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URANTIA -SÄÄTIÖN 
NETTIUUTISET  

Lahjoittajat ovat sitoutuneet 
vastaamaan haasteena teidän 
lahjoituksiinne eurolla eurolta, 
aina 190 000 euroon saakka 
joulukuun 31. päivään 2015 
mennessä. Lahjoita nyt ja auta 
Urantia-säätiötä kylvämään 
Urantia-kirjaa ja sen opetuksia 
maailmanlaajuisesti. 
 
Juuri nyt, tällä hetkellä, 
ihmisten suuri enemmistö 
kautta maailman elää 
parhaissa aineellisissa oloissa 
miljoonavuotisen 
olemassaolomme aikana. 
Sellainen kuulostaa kuin se 
olisi vastoin kaikkea, mitä 
näemme iltauutisissa, mutta 
viimeisten kuudenkymmenen 
vuoden tilastot ovat varsin 
vakuuttavia. Maailmanlaajuiset 
kehityssuunnat osoittavat 
ennen kokematonta 
kohentumista koulutuksessa, 
teknologiassa, hyödynnetyissä 
kaloreissa, terveydenhoidossa, 
elinajan odotteessa, tautien 
hävittämisessä, lukutaidossa, 
kommunikoinnissa, 
matkustamisessa, vapaa-
ajassa, maailmankaupassa ja 
kansallisessa 
demokratisoitumisessa. 
Maailman suurimpien 
kansatalouksien 
bruttokansantuotteen kasvun 
tuloksena on ihmiskunnan 
historian suurin keskiluokka. 
Samanaikaisesti nälkäkuolema, 
lapsikuolleisuus, 
maailmansodat ja hirvittävät 
pandemiat ovat alempana kuin 
koskaan. Ihmiskunta on alkanut 
inhota sortoa, sosiaalista 
vastuuttomuutta, ahneutta, 
sotaa ja suvaitsemattomuutta. 
”Urantia huojuu nyt erään 

hämmästyttävimmän ja 
kiehtovimman, sosiaalista 
uudelleensuuntautumista, 
moraalista elpymistä ja 
hengellistä valaistumista 
merkitsevän käännekohtansa 
partaalla.” [195:9.2] 
 
Maailman olojen koheneminen 
on valmistanut näyttämön 
tärkeimmälle edistysaskeleelle 
ja suurimmalle tarpeelle: 
Urantia-kirjan opetuksille. 
Ilmoituksenantajat ymmärsivät, 
että kestävä nousu 
aineellisissa oloissa vaati 
arvojemme ja merkitystemme 
tason nostamista, jotta 
maailmamme pysyisi 
turvallisena. He näkivät 
ennakolta, että edistyksen 
pysyvyys riippui uudesta 
hengellisestä ja 
kosmologisesta näkemyksestä. 
He tiesivät, ettei materialismi 
voisi ostaa rakkautta ja että 
vain Jumala voi täyttää 
tyhjyyden sydämessämme, 
siihen reagoidessaan he 
antoivat meille täydellisesti 
ajoitetun uuden kirjan 
opastamaan meitä hengellisesti 
ja vakauttamaan meidät 
seuraavien 1000 vuoden 
aikana. 
 
Kirjoitamme sinulle tänä 
juhlakautena pyytäen sinulta 
taloudellista tukea Urantia-
kirjan ja sen opetusten 
kylvämiseen 
yleismaailmallisesti. Jos 
Urantia-säätiö kerää 190 000 
euroa 31.12.2015 mennessä, 
ryhmä lahjoittajia 
kaksinkertaistaa panoksenne 
euro eurolta. Jokaisesta 
antamasti eurosta nämä 

lahjoittajat antavat toisen euron. 
Lahjoituksenne käytetään 
lyhentämättöminä käännöksiin, 
revisioihin, painotöihin ja jakeluun; 
verkkosivutoimintohin, suhteiden 
luomiseen ja koulutukseen. 
 

http://www.urantia.org/donate
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JOHTOKUNNAN  LOKAKUUN  2015 
KOKOUKSEN  MERKITTÄVIMPIÄ  

PÄÄTÖKSIÄ  

Judy Van Cleave, johtokunnan 
jäsen, Urantia-säätiö 
 
Idaho, Yhdysvallat 
 
Rahoitus 
 
Nyt on talven varainkeräyksen 
haastekampanjan aika. Tavoite 
on 190 000 €. Pieni lahjoittajien 
ryhmä on luvannut 190 000 €, 
jos kykenemme keräämään 
toiset 190 000 € ennen 
vuodenvaihdetta. Jokaista 
antamaasi euroa kohti nämä 
lahjoittajat antavat toisen euron. 
Lahjoituksillanne maksetaan 
suoraan käännökset, revisiot, 
kirjan painatukset ja sen jakelu, 
verkkosivutoiminnot, 
suhdetoiminta ja koulutus. Ole 
kiltti ja tue meitä! 
 
Johtokunta hyväksyi alustavan 
budjetin vuodelle 2016. Budjetti 
on niukempi kuin keskimäärin 
viimeisten viiden vuoden aikana. 
Toisin sanottuna budjetti on 
pienempi kuin yhdenkään 
vuoden menot vuosina 2011, 
2012, 2013 ja 2014. 
Lahjoitusvarojen 
mahdollisimman viisas käyttö on 

aikana ryhmä chicagolaisia 
kaupallisten ja ei-kaupallisten 
organisaatioiden 
toimeenpanijoita on 
työskennellyt Urantia-säätiön 
kanssa viisivuotissuunitelman 
luomiseksi. Ryhmä haastatteli 
25:ttä henkilöä organisaation 
sisältä ja sen ulkopuolelta. He 
päättelivät, että tulevaisuuden 
suunnittelun kannalta on 
keskityttävä neljään 
strategiseen toimintakenttään. 
Ne ovat: 1) johtokunnan 
jäsenten valinta ja heidän 
tehtävänsä, 2) henkilöstö, 3) 
rahoitus, 4) kirjan ja sen 
opetusten vieminen maailmalle. 
Johtokunnan lokakuun 
kokouksessa käytimme puoli 
päivää kuunnellen ryhmän 
huomioita ja keskustellen 
viiden vuoden tavoitteista ja 
prioriteeteista. Kunhan tämä on 
päättynyt, pannaan toimeen 
yksityiskohtainen 
toimintasuunnitelma, joka 
sisältää päämäärät, prioriteetit, 
toimenpidekysymykset, 
vastuualueet ja aikarajat. 
 
Käännökset ja revisiot 
 
Tavanomaisen käännös- ja 
revisiotoiminnan lisäksi on 
edistytty myös sellaisen uuden 
ja kustannuksiltaan järkevän 
käännösohjelmiston 
löytämisessä, joka tukisi 
kääntäjiämme ja 
reviisorejamme. 
Tavoitteenamme on 
erinomainen kolmannen 
osapuolen laatima ohjelma-
alusta, etsintätoiminnollisin 
käännöstyökaluineen, jotka 
auttavat kääntäjiä luomaan 

mitä tärkein prioriteetti. Sitten 
kun palkkaamme 
toimeenpanevan johtajan, kulut 
kasvavat. Mutta v. 2016 
kykenemme pitämään kulut 
vähäisinä. 
 
