
4.  vuosikerta,  numero 3,  syyskuu 2010 

Mo Siegel, presidentti, 

Urantia-säätiö, Colorado, 

USA 

 

Hyvät Urantia-säätiön ja 
Urantia-ilmoituksen ystävät 

 

Kun ihmiset haikailevat sitä, 
millaista olisi ollut palvella 
Jeesuksen mukana neljättä 
käänteentekevää ilmoitusta, on 
paikallaan muistaa, että meillä 
on nyt vastaavanlainen tilanne. 
Sen myötä, että Urantia-kirja 
julkaistiin vasta viisikymmentä-
viisi vuotta sitten, meillä on 
siunauksenamme tilaisuus 
palvella viidennen 
käänteentekevän ilmoituksen 
alkuaikoina. 

 

Seuraava raportti tarkastelee 
Urantia-säätiön tavoitteita 
vuodelle 2010 ja sitä, miten 
olemme niiden saavuttamisessa 
edenneet. 

 

Kiitokset teille, Urantia-säätiön 
tukijat, rukouksistanne, hyvästä 
tahdostanne samoin kuin raha- 
ja muista lahjoi-tuksistanne. 

 

Huokukoon meistä Urantia-
ilmoituksen totuuksien tuoksu. 

 

Mo Siegel 
 

Tavoitekatsaus – kolmas 
neljännes 2010 

 

1. Myynti ja jakelu 

 

Tavoitteet: 

 Kasvatetaan kirjan myyntiä ja 
jakelua seitsemällä prosentilla 
eritoten Pohjois-Amerikassa, 
Väli-  ja Etelä-Amerikassa ja 
Euroopassa. Kirjoiksi lasketaan 
myös elektroniset kirjat, äänitteet 
ja nettilataukset. 

 

Tilanne: 

 a. Painettujen kirjojen myynti 
on noussut hieman vuoden 2009 
tasolta. 

 b. Digitaalisten latausten 
määrän tarkkailu on vasta 
alkanut. Tuntuu siltä, että 
nettilatausten määrä ylittää 
painettujen kirjojen 

myyntimäärän. Tämä 
todellisuuden muutos on saanut 
meidät muuttamaan 
ajatteluamme ja suhtautu-
mistamme edessämme olevaan 
tehtävään. 

 c. The Urantia Bookin 
ääniteversio on nyt ostettavissa 
osoitteesta www.audible.com, 
joka on internetin laajin ääni-
tekirjojen toimittaja. Käykääpä 
kyseisellä sivustolla, ladatkaa 
äänikirja ja kirjoittakaa 
myönteinen arvio. 

 d. Euroopassa kirjan jakelu 
laajenee, sillä tarpeelliset 
jakelusopimukset on 
allekirjoitettu tukkukauppojen 
kanssa Ruot-sissa, Unkarissa, 
Eestissä ja Puolassa. Kiitokset 
kääntäjille, formatoijille ja kaikille 
muille, jotka olivat mukana mah-
dollistamassa tämän totuuden 
levittämisessä saavutetun 
edistysaskelen. 

 

PR E S I D E N T I N R A P O RT T I  

URANTIA-SÄÄTIÖN 
NETTIUUTISET 

Tässä numerossa: 

Presidentin raportti 1 

Johtokunnan heinäkuun 
2010 kokouksen merkit-
tävimpiä päätöksiä 

3 

Dorothy Elder luovuttaa 
UBIS:n soihdunkantajuuden 

4 

Arvioiva tilanteen tarkastelu 
opintoryhmien osalta 

5 

Opintoryhmät: vanhan luki-
jan uusia ajatuksia 

6 

Urantia-kirjojen lahjoittami-
nen vaihtoehtoiskirjastoille – 
lisätarkastelua 

7 

Urantia-kirjan lukijoiden 
näkemyksiä 

8 

 

Vuoden loppuun mennessä Urantia-säätiön verkkosivuilla on 
saatavilla neljätoista Urantia-kirjan käännöstä. 

Painotuoretta! Unkarinnos tulossa painokoneesta. 
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2. Verkkosivusto 

 

Tavoitteet: 

 Tehdään merkittäviä 
parannuksia uusilla verkkosivuilla 
kääntämällä englanninkieliset 
tekstit espanjaksi, portugaliksi, 
puolaksi, ranskaksi ja suomeksi. 

 

Tilanne: 

 Verkkosivuston osalta 
vuoden 2010 tavoite ylitetään. 
Sivusto tulee vuoden loppuun 
mennessä olemaan osittain 
käännettynä kolmelletoista 
kielelle, joista seitsemän on jo 
lähes valmiita. Sivuillamme on 
silloin luettavissa neljätoista 
Urantia-kirjan kään-nöstä. 

 

3. Tekstin suojelu 

 

Tavoitteet: 

 Tuodaan saataville 
seitsemän ladattavaa käännöstä, 
jotka ovat vakioidun 
viittausjärjestelmän mukaisia. 
Sijoitetaan kyseiset tekstit 
osoitteeseen www.urantia.org, 
niin että säätiön käännökset ovat 
ajantasaisia, moitteettomia ja 
standardin mukaisia. 

 

Tilanne: 

 Tavoite on ylitetty. Säätiön 
sivustolla on vuoden loppuun 
mennessä neljätoista tavoitteen 
mukaista käännöstä. Kaikista 
säätiön verkkosivustohankkeista 
tärkein saattaa olla 
nimenomaisesti tämä 
korkealaatuisten, digitaalisesti 
yhdenmukaisten ja helposti 
saatavilla olevien käännösten 
tarjoaminen. Moitteettomat, 
standardinmukaiset tiedos-tot, 
jotka on asianmukaisesti yksilöity 
ja asianomaisin viittein varustettu 
toimivat perustana käännösten 
tarkistuk-sille, aiheenmukaisille 
opinnoille ja yhdenmukaisille 
kirjoille kaikissa digitaalisissa 
formaateissa. 

