opiskella lukijoiden
kanssa, siksi että he osallistuvat
konferensseihin kaikkialla
maailmassa. Viime vuonna
olimme mukana Fellowshipin
kansainvälisessä konferenssissa
Los Angelesissa. Tänä vuonna
johtokunta oli mukana UAI:n
konferenssissa Espanjassa.

Olga López, johtokunnan
liitännäisjäsen, Urantia-säätiö,
Barcelona, Espanja
Toimituksen huomautus: Urantia-
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Maantieteellisestä sijainnistaan
johtuen kotimaani Espanja on
aina ollut läpikulkupaikka, silta
eri mantereilta – Euroopasta ja
Afrikasta – saapuvien ihmisten
välillä, ja historiallisista
olosuhteista johtuen maani on
toiminut siltana myös Euroopan
ja Amerikan välillä.
Kansainvälisen Urantiayhdistyksen vuoden 2009
konferenssin teemavalintamme
oli tästä syystä ”kuilujen
silloittaminen”. Teemaa voidaan
soveltaa moniin konsepteihin.
Ihmisolentoina meidän tulee
”silloittaa” välimatka nykyisen
olemisemme ja huomisen
olemisemme välillä.
Kuolevaisina meidän pitää
ylittää ”silta” lihallisen elämän ja
morontiaelämän ja myöhemmän
henkiolemassaolon välillä.
Tänään, aivan kuin minä
päivänä tahansa, on
välttämätöntä rakentaa siltoja,
lyhentää etäisyyttä itsemme ja
veljiemme välillä, lyhentää
erityisesti etäisyyttä veljiin, jotka
eivät ajattele tavallamme,
eivätkä tunnusta samaa
uskontoa, eivätkä elä samassa
kulttuurissa. Urantia-kirja on
voimallinen työväline, joka
auttaa meitä selvittämään
välimatkat, jotka meidän on
kuljettava matkallamme
hengelliseen täydellisyyteen –

Tuotanto: Truthbook.com

“Urantia”, “Urantian”, ja
ovat Urantia-säätiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

sekä tässä maailmassa että
myöhemmin seuraavissa.
Koetimme konferenssissa
silloittaa moniakin kuiluja, joista
tärkein oli kielikuilu. Tästä
aiheesta kuulimme kaksi
mielenkiintoista esitystä: Toisen
niistä piti Antonio Moya, joka
ehdotti, että esperanto olisi
yleismaailmallinen kieli (tiesitkö,
että Urantia-kirja on käännetty
esperantoksi?) Toisen esityksen
piti Seppo Kanerva, Urantiasäätiön edellinen presidentti ja
käännösvastaava, joka korosti
käännösten tärkeyttä kulttuurien
välisen kuilun silloittamisessa ja
Urantia-kirjan opetusten
tunnetuksitekemisessä kautta
maailman.
Silloitimme myös tämän
kielikuilun sillä, että esitykset
käännettiin espanjasta
englanniksi ja englannista
espanjaksi. Yksi esitys pidettiin
ranskaksi, ja se käännettiin sekä
espanjaksi että englanniksi.
Useampia kieliä puhuville
osallistujille oli kysyntää. Esitän
teille kaikille lämpimät kiitokset.

tutustumiseen.
”Silloitimme kuilua” myös
musiikilla. Tiedämme musiikin
olevan ”ihmisten, enkelten ja
henkien universaali kieli”, joten
nautimme musiikkiesityksistä,
joihin kuului myös yhteislaulua.
Maalaustaide oli toinen
ilmaisumuoto, jolla oli paikkansa
konferenssissa. Esillä oli kaksi
Urantia-kirjan innoittamaa
maalausnäyttelyä.
Kehotan Urantia-kirjan lukijoita
kaikkialla maailmassa
osallistumaan lukijakonferenssiin
– olipa kysymyksessä paikallinen,
kansallinen tai kansainvälinen
konferenssi. Riemu Urantiakirjan opetusten jakamisesta
sukulaissielujen kanssa on
kerrassaan mahtava ja verraton.
Muutaman päivän ajan tuntee
elävänsä valon ja elämän
aikakaudella, jossa rakkaus ja
veljeys hallitsevat ylimpinä.

Me espanjalaiset tutustutimme eiespanjalaiset osanottajat myös
kulttuuriimme. Kävimme
Gibralfaron linnoituksessa, joka
on osa islamilaista historiaamme;
katedraalissa, joka kuuluu
katoliseen perintöömme, ja
talossa, jossa Picasso syntyi.
Kuten tiedätte, Picasso oli yksi
niistä taiteilijoista, jotka ovat
vaikuttaneet paljon
nykytaiteeseen. Nämä vierailut
tarjosivat konferenssin
osallistujille myös hyvän
tilaisuuden jutusteluun ja

Johtokunnan jäsenet: Gard Jameson, Richard Keeler, Marilynn Kulieke, Georges Michelson-Dupont, Mo
Siegel ja Judy Van Cleave.
Johtokunnan liitännäisjäsenet: Jan Bernard, Marta Elders, Irmeli Ivalo-Sjölie, Olga López, Claire Mylanus ja
Henk Mylanus.
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