Yhteisösuhteet 
 
Urantia-säätiö, Kansainvälinen 
Urantia-yhdistys ja The Urantia 
Book Fellowship isännöivät 
näyttelyosastoa Maailman 
uskontojen parlamentissa 
Utahin Salt Lake Cityssä 
lokakuussa. Osaston 
miehityksenä oli henkilöitä 
kaikista kolmesta järjestöstä, ja 
he tutustuttivat monet 
osanottajat Urantia-kirjaan, 
jakoivat aineistoa, myivät kirjoja 
ja pitivät monia työpajoja ja 
esitelmiä. Kokemuksen 
menestyksellisyyden tulee 
lisätä optimismiamme sen 
suhteen, että rauha ja hyvä 
tahto ovat vastaisuudessa 
normaali toimintatapa Urantia-
kirjan lukijoiden ja järjestöjen 
välillä. Yhteistoiminta on 
paranemassa ja tulevaisuus 
näyttää valoisalta. 
 
Johtokunnan liitännäisjäsen 
Richard Jernigan on tuottanut 
kauniin videon Urantia-kirjasta, 
ja se ensiesitettiin Gard 
Jamesonin 
esitelmätilaisuudessa 
Parlamentissa. Nähdäksesi sen 
klikkaa linkkiä 
http://www.urantia.org/urantia-
book-video 
 
Kirjamyynti 
 
Urantia-kirjan kansainvälinen 

myynti 2015 on hienoisessa 
nousussa vuoteen 2014 
verrattuna. Myynti 
Yhdysvalloissa viitoittaa tietä. 
 
Maailma on siirtymässä 
nopeasti kohti digitaalisia 
kirjamarkkinoita. Vaikka 
useimmat digitaaliset kirjat 
annetaankin ilmaiseksi, on 
edelleen 
kustannustehokkaampaa 
lahjoittaa digitaaliset kirjat kuin 
myydä fyysisiä kirjoja 
kaupassa. Jos lasketaan 
tuotantoa edeltävät kulut, 
varastointi, varastoinnin 
järjestäminen, säilytys, lähetys, 
käsittely, kirjanpito, yleiset 
hallintomenot, kirjanäyttelykulut 
ja jakelualennukset, niin 
jokainen myyty fyysinen kirja 
tuottaa tappiota. 
 
Sitäkin merkittävämpää on se, 
miten nopeasti on siirrytty kohti 
mobiililaitteita kontaktivälineinä 
internetiin ja digitaalisiin 
medioihin. Noin 45 % 
verkkosivuvierailuistamme 
tulee mobiililaitteista. Tällä 
trendillä on suunnaton vaikutus 
Urantia-säätiön etenemiseen. 
Tarpeemme tukea jakelua 
internetin kautta ja etenkin 
mobiililaitteiden kautta ennakoi 
muutoksia prioriteeteissamme. 
Kun nuori polvi löytää Urantia-
kirjan ja lukee sitä 
puhelimillaan ja tableteillaan, 
meidän on varmistauduttava 
siitä, että tyydytämme heidän 
tarpeensa. 
 
Toimeenpaneva palveluryhmä 
 
Viimeisten kuuden kuukauden 

Maailmamme on tempautunut mukaan Korkeimmassa tapahtuvan edistyvän evoluution eteenpäin suuntautuvaan marssiin. Olemme todella 
kiitollisia siitä, että elämme nykyisenä aikana ja olemme etuoikeutettuja antamaan panoksenne tälle käänteentekevälle ilmoitukselle. 
Päästessämme universumimatkallamme pitemmälle muistelemme haikeudella lyhyttä maan päällä viettämäämme aikaa ja olemme kiitollisia 
siitä, että annoimme runsaskätisesti sitten Jeesuksen aikojen tärkeimmälle moraalisen valveutuneisuuden ja hengellisen valistumisen 
voimistajalle. 
 
Kiitos sinulle jatkuvista rukouksistasi ja tuestasi. Lähetämme parhaat riemullisen juhlakauden toivotuksemme. 
 
Johtokunnan jäsenet Gard Jameson, Richard Keeler, Marilynn Kulieke, Georges Michelson-Dupont, Henk Mylanus, Mo Siegel, Judy Van 
Cleave 
 
Johtokunnan liitännäisjäsenet Marta Elders, Víctor García Bory, Richard Jernigan, Guy Perron, Line St-Pierre, Angie Thurston, Ralph Zehr 
 
Henkilökunta Joanne Strobel, Tamara Strumfeld 

http://www.urantia.org/donate
http://www.urantia.org/donate
http://www.urantia.org/urantia-book-video
http://www.urantia.org/urantia-book-video
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mahdollisimman täsmällisen ja 
luotettavan tekstin. 
 
Koulutuskomitea 
 
Internetin Urantia-kirja-koulu 
(UBIS) tarjoaa tänä 
syyslukukautena ensi kertaa 
kurssin myös portugaliksi. 
Kurssit täyttyivät 48 tunnissa 
ilmoittautumisen alettua. UBIS 
tarjoaa nyt kursseja 
englanniksi, espanjaksi, 
ranskaksi ja portugaliksi. 

UBIS:n johtokunta kokoontui 
marraskuun alussa säätiön 
toimistossa käsitelläkseen 
vaativaa työjärjestystä tulevalle 
vuodelle. UBIS:n 
vapaaehtoistiimi on suorittanut 
valtavan työn tuodessaan 
Urantia-ilmoituksen opetukset 
niistä kiinnostuneiden 
opiskelijoiden saataville. 
 
Koulutuskomitea raportoi myös 
seuraavista koulutuksellisista 
seminaareista: ”Tanssia Jumalan 

kanssa”, ”Myötätuntoisen 
elämän eläminen” ja 
”Tiedesymposiumi”. 
 
Painotuotetunnus 
 
Vuonna 2014 Urantia-säätiö 
asetti painotuotetunnuksen 
muille painotuotteille kuin 
Urantia-kirja. Olemme nyt 
muodostaneet tavaramerkin 
nimestä Urantia Press. Se 
auttaa meitä täyttämään 
kirjajakelijoiden tarpeet siitä, 

URANTIA-KIRJA MAAILMAN 
USKONTOJEN PARLAMENTISSA 

että viimeaikaisemmat teokset 
saavat ostajat keskittymään 
vuoden 1955 tekstiin. 
Toivomme vuoden 2016 
kuluessa tuovamme 
kirjamarkkinoille uusia 
oheisteoksia tällä uudella 
Urantia Press -
painotuotetunnuksella 
merkittyinä. 