 

4. Yhteisösuhteet 

 

Tavoitteet: 

 Lisätään ystävällisiä suhteita 
ja yhteydenpitoa Urantia-kirjan 
lukijoihin ja lukijaryhmiin 
kaikkialla maailmassa, eritoten 
Latinalaisessa Amerikassa. 

 

Tilanne: 

 a. Ystävällisten suhteiden ja 
yhteistoiminnan edistäminen 
lukijoihin maailmanlaajuisesti on 

jatkuvasti etusijalla. Johtokunnan 
ja henkilökunnan jäsenet 
osallistuivat tänä vuonna moniin 
alueellisiin konferensseihin ja 
kertoivat Urantia-säätiön työstä. 
Urantia-säätiön nettiuutiset on 
julkaistu kuluvana vuonna kaksi 
kertaa, ja jokainen numero on 
kopioitu netistä yli 
seitsemäntuhatta kertaa. 

 b. Useat ryhmät pitävät 
monipäiväisiä kokouksia säätiön 
keskustoimiston rakennuksessa 
Chicagossa. Tästä hienosta 
rakennuksesta, Urantia-
ilmoituksen synnyinpaikasta, on 
tulossa erilaisten Urantia-kirja-
projektien parissa toimivien 
ryhmien yhä tärkeämpi 
keskuspaikka. 

 

5. Koulutus: 

 

Tavoitteet: 

 Otetaan käyttöön UBIS:n 
verkkosivujen uusi 
tietokoneohjelmisto. Edistetään 
Urantia-säätiön tarjoamia tai 
koordinoimia koulutushankkeita. 

 

Tilanne: 

 a. UBIS:n uusi ohjelmisto 
otettiin käyttöön keväällä. Siihen 
tehdään parannuksia sitä mukaa 
kuin opettajat ja oppilaat oppivat 
sitä käyttämään ja huomaavat 
siinä korjaustarpeita. 

 b. Koulutuskomitea järjesti 
kesäkuussa säätiön tiloissa 
opintoryhmiä arvioivan 
tilannetarkastelun. Mukana oli yli 
kaksikymmentä 
opintoryhmänvetäjää, jotka ovat 
ansioituneet menestyksellisten 
opintoryhmien johtamisessa. 
Urantia-säätiö pitää kiinni 
tavoitteesta saada muodostetuksi 
tuhat opintoryhmää vuoteen 2020 
mennessä, ja toivomme 
opintoryhmille omistautuneiden 

yksilöiden ja järjestöjen toimivan 
tässä kanssamme. Sekä 
Kansainvälisellä Urantia-
yhdistyksellä että Urantia Book 
Fellowshipillä on meneillään koko 
joukko opintoryhmiä tukevia 
merkittäviä projekteja, jotka kaikki 
nauttivat säätiön täyttä tukea. 

 

6. Organisaation kehittäminen: 

 

Tavoitteet: 

 Jatketaan Urantia-säätiön 
hallintotapauudistusta, johon 
kuuluu johtokunnan ohjeistaminen 
ja opastus, johtokunnan jäsenten 
seuraajien ennakointi ja erilaisia 
muita toimia, jotka lisäävät 
Urantia-säätiön kykyä palvella 
Urantia-kirja-projektia ja 
lukijayhteisöä. 

 

Tilanne: 

 Kestävän ja palveluhenkisen 
organisaation rakentamiseen 
tarvittavan infrastruktuurin 
kehittäminen jatkuu menes-
tyksellisesti. Pysyvistä ja 
erityiskomiteoista on tullut säätiön 
toiminnan vahva elementti. 
Etupäässä hallintokomite-an työn 
johdosta vuodesta 2010 tulee 
organisatorisen yhtenäisyyden 
merkkivuosi. 

 

7. Rahoitus: 

 

Tavoitteet: 

 Pysytään vuodelle 2010 
hyväksytyn toimintabudjetin 
kehyksissä ja kerätään viisi 
prosenttia enemmän lahjoituksia. 

 

Tilanne: 

 Vuoden 2010 ensimmäisen 
puoliskon toimintakulut ylittivät 
budjetin. On ryhdytty toimiin 
kulujen vähentämiseksi 
loppuvuoden osalta. Lahjoituksia 
on saatu tänä vuonna hieman 
enemmän, jos kohta tavoitteita 
vähemmän. Urantia-säätiö 
tarvitsee tukeasi rahoittaakseen 
käännökset, kirjamyynnin ja -
jakelun, digitaalisen jakelun, 
UBIS:n verkkosivujen 
parantamisen ja Chicagon-toimisto
-rakennuksen kunnossapidon. 
Kirjojen myynnillä rahoitetaan 
säätiön kuluista vähemmän kuin 
viisi prosenttia. Urantia-säätiön 
toimintaan tarvittavista varoista yli 
95 prosenttia saadaan lahjoittajilta. 
Urantia-kirjan ja sen käännösten 
saatavilla pitämisessä Urantia-
säätiö luottaa lukijayhteisön 
anteliaisuuteen ja taloudelliseen 
tukeen. 
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Marilynn Kulieke, sihteeri,  

Urantia-säätiö  

Illinois, USA 

 

Kirjastolahjoituksiin ja yhteyksien 
luomiseen tarkoitettujen kirjojen 
hinnoittelu 

 