Richard Jernigan, johtokunnan 
liitännäisjäsen 
 
Teksas, Yhdysvallat 
 
Yli yhdeksäntuhatta 
rekisteröityä osanottajaa oli 
läsnä Maailman uskontojen 
parlamentissa, joka pidettiin 
Utahin Salt Lake Cityssä 15.–
19.10.2015. 
 
Tämä tapahtuma, joka 
järjestetään suunnilleen joka 
viides vuosi, on mitä 
moninaisimpia 
uskontotraditioita ja 
uskomusjärjestelmiä edustavien 
uskonnonharjoittajain 
kansainvälinen kokoontuminen. 
 
Aika ajoin se oli henkeä 

salpaavaa. Täällä jos missään 
saatoin varmuudella olettaa, että 
jokainen mukana oleva kulki 
tietoisesti hengellistä tietä. Se on 
epätavallinen tuntemus, ikään 
kuin kulkua seuraavaan elämään, 
ja jokainen on suuressa 
sulatuskattilassa, jossa muhivat 
monituiset hengelliset ja 
uskonnolliset kokemukset, ja 
kaikki setvivät kaikkea ja luovat 
yhteyksiä. 
 
Ensimmäinen parlamentti 
pidettiin Chicagossa 1893. 
Toinen parlamentti järjestettiin 
sata vuotta myöhemmin eli 1993 
Chicagossa. Sen jälkeen 
parlamentti on pidetty joka viides 
tai kuudes vuosi eri maissa. 
Vuonna 1993 Chicagossa 
pidetystä parlamentista lähtien 

Urantia-kirjan lukijat ovat olleet 
mukana niistä kaikissa 
tekemässä tekstiä tunnetuksi. 
 
Tämänkertaista parlamenttia 
varten kolme pääorganisaatiota 
– Kansainvälinen Urantia-
yhdistys, The Urantia Book 
Fellowship ja Urantia-säätiö – 
sopivat yhteisestä 
näyttelyosastosta Urantia-kirjan 
tunnetuksi tekemiseksi. 
 
Tämän yhteisen sävelen 
löytäminen oli näille kolmelle 
organisaatiolle ajoittain 
vaikeaa. Kukin ryhmä toimii 
hieman erilaisen filosofian, 
tarkoitusperän ja 
vastaanottavaisuuden pohjalta. 
Tämän rupeaman etulinjassa 
toimivat Christina Seaborn 
Fellowshipistä ja James 
Woodward UAI:stä. Joanne 
Strobel ja minä vuorottelimme 
säätiön edustajina. Osaston 
tunnuksesta ja sen tekstistä 
päättäminen, sopiminen 
esittelyaineistosta, päättäminen 
siitä, mitkä kirjan versiot 
pidetään esillä, ja 
lukemattomista muista 
seikoista keskustelu ja 
yhteisymmärrykseen 
pääseminen vaati kuukausia. 
Lopputuloksena 
tutustumisaineisto kaikkineen 
sisälsi kolmen organisaation 
verkko-osoitteen, ja 
keskipisteessä oli ehdottomasti 
itse kirja, eivät organisaatiot. 
Kaksi- ja puolimetrinen 
tunnuslakana esitti kirjan nimen 
isoin kirjaimin, yksinkertaisen 
kuvan lapsen kädestä, joka 
tavoitteli aikuisen kättä, ja 
viestin ”Rakkaus on 
maailmassa suurin 
keskinäissuhde” [143:6.4] 

 
Samalla kun sanotut kolme 
organisaatiota esittivät yhteisen 
sävelen, kolme muuta osastoa 
toi esille kirjan opetuksia. 
Fellowshipin tukema ”Nuoriso 
ja nuoret aikuiset” piti esillä 
hengelliselle yhtenäisyydelle 
omistautunutta osastoa 
edistääkseen uskontojen välistä 
dialogia. Ben Bowler ja Pato 
Banton pitivät esillä 1God.com-
osastoa, ja Tom Choquette ja 
Susan Cook isännöivät omaa 
”Tulen rakastamaan” -
osastoaan. Kukin osasto toi 
oman lisänsä rikkauteen, jolla 
Urantia-kirja oli läsnä 
parlamentissa, ja järjestäjät 
lähettivät lukuisia kiinnostuneita 
henkilöitä Urantia-kirja-
osastolle ostamaan tekstin tai 
keräämään lisätietoa. 
 
Osastomme oli nurkkauksessa, 
näkyvällä paikalla ja 
kulkureittien varrella. 
Käytännössä jokainen 
näyttelyalueella kävijä kulki sen 
ohi, ja osastolla oli kaiken aikaa 
kyselijöitä. Myimme tai 
lahjoitimme lähes 120 kirjaa ja 
lisäksi satoja postikortteja ja 
esitteitä. Meiltä ei puuttunut 
osastolla avustajia, sillä noin 
120 Urantia-kirjan lukijaa 
ilmoittautui ja osallistui 
tapahtumaan. 
 
Yhteisenä missionamme oli 
kuunnella osallistujien 
kertomuksia ja taustatarinoita 
sekä herättää kiinnostusta 
kirjaa kohtaan. Kysymyksessä 
ei ollut mikään käännytysyritys 
vaan tietoisuuden 
herättämisponnistus eli saada 
ihmiset tietoisiksi tämän tekstin 
olemassaolosta. 
 

James Woodward, Richard Jernigan ja Guy Perron parlamentin 
näyttelyosastolla  
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Näyttelyosastojen lisäksi kuutta 
työpajaa johti Urantia-kirjan 
lukija. Esittäjät jättivät 
hakemuksensa lähes vuoden 
etuajassa, parlamentin komitea 
hyväksyi tai hylkäsi 
hakemukset, ja valituksi tuli yli 
600 työpajaa. Angie Thurstonin 
puheen otsikkona oli 
”Uskonnollisesti 
sitoutumattomien vetäminen 
mukaan Harvardin teologisessa 
tiedekunnassa ja uskontojen 
välisten johtajien mobilisointi”. 
Tom Choquette ja Susan Cook 
alustivat aiheesta ”Haluan 
rakastaa: sisimmässä olevan 
voiman hyödyntäminen”. 
Meredith ja David Tenney 
alustivat kysymyksestä 
”Jumalallisten mies/nainen-
toimintasuhteiden tutkiminen”. 
Steve Shaeferin alustuksen 
otsikkona oli ”Uskontojen ja 
uskomusten välisen empatian 
rakentaminen”. Gard Jameson 

puolestaan johti 
paneelikeskustelun aiheesta 
”Epäperinteinen Jeesus opettaa 
sodasta, väkivallasta ja 
epäoikeudenmukaisuudesta”. 
Jeffrey Wattles esitelmöi 
aiheesta ”Maailmanrauhan 
tavoittelu: miten filosofia toimii 
välittäjänä uskonnon ja politiikan 
välillä.” 
 
Parlamentin teemana oli 
”Ihmiskuntamme sydämen uusi 
haltuunotto”. Tapahtuman sävyn 
määritteli sen keskittyminen 
kriittisiin yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin, kuten 
ilmastonmuutos ja huolenpito 
luomakunnasta; toimeentulon 
tasapuolisuus ja tuhlaileva 
kulutus; sota, väkivalta ja 
vihapuhe. 
 
Parlamentin osanottajat olivat 
yleisesti henkilöitä, joilla on 
korkea toleranssi sellaista 

kanssakäymistä kohtaan, joka 
ilmentää intensiivistä 
poikkileikkausta eri 
lähestymistavoista ja 
uskomusjärjestelmistä – taatusti 
Urantia-kirjalle myötämielinen 
tapahtuma. Mutta lähemmin 
tarkasteltaessa parlamentti ei 
ollut kokonaisuudessaan 
maailman uskontoja edustava. 
Konservatiiviset 
uskontoperinteet olivat pääosin 
poissa. Kristinuskon valtavirta 
näkyi olevan aliedustettuna. 
Juutalaisen uskon reformoidut 
ja konservatiivit olivat mukana, 
mutta ortodoksijuutalaiset eivät. 
Poikkeuksena edellä sanottusta 
oli Myöhempien aikojen pyhien 
Jeesuksen Kristuksen kirkko 
(mormonit), sillä se oli vahvasti 
edustettuna. Kaupungit 
tarjoutuvat isännöimään 
parlamenttia paljolti samoin kuin 
kaupungit tarjoutuvat 
isännöimään olympialaisia. 

Koska tapahtuma oli Salt Lake 
Cityssä, mormonit näyttelivät 
huomattavaa osaa kaikkina 
viitenä päivänä. 
 
Kaiken kaikkiaan diskurssissa 
oli havaittavissa selkeä suunta 
keskustasta vasemmalle, mikä 
tarkoitti sitä, että toisinaan 
esiintyi tietynlaista 
samanmielisille kuorolle 
saarnaamista ja väkevän 
debatin puutetta. Näin 
mittavassa tapahtumassa laaja-
alaisemmat näkökulmat olisivat 
voineet syventää ryhmien 
välistä vuoropuhelua ja tuoda 
mukanaan parempaa 
relevanssia parlamentin 
tarkoitusperien kannalta. 
 
Monet eturivin ajattelijat 
uskonnon ja sosiaalisten 
kysymysten maailmasta 
puhuivat tapahtuman 

Urantia-kirjan lukijoita Maailman uskontojen parlamentissa 
 

Kuva: Steve Rohrbach  
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ASIAA RAHA-ASIOISTA 
joukkomurhaa. Päästyään 
Aleksandriaan, Joosefin 
varakkaat sukulaiset tarjosivat 
majoituksen, ja Joosefin taidot – 
ensin kirvesmiehenä ja 
sittemmin urakoitsijana – tekivät 
mahdolliseksi hänen elättää 
vaimonsa ja poikansa niiden 
kahden vuoden ajan, jotka he 
oleskelivat Egyptissä. 
 
Suuren perheen elättämiseen 
liittyvien taloudellisten 
realiteettien kohtaaminen 
 
Seuraava merkittävä kriisi 
Jeesuksen elämässä oli hänen 
isänsä kuolema, kun Jeesus oli 
neljäntoista. Nuorukainen joutui 
yhtäkkiä sen brutaalin realiteetin 
eteen, että hänen tuli elättää 
leskiäitinsä, seitsemän 
sisarustaan ja vielä syntymätön 
sisarensa. Hänestä tuli 
perheensä ainoa tuki ja turva. 

 
Perheen taloudelliset asiat 
sujuivat edelleen 
kohtalaisen mutkattomasti, 
sillä heidän hallussaan oli 
Joosefin kuoleman aikoihin 
melkoinen rahamäärä. Jo 
varhaisessa vaiheessa 
Jeesus osoitti omaavansa 
terävää arvostelukykyä 
liikeasioissa ja viisautta 
raha-asioissa. Hän ei 
nuukaillut mutta oli 
kuitenkin tarkka; hän oli 

säästäväinen mutta 
antelias. Hän osoittautui 
isänsä pesän viisaaksi ja 
pystyväksi hoitajaksi. 
[126:2.7] 

 
Toimiessaan monet seuraavat 
vuodet perheensä ainoana 
toimeentulon hankkijana Jeesus 
sai huomata isänsä kuolinpesän 
vähitellen hupenevan. Lopulta 
kävi välttämättömäksi myydä 
karavaanien korjauspaja 
Nasaretissa. Työskentelemällä 
pelkästään kotiverstaasta käsin 
hän oli lähempänä äitiään ja 
saattoi antaa hänelle 
tuntuvampaa tukea perheen 
asioiden hoidossa. Samalla 
tämä muutos eristi hänet 
toiminnan keskipisteestä 
Nasaretissa. Korvatakseen 
kansainvälisten uutisten 
menettämisen korvaamiseksi 
hän järjesti, että hänen veljensä 
Jaakob kävi karavaaniasemalla 
ja toi tuliaisina uutisia 
ulkomaailmasta. 

 
Tulevaisuus ei näyttänyt 
valoisalta, jos katsoi vain 
sitä, miten asiat nyt 
kehittyivät. Mutta hän ei 
horjunut, hän ei 
masentunut. Hän eli 
elämäänsä, päivän 
kerrallaan, ja suoritti hyvin 
senhetkisen tehtävänsä ja 

Ralph D. Zehr, johtokunnan 
liitännäisjäsen 
 
New York, Yhdysvallat 
 
Suurkatastrofilta välttyminen 
 
Jeesuksen elämän 
ensimmäinen sellainen tilanne, 
jolloin raha-asioilla oli 
merkitystä, sattui hänen 
ollessaan yksivuotias. Onneksi 
Sakariaalla oli joukko uskottuja, 
jotka toimittivat tarkkaa 
tiedustelutietoa, ja se yhdessä 
hänen käytettävissään olleiden 
rahavarojen kanssa mahdollisti 
Jeesuksen vanhempien 
viimehetken paon juuri ennen 
Betlehemin poikalasten 

hoiti uskollisesti silloiseen 
elämäntilanteeseensa 
kuuluneet välittömät 
velvollisuutensa. 
Jeesuksen elämä on 
ikuisena lohtuna kaikille 
pettyneille idealisteille. 
[126:5.4] 

 
Pian hän oppi tekemään 
tiukkoja päätöksiä, jotka olivat 
tarpeen ruoan ja vaatetuksen 
varmistamiseksi, jotta perheen 
talous olisi tasapainossa sitä 
realiteettia ajatellen, että 
veronkantajat olivat ahneita, ja 
hän ryhtyi välttämättömiin 
ennakoiviin toimiin välttyäkseen 
epäoikeudenmukaiselta 
verotukselta. Viisautta osoittaen 
hän lahjoitti oman täydellisen 
kopionsa kreikankielisistä 
kirjoituksista Nasaretin 
synagogan kirjastolle. Niin 
tehdessään hänellä säilyi silti 
mahdollisuus henkilökohtaisiin 
opintoihin. Myöhemmin, kun 
Juuda aloitti opiskelunsa 
synagogakoulussa, Jeesuksen 
oli pakko luopua rakkaimmasta 
henkilökohtaisesta 
omaisuudestaan: harpustaan, 
jonka hän möi selvitäkseen 
menoistaan. Hän oli 
varttuessaan saanut suurta 
nautintoa ja tyydytystä harpun 
soittamisesta, mutta nyt, ainakin 
toistaiseksi, veronkantaja ei sitä 
voisi takavarikoida. 