Johtokunta päätti kirjastoille 
lahjoitettavien ja yhteyksien 
luomiseen tarkoitettujen kirjojen 
hinnoittelusta seuraavaa: Kirjan 
tuotantokustannukset kerrotaan 
1,3:lla ja näin saatuun hintaan 
lisätään toimituskulut. Kirjan 
vähim-mäishinta on kuitenkin 10 
dollaria (8 euroa) kappaleelta. 
Tilaukset on maksettava 
etukäteen, ja ostajan täytyy luva-
ta olla myymättä kirjoja edelleen 
kirjakaupoille tai netissä. Näin 
menetellen säätiöllä on riittävästi 
varoja seuraavaan painokseen, 
mutta hinta on silti sen verran 
alhainen, että se rohkaisee 
lukijoita ostamaan kirjoja 
kirjastolahjoituksia ja yhteyksien 
luomista varten. Yhteyksien 
luominen tarkoittaa lukijoille tai 

opintoryhmille tehtäviä 
kirjalahjoituksia esimerkiksi 
Brasilian syrjäseuduilla, jossa 
kirja ei ole vielä tavanomaisten 
jakelukanavien kautta 
saatavissa. Jos tarvitset 
lisätietoja, ota yhteyttä Urantia-
säätiöön urantia@urantia.org 

 

Googlen Ad Words 

 

Johtokunta päätti testata 
Googlen ad wordsia keinona 
houkutella nuorempaa väkeä 
Urantia-kirjan pariin ja säätiön 
verkkosivuille. Googlen ad 
words tarkoittaa niitä lyhyitä 
linkkejä, jotka ilmestyvät 
näyttöruudun oikealle puolelle, 
kun etsii jotakin Googella. 
Tässä kokeilussa saatat 
esimerkiksi googlettaa sanan 
”Jumala”, jolloin näyttöön 
ilmestyy sponsoroimamme 
linkki. Jos linkkiä klikkaa, se vie 
lukuun 1. Testi kestää vuo-den 
2010 loppuun, ja mikäli se 
osoittautuu menestykseksi, sitä 
saatetaan jatkaa vuonna 2011 
ja samalla huolehditaan sen 
budjetoinnista. 

 

Käännösten revisiointi 

 

Johtokunta päätti hyväksyä 
käännöskomitean seuraavat 
suositukset: 

 

1. Venäjännöksen korjaus- ja 
revisiotoimet aloitetaan 
välittömästi, ja ne saatetaan 
loppuun ennen vuotta 2013. 

 

2. Johtokunnan lokakuun 
kokoukselle 2010 esitetään 
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alustava suunnitelma (henkilöt, 
budjetti ja aikataulu) latinalais-
ame-rikkalaisen espanjannoksen 
revisiosta. 

 

3. Johtokunta kehotti 
käännöstoiminnan johtajaa 
jatkamaan ponnistuksiaan 
käännöksiä ja 
revisiointiprosessia koskevan 
normiston luomiseksi. Normiston 
tulee kattaa laaduntarkkailu ja 
tarkastukset pitkän käännös-, ja 
re-visioprosessin kuluessa. 

 

4. Uusi käännösohjelmisto on 
kehitteillä, ja sen tulisi olla 
käytettävissä vuoden 2010 
loppuun mennessä. Kyseiseen 
ohjelmistoon kuuluu sellaisia 
ominaisuuksia kuin mahdollisuus 
vertailla käännöksiä ja revisioita 
nykyisen version, alkuperäisen 
englanninkielisen version ja 
muden käännösten suhteen. 
Kaikki muutokset tallennetaan 
jälkikä-teistarkasteluja ja -
vertailuja varten. Se mahdollistaa 
myös johdonmukaisuuden, 
laaduntarkkailun, revisioinnin 
help-pouden ja monia muita 
ominaisuuksia. 

 

Internetin Urantia-kirja koulu 
(UBIS) 

 

Johtokunta nimitti Georges 
Michelson-Dupontin UBIS:n 
seuraavaksi toimeenpanevaksi 
johtajaksi. Georges astuu 
tehtäväänsä lokakuussa 2010. 
Laajennetun johtokunnan jäsenet 
toivat voimallisesti julki toiveensa 
siitä, että UBIS ja muut 
koulutushankkeet kukoistavat 
tulevien vuosikymmenten aikana. 

 

JO H T O K U N N A N H E I N Ä K U U N 2010 KO KO U K S E N 
M E R K I T TÄV I M P I Ä PÄ ÄT Ö K S I Ä 

Seuraavat kokoukset 

 

15.–16.10.2010, Chicago, Illinois 

14.–15.1.2011, Dallas, Teksas 

15.–16.4.2011, Chicago, Illinois 

Heinäkuu 2011, Chicago, Illinois 

Lokakuu 2011, Pariisi, Ranska 

13.–14.1.2012, Chicago, Illinois 

13.–14.4.2012, Chicago Illinois 

 

Johtokunnan jäsenet: Gard 
Jameson, Richard Keeler, 
Marilynn Kulieke, Georges 
Michelson-Dupont, Henk My-
lanus, Mo Siegel ja Judy Van 
Cleave. 

 

Johtokunnan liitännäisjäsenet: 
Jan Bernard, Marta Elders, Mer-
ritt Horn, Irmeli Ivalo-Sjölie, Olga 
López, Claire My-lanus ja Ralph 
Zehr. 