kun avustajat tarjoilevat (ja 
tarjoilevat ja tarjoilevat niin 
paljon kuin jaksaa syödä). 
Osallistuin perjantaiaamun 
naisten täysistuntoon, joka 
innosti minua menemään 
mukaan työpajoihin ja tapasin 
yhteiskunnallisen sikhiaktivistin 
Valarie Kaurin ja 
alkuperäisamerikkalaisen 
isoäidin Mary Lyonsin. Sain 
alkuperäisamerikkalaisilta 
savurasian; he pitivät yllä pyhää 
tulta konferenssikeskuksen 
ulkopuolella. Lisäksi tapasin 
virkaan asetetun katolisen 
naispapin (luit ihan oikein) ja 
juttelin hänen kanssaan. 
 
Kokouksessa Yhdysvaltain 
Urantia-yhdistyksen jäsenten 
kanssa kuukausia sitten, jolloin 
keskustelimme parlamentista, 
UAI:n puheenjohtaja Chris 
Wood kommentoi: ”Ihmiset eivät 
osallistu Maailman uskontojen 
parlamenttiin uuden uskonnon 

löytääkseen.” Hänen 
lausumansa kaikuivat 
mielessäni koko ajan 
valmistelujen kuluessa samoin 
kuin osallistuessamme 
parlamenttiin. Ihmiset ovat 
mukana moninaisista syistä, 
mutta on otaksuttavissa, että 
kaikki osanottajat ovat jo 
valinneet kulkusuuntansa. 
 
Läsnäolomme parlamentissa oli 
tilaisuus olla mukana 
vuoropuhelussa, tehdä 
olemassaoloamme tunnetuksi 
ja olla asiaa tukeva osallistuja 
uskonharjoittajain laajemmassa 
yhteisössä. 
 
Tuntia ennen kuin lähdin 
lennolle kotiin, pieni ryhmä 
folkmuusikoita esiintyi yhdessä 
suurimmista lämpiöistä 
ympärillään viitisenkymmentä 
osallistujaa, jotka liikkuivat 
hitaassa piiritanssissa. Tämä 
konsertin jälkeinen tapahtuma 

täysistunnoissa. Heitä olivat 
mm. tri Karen Armstrong, Brian 
McLaren, tri Jane Goodall, 
Michael Beckwith, Marianne 
Williamson ja kymmenet muut. 
Dalai Laman kerrottiin 
saapuvan, mutta hän peruutti 
osallistumisensa terveyssyistä. 
 
Minusta henkilökohtaisesti oli 
ilahduttavaa olla 
vuorovaikutuksessa moninaisia 
hengellisiä teitä kulkevien 
kanssa. Sikhit tarjosivat joka 
päivä gourmet-tasoisen 
kasvislounaan. He kutsuvat sitä 
”langariksi”. Se on ilmainen 
palvelu, joka he tekevät 
päivittäin omissa maissaan 
kaikille ihmisille näiden 
sosiaalisesta asemasta 
riippumatta. Osoittaakseen, että 
kaikki ovat tällä aterialla 
hengellisesti tasa-arvoisia, 
vieraat riisuvat kenkänsä, 
peittävät päänsä ja istuvat 
yhteisöllisesti lattialla, samalla 

vaikutti spontaanilta. Kaiken 
keskellä oli yksi mormonien 
vanhimmista puku yllään ja 
musta solmio kaulassaan, hän 
lauloi innostuneesti ja osallistui 
ryhmään. Hän erottautui 
joukosta, ja juuri tämänlaista 
käyttäytymistä olin toivonut 
näkeväni parlamentissa: 
Yksittäisiä uskonnonharjoittajia, 
joilla on harvoin tilaisuutta 
kanssakäymiseen ja jotka 
olisivat tyypillisimmillään 
sanaharkassa toistensa kanssa, 
mutta ovat nyt 
kanssakäymisissä ja 
valloittamassa takaisin 
ihmissydämensä – vaikka vain 
hetkeksi.  
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aloitamme työmme tällä 
tavoin. Jäämme tänne 
järven rantamille kahdeksi 
viikoksi kalastamaan tai 
tekemään mitä hyvänsä 
tehtävää, joka eteemme 
sattuu; ja sillä välin teidän 
tulee ensiksi valitun 
apostolin Andreaksen 
johdolla järjestäytyä niin, 
että kykenette hankkimaan 
kaiken, mikä on tarpeen 
tulevassa toiminnassanne, 
sekä tämänhetkistä 
henkilökohtaista 
hoivaamista ajatellen että 
myös sitä aikaa ajatellen, 
jolloin myöhemmin 
määrään teidät 
saarnaamaan 
evankeliumia ja 
opettamaan 
uskovia.” [138:7.4] 

 
Matteus oli vastuussa talouden 
tasapainosta ja rahavarojen 
täydentämisestä. Jos varoja oli 
riittämättömästi, hänellä oli 
valtuudet lähettää apostolit taas 
verkoilleen, kunnes kassa oli 
täynnä. 
 
Jeesus huolehti myös tarkasta 
kaikkien kulujen valvonnasta. 
Hän määräsi, ettei almuja 
annettaisi, ellei hän sellaista 
henkilökohtaisesti tai kaksi 
apostolia yhdessä pyytäisi. 
”Hän selvitti, että 
erottelematonta 
hyväntahtoisuutta voidaan 
syyttää monistakin 
yhteiskunnallisista 
epäkohdista.” [140:8.13] 
 

Tulos siitä, että Jeesus viivytti 
heidän toimintansa aloittamista, 
kunnes he olivat järjestäytyneet 
asianmukaisesti ja huolehtineet 
raha-asioista, oli se, ettei 
Matteuksen tarvinnut koskaan 
varojen puutteen takia 
keskeyttää heidän 
toimintaohjelmaansa. 
 
Opetus varallisuudesta 
 
Jeesuksen laajamittaisin 
keskustelu asianmukaisesta 
suhtautumisesta varallisuuteen 
käytiin sen jälkeen, kun hän oli 
tavannut Matadormuksen. 
 
Matadormus oli varakas nuori 
fariseus, sanhedrinin jäsen, 
josta oli tullut valtakunnan 
evankeliumiin uskova. Hän tuli 
Jeesuksen luo pyytämään 
pääsyä seitsemänkymmenen 
evankelistan joukkokuntaan. 
 