 

Toimeenpaneva johtaja: Jay 
Peregrine 

 

Henkilökunta: Connie Gutierrez, 
Tamara Strumfeld, Marcel 
Urayeneza ja Mike Wood 

Johtokunta päätti testata Googlen ad wordsia 
keinona houkutella nuorempaa väkeä 

Urantia-kirjan pariin ja säätiön verkkosivustolle. 
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Georges Michelson-Dupont 

varapresidentti, Urantia-
säätiö 

Recloses, Ranska 

 

Kaksitoista vuotta 
antaumuksellisesti ja 
epäitsekkäästi palveltuaan 
Dorothy Elder erosi Internetin 
Urantia-kirja-koulun (UBIS) 
johtajan tehtävistään. Kaikki 
johtokunnan jäsenet, 
liitännäisjäsenet ja 
henkilökunta vastaanottivat 
hänen erokirjeensä 
murheissaan, myötätunnolla 
ja suurella kunnioituksella 
kaikkea sitä kohtaan, mitä 
hän on saanut aikaan. 

 

Johtokunta haluaa UBIS:n 
kasvavan, laajenevan ja 

kukoistavan. Dorothyn 
sisukkuuden ja paneutumisen 
ansiosta Urantia-kirjan lukijakunta 
tuntee UBIS:n tehokkaana ja 
pystyvänä työvälineenä ja 
arvokkaana palveluna 
lukijakunnalle. 

 

Dorothyn täydellä tuella Georges 
Michelson-Dupont tarjoutui 
palvelemaan UBIS:n uutena 
johtajana. Johtokunta hyväksyi 
hänen tarjouksensa yksimielisesti. 
Georges sanoi: ”Tämä projekti on 
minulle sydämen ja sielun asia, ja 
osoitan kaiken tarvittavan ajan ja 
tarmon siihen, että jatkan sitä, 
minkä Dorothy on vakiinnuttanut, 
ja käytän samaa tyrkyttämätöntä, 
jeesusmaista lähestymistapaa ja 
opetusmenetelmää. Kyseinen 
metodi on UBIS:n opiskelijoiden 
kokemuksessa tehokas ja 

mielekäs. Se on myös täysin 
Urantia-säätiön 
tulkitsemattomuusperiaatteen 
mukai-nen.” 

 

Johtokunta ja sen liitännäisjäsenet 
kiittävät kaikkia, jotka ovat olleet 
tai ovat parhaillaan mukana tässä 
jännittävässä toiminnassa, jonka 
tarkoituksena on auttaa veljiämme 
ja sisariamme pääsemään 
parempaan ymmärrykseen Urantia
-kirjan opetuksista ja opeista, sillä 
ne ovat perin olennaisia yksilöiden 
hyvinvoinnille ja onnellisuudelle. 
Ilman teitä tämä hanke ei olisi 
koskaan ollut mahdollinen. Teidän 
anonyymisti tekemänne työ, 
epäitsekäs osallistumisenne ja 
antamanne aika ja ponnistelunne 
ovat tämän mahdollistaneet. 
Arvostamme, kunnioitamme ja 
tervehdimme teitä, teidän 
tiimihenkeänne ja lojaalisuuttanne. 

 

UBIS-tiimille osoittamassaan 
viestissä Georges kirjoitti: 
”Tulemme yhdessä analysoimaan 
vahvat ja heikot puolemme ja niin 
tehtyämme laadimme 
seitsenvuotissuunnitelman. 
Kehittelemme uudet 
lukusuunnitelmat vastauksena 
opiskelijoiden tarpeisiin, 
kehitämme monikieliset 
verkkosivualustat tehdäksemme 
UBIS:sta monikielisen, keräämme 
varoja UBIS:n sivuston 
kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi, 
UBIS:n arvostuksen lisäämiseksi ja 
opettajakunnan laajentamiseksi. 
Edistymistämme 
seitsenvuotissuunnitelmaan 
vertaamalla aiomme joka vuosi 
pohtia yhdessä keinoja 
palvelustemme parantamiseksi.” 

 

UBIS on toden totta ja tosiasiassa 
haastava hanke. Georges, 
johtokunta ja sen liitännäisjäsenet 
toivottavat Dorothylle ja UBIS-
tiimille siunausta. Kun ihminen 
antautuu Jumalan kumppaniksi, 
saattaa tapahtua ja tapahtuu suuria 
asioita. [132:7.9] 

 

DO RO T H Y EL D E R LU OV U T TA A UBIS :N 
S O I H D U N K A N TA J U U D E N 

Dorothy Elder ja Georges Michelson-Dupont 
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A RV I O I VA  T I L A N T E E N  T A R K A S T E L U  O P I N T O RY H M I E N  O S A LT A  

seikkoja, minkä jälkeen 
osallistujat järjestyivät oman 
kiinnostuksensa mukaan ryhmiin 
laatimaan projektia, jolla 
unelmasta tehdään totta. 
Neljännessä vai-heessa 
osallistujat esittivät 
sitoumuksensa ryhtyä 
toteuttamaan kollektiivisesti 
laatimaansa projektia. 
Käytettävissämme olleen ajan 
puitteissa – ja ylipäätään ajan, 
joka kiireisillä osallistujilla on 
käytettävissään – kävi niin, että 
teknologiaa käsitellyt ryhmä 
esitti tälle syksylle 
toteuttamiskelpoisimmat 
ehdotukset. Muut ryhmät sen 
sijaan yhdistivät viisautensa 
pikemminkin opintoryhmien 
hyvinvointikysymyksissä. 