Jeesus vastasi sanomalla: ”Jos 
tahdot olla sanansaattajani, 
mene ja myy kaikki, mitä sinulla 
on, ja kun olet lahjoittanut 
köyhille tai veljillesi, mitä siitä 
saat, tule ja seuraa minua, ja 
niin on sinulla aarre taivaan 
valtakunnassa.” [163:2.5] 
 
Matadormus suhtautui tuona 
hetkenä kuitenkin liian 
tunteikkaasti varallisuuteensa. 
Ei varallisuuden omistaminen 
sinänsä, vaan hänen 
rakkautensa sitä kohtaan, mitä 
varallisuus voisi hänen 
hyväkseen tehdä, muodosti 
esteen sellaiselle, että hänestä 
olisi tullut antaumuksellinen 

 

Jeesus ja hänen perheensä palasivat 
vähä vähältä aikaisempien vuosien 
yksinkertaiseen elämäntapaan. 
Heidän vaatteensa ja jopa heidän 
ruokansa muuttuivat 
yksinkertaisemmiksi. Maitoa, voita ja 
juustoa heillä toki oli yllin kyllin. 
Vuodenajasta riippuen he saivat 
nauttia kulloisistakin puutarhansa 
antimista, mutta kuukausi kuukauden 
perään heidän oli pakko harjoittaa 
entistäkin suurempaa säästäväisyyttä. 
Heidän aamiaisensa olivat varsin 
vaatimattomia, sillä he säästivät 
parhaan ruokansa illalliseksi. [126:5.1] 

 
Vankan taloudellisen perustuksen 
luominen julkista toimintaa varten 
 
Valmistautuessaan julkisen toimintansa 
aloittamiseen yksi Jeesuksen etummaisista 
huolenaiheista oli sen seikan 
varmistaminen, että apostoliorganisaation 
taloudellinen perusta olisi vankka. 

 
Seuraavaksi Jeesus kysyi, paljonko 
heillä oli yhteensä rahaa. Hän kysyi 
myös, miten heidän perheidensä 
toimeentulosta oli huolehdittu. Kun 
kävi selville, että heillä oli varoja 
tuskin kahden viikon toimeentuloon, 
Jeesus sanoi: ”Ei ole Isäni tahto, että 

David Roberts: Nasaret  

Harold Copping: Rikas nuori mies  
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seuraavien tuhannen vuoden 
kuluessa? Onko olemassa 
muita sijoitustilaisuuksia, jotka 
tuottaisivat jatkuvasti tulosta 
vuosituhannen ajan? Missähän 
voi osallistua hankkeeseen, 
jonka ovat panneet alulle ja jota 
johtavat perin juurin koetellut, 
lojaalit, päättäväiset, 
antaumukselliset ja viisaat yli-
inhimilliset olennot, jotka ovat 
omaksuneet tunnuslauseekseen 
”Minkä yhdistyneet 
keskiväliolennot ottavat 
tehdäkseen, sen yhdistyneet 
keskiväliolennot myös 

Mestarin seuraaja. Hän uskoi 
varallisuuden olevan merkki 
Jumalan siunauksesta ja 
hyväksynnästä. 
 
Useita vuosia myöhemmin hän 
kuitenkin päätti noudattaa 
Jeesuksen neuvoa, mutta hän 
oli riistänyt itseltään koko 
elämänsä suurimman 
tilaisuuden eli ”läheisen ja 
henkilökohtaisen yhteyden 
Mestariin” [163:2.9] , 
universumin hallitsijaan. 
 
Käänteentekevän ilmoituksen 
hallinnointi 
 
Mitä yhtäläisyyksiä voimme 
löytää toisaalta Jeesuksen 
elämän ja raha-asioiden hoitoa 
koskevien opetusten ja toisaalta 
viidennen aikakautisen 
ilmoituksen tukemisessa ja sen 
julkaisemisessa, kääntämisessä 
ja jakelussa kohtaamiemme 
raha-asioiden väliltä? 
 
Molemmat ovat suuressa 
määrin riippuvaisia 
omistautuneista ja uskollisista 
vapaaehtoisista. Kummassakin 
tapauksessa ilmenee 
riippuvuutta opetukset 
omaksuneiden anteliaisuudesta. 
Molempien on noudatettava 
korkeimpia eettisiä normeja ja 
harjoitettava rajallisten 
taloudellisten voimavarojen 
viisasta hoitamista. 
Kummassakin tapauksessa 
pääasiallinen innoite rahalliseen 
tukeen on se etuoikeus, että on 
tekemisissä planeetan 
tärkeimmän hankkeen kanssa ja 
voi tukea sitä. Molemmissa 
tapauksissa motivoijana on 
universumin väkevin voima: 
rakkaus. Apostolien rakkaus 
Mestaria kohtaan sai heidät 
seuraamaan häntä aina 
ristiinnaulitsemiseen ja 
kuolleistanousuun saakka ja 
sittemmin antamaan elämänsä 
evankeliumin tähden. Meille 
kysymyksessä on rakkautemme 
näissä ihmeellisissä 
opetuksissa kuvattua Mestaria 
kohtaan. 
 
Jeesuksen kokemus raha-
asioista oli laajamittaista. Ja 
voimme epäilemättä turvautua 
hänen neuvoihinsa 
etsiessämme parasta tapaa 
hoitaa omat raha-asiamme. 
 
Voisiko kuvitella suurempaa 
etuoikeutta kuin on olla 
käänteentekevän ilmoituksen 
eturivin vastaanottajien 
joukossa, ilmoituksen, jonka on 
määrä valaista koko ihmiskunta 

William Hole: Matteuksen kutsuminen  

tekevät.” [77:9.3] 
 
Olen täysin vakuuttunut siitä, 
että antaumuksellinen 
omistauminen viidennelle 
käänteentekevälle ilmoitukselle 
ja sen tukeminen on 
elämänikäni suurenmoisin 
tilaisuus. Matadormuksen 
tapauksen tavoin tilaisuudet 
ovat usein aikasidonnaisia. 
”Kuolevaisen elämässä avautuu 
ja sulkeutuu yhtä mittaa polkuja, 
jotka edustavat toisistaan 
eroavaa menettelyä, ja 
sellaisten aikojen kuluessa, 

jolloin valinnanteko on 
mahdollista, 
ihmispersoonallisuus tekee 
jatkuvasti päätöksiä näiden 
monien toimintatapojen 
välillä.” [118:6.6] 
 
Jos Mestari kutsuu sinua, 
muista silloin Matadormus ja se 
miten hänen kohdallaan raha-
asiat olivat todellisia asioita. 

”Voisiko kuvitella suurempaa etuoikeutta kuin olla käänteentekevän ilmoituksen eturivin vastaanottajien joukossa, ilmoituksen, 
jonka on määrä valaista koko ihmiskunta seuraavien tuhannen vuoden kuluessa?” 
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Dave Elders, 
 
Connecticut, Yhdysvallat 
 
Internetin Urantia-kirja-koulu on 
kehittänyt koulutusstruktuurin, 
joka rakentuu useammalle 
viidennen aikakautisen 
ilmoituksen opiskelusta 
johdetulle periaatteelle, ja näitä 
koulu pyrkii tuomaan koko 
planeetalta tulevien 
opiskelijoiden saataville. 
 