 

Seuraavaksi muutamia esille 
nousseita näkemyksiä. Viiden 
minuutin hiljainen 
mietiskelyhetki opintoryhmän 
kokouksen aluksi ja lopuksi 
osoittautuu perin hyödylliseksi 
kokoontumisen ja sitä 
seuraavan seurustelun 
tunnelman kannalta. 
Rakastavaan palveluun kuuluu 

sellaisen kokoontumispaikan 
järjestäminen, joka tuntuu 
turvalliselta ja vaarattomalta. Kun 
tavoitellaan mukaan nuorisoa, 
olkaa tietoisia heidän kyvystään 
käsitellä asiat nopeasti (mutta 
samalla heidän lyhyemmästä 
keskittymiskyvystään). Pitäkää 
vireillä sellaista odotusta, että 
opintoryhmän jäsenten tulisi 
lopulta aloittaa oma 
opintoryhmänsä. Keskustelkaa 
opintoryhmänne tehtävästä 
uudistaaksenne sitoutumisenne 
yhteisiin tavoitteisiin (yhtenäisyys 
muttei yhdenmukaisuus). Lukijat 
voivat esittää opiskeltavan luvun 
jakson, tehdä siitä lyhyen 
esityksen, esittää kysymyksiä tai 
viitata kirjan muihin kohtiin. 
Kanssavetäjät – uskolliset 
tasapainottajat – ovat hekin 
tärkeitä. Jotta muutosta 
tapahtuisi, antakaa jokaisen 
jäsenen valita ryhmän kuhunkin 
istuntoon käytännössä 
toteutettavaksi tarkoitettu lainaus 
kirjasta ja esittää siitä raportti seu
-raavalle kokoukselle. 

 

Meneillään oleviin projekteihin 
kuuluvat mm. Kansainvälisen 

Urantia-yhdistyksen 
kansainvälinen johtajasymposio 
ensi heinäkuussa ja Kathy 
Wanenmakerin UAUS-projekti 
(vapaaehtoisia kaivataan!), jonka 
puitteissa käydään jokaisessa 
opintoryhmässä ja kohennetaan 
suhteita kaikkiin jäseniin. 

 

Mukana olivat Vicki ja Bob Arkens, 
Bill ja Share Beasley, Robert 
Burns, Linda ja Bob Buselli, John 
Sausland, Ann Garner, Tim Hobbs, 
Nathen Jansen, Robin Jorgensen, 
Ken Keyser, Chris Lepine, Maurice 
Migneault, Liza Palm, Aaron 
Rogers, David Spicer, Phil Taylor, 
Kathy Wanenmaker, Mike Wood ja 
Seth Wood. 

 

Jos haluat jaossa olleen esitteen 
pienryhmäprosesseista, 
opiskelusta, opettamisesta ja 
johtamisesta, kirjoita osoitteeseen 
jwattles@kent.edu 

Jeff Wattles, Ohio, USA 

 

Kaksisenkymmentä 
opintoryhmäentusiastia kokoontui 
Urantia-säätiöön kesäkuun 10.–13. 
päiväksi arvioimaan tilannetta ja 
tekemään luovia aloitteita 
opintoryhmiä varten. Marta Elders 
johti tapahtuman kulkua yhdessä 
Bobbie Dreierin ja Jeff Wattlesin 
kanssa. 

 

Arvioiva tilanteen 
tarkastelu koostuu 
neljästä vaiheesta, 
joiden tarkoituksena on 
auttaa ryhmän luovuutta 
mukana olevien 
yksilöiden vahvoja 
puolia ja kiinnostuksen 
kohteita korostamalla. 
Ensimmäisessä 
vaiheessa pareittain toi-
mivat yksilöt 
haastattelevat toisiaan 
ehdotettujen, laajasti 
opintoryhmiä koskevien 
kysymysten pohjalta. 
Kun oli löytänyt toisen 
osapuolen vahvoja 
puolia ja 
huippukokemuksia, 
kyseinen 
haastattelukumppani 
esitteli toisen osapuolen 
laajemmalle ryhmälle. 
Toisessa vaiheessa 
osallistujat pohtivat 
opintoryhmiä koskevia 
ihanteita ja kertoivat 
niistä muille (panimme 
ryhmät esittämään 
humoristisia sketsejä). 
Kolmannessa 
vaiheessa yksilöiden 
kirjallisesti esittämien 
unelmien kartoituksen 
pohjalta tislautui 
muutamia keskeisiä 

5. rivi: Robert Burns, Bob Buselli, Kathy Wanenmaker, John Causland 

4. rivi: Phil Taylor, Aaron Rogers, Bill Beasley 

3. rivi: Mike Wood, Share Beasley, Liza Palm, Maurice Migneault, Chris Lepine, Marta Elders, Bob Arkens 

2. rivi: Jeff Wattles, Ann Garner, Robin Jorgensen, David Spicer 

1. rivi: Bobbie Drier, Ken Keyser, Vicki Arkens, Nathen Jansen, James Woodward, Linda Buselli, Hagiko Wattles 
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OP I N T O RY H M ÄT:  VAN H A N LU K I JA N U U S I A 
A JAT U K S I A 

Mike Wood, Urantia-säätiö, 
Illinois, USA 

 

Urantia-kirja osui kohdalleni 
1970-luvun alussa ja olen ollut 
mukana opintoryhmissä jäsenenä 
ja vetäjänä 70-luvun 
loppuvuosista alkaen. Jo varhain 
huomasin, että opintoryhmän 
vetämisestä tuli viikon kohokohta. 
Vedettyäni pa-ria opintoryhmää 
harvaan asutuilla alueilla muutin 
Kansas Cityn seudulle vuonna 
1986 ja aloitin opintoryhmän 
Overland Parkissa. Ryhmä jatkaa 
tänäkin päivänä. Kyseinen ryhmä 
alkoi elää omaa elämäänsä, ja 
siitä tuli yksi elä-mäni 
suurimmista ilonaiheista. Yli 20 
vuoden ajan opintoryhmäni on 
tuottanut minulle suurta iloa, 
ystävyyttä ja hengellistä 
täyttymystä tasolla, jolle tuskin 
mikään vetää elämässäni vertaa. 
Ja jo yksistään tämä seikka on 
merkittävä syy kenen tahansa 
harkita opintoryhmän vetäjäksi 
ryhtymistä. Mutta olen sittemmin 
löytänyt vieläkin parem-man ja 
ehkä tärkeämmänkin syyn 
opintoryhmän isännyyteen: 
palvelemisen. 