Näiden ohjaavien 
periaatteiden, jotka käyvät 
yhteen kuin haastava 
kokemuksellinen mosaiikki, 
vallitsevana piirteenä on julki 
tuotu ilmoituksellinen tavoite, 
johon ne myös liittyvät: 
”laventaa kosmista tietoisuutta 
ja lisätä hengellistä 
ymmärrystä”. [0:0.2] 
Ihmisfilosofian 16. toteamus, 
jota on käytetty motan 
havainnollistamisessa, kuuluu: 
”Voit havaita hengellisen 
totuuden, vasta kun tuntien sen 
koet”. [48:7.18] Tämän 
ymmärryksen pohjalta UBIS on 
omaksunut pedagogiakseen 
opetuksia tulkitsematta tukea 
kaikilla kursseilla opiskelijaa 
löytämään itse Urantia-kirjan 
totuudet. Lisäksi ja aivan kuin 
sen vuorovaikutteisen 

lähestymistavan kaikuna, jota 
Jeesus käytti innostaessaan 
sisäiseen hengellisen totuuden 
tavoittamiseen jokaisen 
tapaamansa henkilön kohdalla, 
UBISin opettaja-vetäjät (TF) 
kehittelevät huolellisesti 
sellaisia ajattelemaan 
pakottavia kysymyksiä, jotka 
innostavat kutakin opiskelijaa 
tutkimaan tehtäväksi annettua 
Urantia-kirjan kohtaa. Nämä 
kysymykset ynnä ne, jotka TF 
vielä lisää sen keskustelu- ja 
muiden kanssa jakamisviikon 
aikana, joka seuraa kutakin 
neliviikkoista luku- ja 
kyselyjaksoa, on TF 
suunnitellut niin, että ne 
johdattavat opiskelijat 
ymmärryksen etsinnässään 
keskittymään faktojen, 
merkitysten ja arvojen tasolle. 
Opettajainkoulutusohjelma 
(TTP), johon jokainen TF 
osallistuu, käyttää Bloomin 
taksonomiaa, jotta hän 
käsittäisi paremmin, miten 
tehokas kysymyksenasettelu 
rakennetaan. 
 
UBISin koulutuksellinen 
lähestymistapa, joka on 
hioutunut niiden viidentoista 
vuoden kuluessa, joina UBIS 
on kursseja järjestänyt, tarjoaa 
kumppanuuden tuoman hyödyn 

sen lisäksi, mitä Urantia-kirjan 
paljastamia totuuksia ja 
opetuksia opiskelijat itse 
löytävät. Tämä on TF:eille 
tilaisuus kehittää sekä 
opettajan että johtajan kykyjä. 
Kunkin TF:n pitää 
pätevöityäkseen osallistua 
vähintään kahdelle UBIS-
kurssille. Suosituksena on, että 
TTP:hen kuuluu vähintään 
kolme kokenutta TF:ää. TTP on 
tarkoitettu järjestämään 
opastusta, kun TF kehittelee ja 
suunnittelee kurssiaan, mihin 
kuuluu kurssin tavoite, 
luettavien kohtien valinta, 
toimivat kysymykset ja 
keskustelun ja muiden kanssa 
jakamisen johtaminen. 
Tällainen yhdistelmä 
opettajainkoulutusta 
tehokkaassa kurssin 
suunnittelussa ja kokemukseen 
perustuvassa opiskelijoiden 
auttamisessa löytämään itse 
Urantia-kirjan ilmoitetut 
totuudet taatusti laventaa ja 
syventää TF:n kykyä toimia 
tehokkaana ilmoituksellisten 
totuuksien emisaarina. Olipa 
kysymyksessä perhepiiri tai 
ystävät, opintoryhmä, 
konferenssitilanne tai kun 
auttaa Urantia-kirjan totuuksien 
tutkintaa uusien 
totuudenetsijöiden parissa, se 

että on ryhtynyt TF:ksi, tukee 
henkilökohtaista kasvua. 
 
Osakysymykset, joilla 
lavennetaan kosmista 
tietoisuutta ja lisätään 
hengellistä ymmärrystä Urantia
-kirjan totuuksista, ovat: 
 
1) UBISin koulutuskokemuksen 
mosaiikkimaiset ulottuvuudet, 
 
2) tulkitsemattoman ja 
omakohtaiseen löytämiseen 
perustuvan pedagogian 
yhdentäminen, 
 
3) jeesuslainen kysymysten 
asettelu tarkoituksena innostaa 
henkilökohtaista sisimmässä 
tapahtuvaa pyrkimystä 
totuuden elämisen 
kokemiseen, mitä seuraa 
mielessä tapahtuva 
ymmärtäminen, 
 
4) ja UBISin TF:ien lisääntyvä 
kapasiteetti soveltaa näitä 
koulutusperiaatteita muiden 
kanssa. 
 
Saadaksesi lisätietoa UBISista 
ja tammikuussa 2016 alkavalle 
lukukaudelle tarjolla olevista 
kursseista loggaudu UBISin 
sivuille ubis.urantia.org. 

UBISin hallitus ja henkilökunta vuosikokouksessaan Urantia-säätiössä 5.–8.11.2015 
 

Vasemmalta oikealle: Dennis Sword, Judy Cosky, Pam Maunakea, David Elders, Olga López, Betty Zehr, Georges Michelson-Dupont, Ralph Zehr 
ja Guy Perron, 

Monitorin äärellä: Susan Flacks ja Joanne Srobel, 

Loggaudu UBISin sivuille ubis.urantia.org. 

http://ubis.urantia.org/
http://ubis.urantia.org/
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David Teeney, 
 
New Hampshire, Yhdysvallat 
 
Oli kuin olisi kotiin palannut! En 
ollut käynyt Urantia-säätiössä 
vuoden1974 jälkeen, ja paluu 
tuntui innostavalta. Saavuttuani 
työpajaan aiheesta ”elää 
myötätuntoista elämää”, minut 
ottivat lämpimästi vastaan 
alustajat Gard Jameson, Guy 
Perron ja Guyn ystävä Jade 
Chabot, samoin kuin säätiön 
työpajakoordinaattori Joanne 
Strobel. Gard vei osallistujat 
lyhyelle kierrokselle 
tutustumaan rakennukseen. 
Tunne kaikesta siitä 
merkittävästä, joka 533:ssa oli 
tapahtunut, viipyili mukanani 
koko työpajan ajan, eritoten 
siksi että kokouksemme 
pidettiin huoneessa, jossa 
Foorumi tapasi kokoontua. 
 