 

Maaliskuussa 2009 muutin 
Chicagoon työskennelläkseni 
Urantia-säätiössä. Ensimmäisiin 
minulle osoitettuihin töihin kuului 
lukijapalvelut. Lähes joka päivä 
luen kirjeitä, sähköposteja ja saan 
puheluja lukijoilta kaikkialta 
maailmasta. Lukijapalveluihin 
kuuluu toinenkin tärkeä puoli, 
nimittäin referenssit eli lukijoiden 
ohjaaminen toistensa luo. Urantia

-säätiö ylläpitää maailmanlaajuista 
tietokantaa sekä opintoryhmistä 
että yksityishenkilöistä, jotka ovat 
antaneet luvan jakaa heidän 
yhteystietonsa (vain 
puhelinnumeronsa ja 
sähköpostiosoitteensa) muiden 
kiinnostuneiden lukijoiden kanssa. 
Yksi työni suurimpia ilonaiheita on 
keskustella uuden lukijan kanssa, 
joka on ”palavissaan” kiih-
tymyksestä, jonka hän kokee 
alkaessaan tajuta, mikä hänellä 
on hallussaan. Tuota suurta 
ilonaihetta lisää vielä se, että voin 
toisinaan kertoa hänelle, että joku 
hänen asuinseudullaan vetää 
Urantia-kirja-opintoryhmää. Liian 
usein minun on kuitenkin 
kerrottava, ettei kyseisellä alueella 
ole yhtään opintoryhmää. 

 

Jeesus opetti, että ylevimmillään 
uskonto on henkilökohtainen 
kokemus – suhde luodun ja Luojan 
välillä. Niinpä Urantia-liikkellä ei 
ole kirkkoja, papistoa tai 
muutakaan infrastruktuuria, joka 
saat-taisi lukijat nopeasti 
yhteyteen toisten samanmielisten 
kanssa. Tässä tärkeässä 
tehtävässä voi siis viime kädessä 
toimia vain opintoryhmä. Omasta 
mielestäni opintoryhmiä vain ei ole 
läheskään tarpeeksi. 

 

Jokaista referenssipyyntöä kohti, 

johon voin vastata myönteisesti 
ja ohjata kyseisen henkilön 
toimivaan opintoryhmään, 
minulla on viitisen vastausta, 
jotka alkavat sanoilla 
”valitettavasti en pystynyt 
löytämään opintoryhmää 
alueeltasi”. Joten, kun joku 
kysyy, mitä hän voisi tehdä 
Urantia-ilmoitusta palvellakseen, 
kysyn häneltä: ”toimitko 
opintoryhmän isäntänä/
emäntänä tai tuetko aktiivisesti 
jotakuta, joka niin tekee?” Jos 
vastaus on myönteinen, sanon: 
“kiitoksia paljon”, mutta jos 
vastaus on kielteinen, kehotan 
häntä aloittamaan opintoryhmän 
– ei vain mielihyvän ja siitä 
saatavan ilon vuoksi, vaan myös 
palveluna niille lukijoille, jotka 
nääntyvät, kun eivät pääse 
puhumaan kenenkään kanssa 
elämänsä uskomattomimmasta 
koskaan lukemastaan kirjasta. 

 

Ellet ole ihan varma, miten 
opintoryhmä aloitetaan, soita tai 
meilaa minulle, niin esitän 
sinulle mielelläni muuta-mia 
ideoita ja luettelon alueesi 
referensseistä, jotka saattaisivat 
olla kiinnostuneita 
osallistumaan. Jos jo toimit ryh-
män vetäjänä tai olet 
käytettävissä keskusteluihin 
alueesi muiden lukijoiden 
kanssa, ota ystävällisesti 

yhteyttä Urantia-säätiöön niin 
varmistamme, että yhteystietosi 
ovat ajan tasalla. 
Sähköpostiosoitteeni on 
mwood@urantia.org ja 
puhelinnumeroni +1 (773) 5253319 
toimistoaikana (ma–pe 9–17). 

 

Artikkelissaan, jonka otsikkona on 
Urantia-kirjan ajoitus, Bill Sadler Jr. 
lainaa ”muutamia viisaita 
näkemyksiä ja neuvoja”: 

 

”Teidän tulee oppia 
säilyttämään sielunne 
kärsivällisyys. Olette 
tekemisissä sellaisen 
totuusilmoituksen kanssa, joka 
kuuluu osana tämän maailman 
uskonnon luonnolliseen 
evoluutioon. Liian nopea kasvu 
olisi itsemurha. Kirja annetaan 
niille, jotka ovat sille valmiita, 
paljon ennen sitä aikaa, jolloin 
sen maailmanlaajuinen 
lähetystehtävä alkaa. 
Tuhansittain opintoryhmiä on 
saatava aikaan ja kirja on 
käännettävä monille kielille. 
Näin kirja on valmiina, sitten 
kun taistelu ihmisen 
vapauttamisen puolesta on 
lopulta voitettu ja maailmasta 
on tehty taas turvallinen 
Jeesuksen uskonnolle ja 
ihmiskunnan vapaudelle.” 

 

Aivan kuten tuhannen kilometrin 
matka alkaa yhdestä askelesta, 
samoin saadaan tuhansia 
opintoryhmiä aikaan yksi 
opintoryhmä kerrallaan. Oletko ja 
aloittanut omasi? 

 

Ellet ole ihan 

varma, miten 

opintoryhmä 

aloitetaan, soita 

tai meilaa 

minulle. Tiistaiopintoryhmä 533:ssa 
Takarivi: David Browe, Mike Wood, Sarah, Svetlana Lambrino, Brad 
Hanson-Smith, Wanda ja Angelique 

Eturivi: Bill Martin 

Valokuva: James Woodward 



Aaron Rutan, Arizona, USA 

 

Elämä valtakunnassa on 
tosiaan ihanaa. Tästä 
Jeesuksen evankeliumin, 
hänen elämänsä ja 
opetustensa uudelleen 
esityksestä on viimeisten 
viiden vuoden kuluessa tullut 
intohimoni. Matkaan on 
kuulunut myötä- ja 
vastamäkiä, seikkailuja, 
jännittäviä hetkiä – ja 
suorastaan riemua. 

 

Jokaiselle, joka on ryhtymässä 
kirjojen lahjoittamiseen 
vaihtoehtokirjakaupoille, esitän 
seuraavassa muutamia luki-
jatoverin vinkkejä. 

 

1. Hanki alueesi kartta tai 
käytä autosi navigaattoria ja 
merkitse siihen kaikki kohteet, 
joihin haluat kirjan lahjoittaa. 
Tee asia itsellesi helpoksi 
valitsemalla kohteet läheltä 
työpaikkaasi, niin etteivät ne 
ole liian etäällä tiestä. 
Työskentelen sotaveteraanien 
sairaalassa ja olen havainnut, 
että odotushuoneet ovat 
mainioita paikkoja kirjan si-
joittamiselle, sillä siellä ihmiset 
etsivät jotakin luettavaa. 

 

2. Älä ota mitään 
henkilökohtaisesti. Luovu 
kaikista peloistasi sen 
suhteen, lukeeko kukaan 
toimittamiasi kirjoja, löytääkö 
niitä kukaan tai näkeekö joku 
mahdollisesti, mitä olet 
puuhamassa. SEN KUIN VAIN 
JÄTÄT KIRJAT KOH-
TEISIINSA. Perusteeton pelko 

on mestarillinen älyllinen huijaus, 
jonka kohteena on kuolevaisen 
kehittyvä sielu. [48:7.4] 

 

Muista, että hallussamme on 
sitten Mestarin aikojen suurin 
planeetallemme tarkoitettu 
revelaatio ja apunamme on koko 
hengellinen hierarkia. He 
tarvitsevat vain käsivarsiamme ja 
jalkojamme. Joten älä edes yritä 
ajatella sitä liikaa. Sen kuin vain 
teet, mitä pitää. 

 

3. Hanki apuvoimia. Rekrytoi 
aktiivisesti asian hyväksi. Tiimityö 
on missä tahansa 
pitkäkestoisessa hankkeessa sen 
onnistumisen salaisuus. Joten etsi 
joku avuksesi tähän projektiin. 
Minulta vei kaksi vuotta löytää 
toinen uurastaja kenttätyöhön. 
Mutta jos olet vakavissasi 
viedessäsi tätä ilmoitusta 
ihmisille, silloin vähäinenkin 
määrä rukoilua ja 
ystävällisyyttä saa Pojan 
taivaallisen tiimin 
hankkimaan sinulle 
kumppanin. Omani on 
suurenmoinen kaveri, 
Shane Wittington 
nimeltään. Hän on 23-
vuotias ja innostunut 
valtakunnan työntekijä. Hän 
on lukenut Urantia-kirjaa 
noin kahdeksan kuukautta. 
Ensin ystävystyin Shanen 
kanssa. Sitten tutustutin 
hänet ilmoitukseen. 
Seuraavaksi puhuin hänet 
opiskelemaan kotiimme. 
Samalla tein jatkuvasti 
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kirjalahjoituksia. Neljän 
kuukauden jälkeen hän kertoi 
antaneensa oman kirjansa 
serkkunsa aviomiehelle. Annoin 
hänelle oitis kaksi muuta kirjaa ja 
sanoin: “Koeta tällä kertaa pitää 
yksi itselläsi.” Ei aikaakaan, kun 
hän oli antanut toisen kirjan 
isäpuolelleen. Kun hän ilmestyi 
opiskelemaan, kysyin häneltä, 
miltä hänestä tuntui. Hän oli 
tietenkin vallan innoissaan. 

 

4. Pysy positiivisena. Heikot 
tyytyvät tekemään päätöksiä, 
mutta vahvat toimivat. Elämä on 
vain yhden päivän työ – tee se 
hyvin. Teko on meidän, tulokset 
ovat Jumalan [48:7.13]. 
Kärsimättömyys on henkistä 
myrkkyä [48:7.20]. Älä siis 
kiirehdi, sillä parin vuoden kuluttua 
tulet hämmästymään, miten paljon 
olet saanut aikaan. Näin 
toimiessasi sinun ei tosiaankaan 
tarvitse puhua kenellekään 
Urantia-kirjasta. Muista, että 
kylväjä ei ollut agronomi tai 
hortonomi. Hän vis-kasi siemenet 
kiviseen maahan ja 
hedelmälliseen maahan. Meidän 
tehtävänämme on vain kirjojen 
levittäminen, niin että muut 
ihmiset voivat löytää tiensä 
totuuden ääreen. Vähän aikaa 
sitten minulle sanottiin työpaikalla 
hienointa mitä olen kuullut, muuan 
mies nimittäin sanoi, että hänen 
vaimonsa oli löytänyt Urantia-
kirjan odotushuoneesta ja että he 
molemmat olivat alkaneet lukea 
sitä. Hän jatkoi, että tapa, jolla sitä 
levitän, oli oikea, sillä jos joku olisi 
tullut hänen eteensä ja yrittänyt 

U R A N T I A -K I R J O J E N  L A H J O I T TA M I N E N  
VA I H T O E H T O I S K I R JA S T O I L L E  –  L I S ÄTA R K A S T E LUA 

kertoa hänelle siitä, hän olisi 
ajanut kertojan tiehensä. Mutta 
tällä tavoin toimien ihminen voi 
löytää sen omia aikojaan ja ottaa 
itse siihen kantaa, ilman että 
joku on työntämässä sitä hänen 
kurkustaan alas. 

 

5. Ei esitteitä, jos se sinusta 
riippuu. Useimmat ihmiset luovat 
esitteisiin pikaisen silmäyksen ja 
heittävät ne sitten menemään. 
Esitteet vain liittävät Urantia-
kirjan muihin valtavirran 
uskonnollisiin organisaatioihin, 
jotka käyttävät pamfletteja 
valtakunnan potentiaalisten 
uskovien lyömiseen. Sellaisesta 
jää heidän suuhunsa paha 
maku. Muista olla yhtä viisas 
kuin käärme ja yhtä harmiton 
kuin kyyhkynen. 

 

6. Pidä silmäsi avoinna. Milloin 
hyvänsä olen matkan päällä, 
katseeni etsii aina uusia 
paikkoja, minne jättää kirja. Näin 
ei ole tähän mennessä 
laisinkaan menetelty, ja 
useimmat ihmiset hämmästyvät 
nähdessään hienon 
kovakantaisen Urantia-kirjan 
jossakin tällaisessa 
odottamattomassa paikassa. 
Heidän Ajatuksensuuntaajansa 
toivovat voivansa yllättää 
kohteensa juuri tällä tavalla. 
Nauti ja muista, että jokainen 
meistä voi tehdä jotakin 
erinomaista, jos vain tartumme 
toimeen ja teemme sen. 

Shane Wittington 



Monet vuodet etsin totuutta sieltä ja 
täältä. Äitini antoi minulle Urantia-
kirjan ja eräänä päivänä avasin sen 
sattumanvaraisesta kohdasta. Siinä 
käsiteltiin erästä tiettyä kysymystä, 
jonka kanssa olin painiskellut. Olin 
kiihdyksissäni, sillä vastaus tuntui 
loogisen järkeenkäyvältä. Vaikka 
olin edelleenkin skeptinen sen 
alkuperän suhteen, päätin silti lukea 
sen sepitteenä nähdäkseni 
löytyisikö siitä enemmänkin 
viisauden helmiä. Kohta en enää 
pystynyt laskemaan sitä käsistäni ja 
ahmin nälkäisenä joka sanan. Etsin 
kohtaa, joka olisi vastoin järkeä, 
mutta en sellaista koskaan löytänyt. 
Urantia-kirja merkitsee minulle 
kaikkea! Se on muuttanut elämäni. 

Näkemykseni elämästä oli lohduton ja 
vailla tulevaisuuden toivoa. Nyt 
elämällä on tarkoitus. Tieto siitä, että 
on olemassa Jumala, joka elää tätä 
elämää kanssani ja itse asiassa 
sisimmässäni, on sanoin kuvaamaton 
lohtu! Totuus siitä, mitä Jeesus joutui 
kokemaan, antaa minulle sisäistä 
voimaa, jota ei voi saada mistään 
maailmallisesta lähteestä. Olen 
kaikesta velkaa tälle ilmoitukselle, ja 
suurin haluni on kertoa siitä muille. 
Totuus on totuus, ja kun sen kuulet, se 
soi niin syvällä ole-muksessasi, että sen 
lähde on täysin epäolennainen. Kiitos, 
Urantia-säätiö. Olen palveluksessanne. 

 

Mahalo ja aloha 

 

Mike B., Havaiji, Yhdysvallat 
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URANTIA-SÄÄTIÖN NETTIUUTISET 

“Urantia,” “Urantian,” ja ovat 
Urantia-säätiön re-
kisteröityjä tavaramerkkejä. 

 

Tämä on Urantian®-julkaisu. 

Urantia Foundation 
533 Diversey Parkway 
Chicago, IL 60614 
Yhdysvallat 

4.  vuosikerta ,  numero 3 ,  
syyskuu 2010 

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

Verkossa 
www.urantia.org 

Tässä maailmassa Urantia-
kirja paljastaa, että olemme 
ihmisperhe ja Jumalan poikia. 
Täyttämällä Jumalan tahdon 
voimme toivoa tulevaisuuden 
maailmoja rakastavan 
palvelun kautta. Urantia-kirjan 
vapahduttava totuus on 
elämää kohottava ja kaiken 
kattava inspiraatio, joka ohjaa 
suunnan kohti Universaalista 
Isää. 

 

Brad R., Kalifornia, 
Yhdysvallat 

UR A N T I A-K I R JA N LU K I J O I D E N N Ä K E M Y K S I Ä 

”Urantia”-kirjassa on 
vastauksia kysymyksiin, joihin 
en koskaan uskonut vastauksia 
saavani. Tämä kirja on 
ihmeellinen ja niin täynnä 
hyvää sanomaa. Tunnen 
sydämessäni, että kysymyksiini 
saamani vastaukset ovat 
oikeita. Miten ihmeellisiä 
aikoja onkaan edessämme 
tämän elämän jälkeen. 

 

Marlina B., Kalifornia, 
Yhdysvallat 

Planeetalla tapahtuvan 
kuoleman – – ja – – 

kuolleistaheräämisen 
välisenä aikana 

kuolevainen ihminen ei 
saavuta kerrassaan 
mitään muuta kuin 

kokemuksen 
eloonjäämisen 

tosiasiasta. Aloitat siellä 
täsmälleen siitä, mihin 

täällä lopetat.  

[47:3.7] 