Meitä oli alustajat mukaan 
luettuina kahdentoista hengen 
ryhmä, ja kokoontumisen 
pienimuotoisuus salli meidän 
oppia tuntemaan toisemme ja 
mahdollisti läheisen 
kanssakäymisen tavalla, joka ei 
aina toteudu suurissa 
konferensseissa. 12.–15. 
marraskuuta pidetty työpaja oli 
erinomaisen hyvin suunniteltu. 
Työjärjestykseemme kuului 
palvonnallista mietiskelyä, 
Urantia-kirjaan perustuvia 
tutkimusretkiä myötätunnon 
olemukseen, Urantia-kirjaan 
pohjautuvia opintotuokioita, 
jotka alustajamme esittivät 
myötätunnon siementen 
kylvämisestä ja 
kasvattamisesta itsessämme ja 
muiden kanssa, sekä monia 
mielekkäitä ryhmäkeskusteluja. 
Alustajat käyttivät hyväkseen 
myös monia muita 
ihmisviisauden lähdeteoksia, 
joihin kuului harjoituksia ja 
harjoitelmia, ja ne tarjosivat 
kokemusperäisen ulottuvuuden 
ja elävöittivät kokoontumisen 
yleistä urantialaista makua. 
Mitä tulee makuihin, niin koko 

vierailumme ajan meille 
tarjoiltiin Jennifer Siegelin 
laittamia maittavia ja 
terveellisiä gourmet-tason 
aterioita. 
 
Gard korosti hiljaiseen, 
hartaaseen yhteydenpitoon 
tarkoitettujen päivittäisten 
”jumalallisten tapaamisen” 
sopimisen ja pitämisen 
tärkeyttä. Hän tarjosi niin ikään 
muunnelman ”armollisesta 
mietiskelystä”, jonka lukuisat 
tutkimustulokset ovat 
osoittaneet johtavan suureen 
joukkoon myönteisiä tuloksia, 
joita ovat mm. suurempi 
myötätunto itseään ja toisia 
kohtaan, stressin väheneminen 
ja myönteisempiä 
emotionaalisia tiloja. Gardin 
versioon kuului rukouksellisia 
lausumia, joiden keskiössä on 
paraneminen, siunaaminen ja 
opastus itselle ja muille. Hän – 
filosofian opettajana, 
uskontojen välisen 
sopusoinnun johtavana 
puolestapuhujana ja varsin 
perehtyneenä Urantia-kirjan 
lukijana – sovelsi runsasta 

viisauttaan myös sekä 
myötätunnon ymmärryksemme 
laventamiseen että sen 
syventämiseen sekä tapoihin, 
joilla sitä voi edistää yhteisellä 
matkallamme Jumalassa ja 
Jumalan tykö. 
 
Guy johti monta työpajan 
jaksoa käyttäen hyväkseen 
suurta määrää aineistoa, jonka 
hän oli poiminut sekä laajasta 
Urantia-kirja-tietämyksestään 
että mittavasta 
kokemuksestaan 
henkilökohtaisen ja hengellisen 
kasvun avustamisessa. Hän 
kietoi yhteen hengellisiä ja 
psykologisia näköaloja, 
ryhmäharjoituksia ja 
mielekkäitä videoita ja dioja, 
joista muotoutui mukaansa 
tempaava esitystyyli, ja sillä oli 
suuri merkitys myötäelämisen 
soveltamisessa 
arkielämäämme. 
 
Siunaukseksemme koituvat 
myös ne lukuisat työpajan 
jaksot, jotka johti Jade. Hänen 
kokemuksensa parantamisesta 
(healing) ja energiatyöstä toivat 
työpajaan oman väkevän 

henkilökohtaisen dimensionsa, 
joka oli usein melko liikuttava ja 
mielekäs. Jaden huolehtiva ja 
pätevä johtaminen toi 
parantavan kosketuksen, joka 
jo sellaisenaan sai aikaan 
henkilökohtaisen ja 
kollektiivisen myötätunnon 
toisiamme kohtaan. Moniin 
hänen ryhmäharjoituksistaan 
kuului myös reipasta kävelyä 
luonnossa läheisessä Tuulisen 
kaupungin Lincoln Parkissa. 
 
Tämä työpaja ei kosketellut 
vain myötätuntoisen elämän 
elämistä vaan se itse oli siitä 
elävä kokemus. Uskoakseni 
puhun kaikkien työpajaan 
osallistuneiden puolesta. 
Nautimme yhdessäolostamme, 
havaitsimme sen 
omakohtaisesti mielekkääksi ja 
saimme tietää monista tavoista 
elää jumalallisesti 
inspiroidumpaa ja 
myötätuntoista elämää. 

Takana Andrew Story, Paul Anderson, Brenda Van Gelder, Gard Jameson, Christian Potter 
Keskellä Leslie Wardman, Jessica, Jessica Meyer, David Meyer, David Tenney 

Edessä Guy Perron, Jade Chabot, Jodi Niggemann  
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TANSSIA  JUMALAN  KANSSA  –  KORKEIMMAN  
SEINÄVAATTEEN  KUTOMISTA  

Line St-Pierre ja muut ”Jumalan tyttäret” -retrettiin 10.–13. 9. osallistuneet 
 
Jumalan tyttäret -retretti pidettiin keskustoimistolla, jonne kymmenen naista kokoontui 
kertomaan itsestään ja hengellisestä matkastaan. Retretin vetäjät, joita johti Line St-
Pierre, kehittelivät uuden tavan ryhmässä tapahtuvaan jakamiseen, ja se toimi varsin 
hyvin. 
 
Naiset puhuivat sisäisestä elämästään ja Urantia-kirjan merkityksestä ja 
puhuttelevuudesta naisille. He tutkailivat sitä, miten he voisivat auttaa muita naisia 
arvostamaan itseään Jumalan tyttärinä, jotka ovat miehiin nähden mielensä ja 
henkensä puolesta yhtäläisen rakastettuja ja lahjakkaita – tyttärinä, jotka palvelun kautta 
haluavat tanssia Jumalan kanssa. 
 
Seuraavaksi retretin osallistujien tuntemuksia ja toteamuksia. 
 
§ Hengelliset uskomuksemme tanssittivat meitä, me syleilimme niitä ja saimme niistä 
rohkeutta. 
 
Liikuimme uuden tanssin tahtiin oppimalla, miten olemme tietoisia vartalomme oikean 
määräisestä jännityksestä, sen sijaan että vastustelemme piilevää kivun, kyynelten, 
solvatuksi tulemisen ja hämmennyksen tunnetta. 

 
Valohehkuinen lanka kehräytyy, ja selviämme kukoistaaksemme, 
syleillessämme aitouden urheutta, 
valitessamme mieluummin harmonisoitumisen kuin sovituksen, 
Jumalallinen Äiti-Poika, 
Pyhä Äiti-Henki, 
olet kosminen alkuperäissuunnitelma, 
Jumalan Tyttäret, 
olemme se loimilanka jonka varaan Korkeimman seinävaate on kudottavissa. 

 
§ En tiennyt, mitä odottaa, ilmoittautuessani tähän retrettiin. Kokemani ylitti kaiken, mitä 
voin kuvitella. Hengellisen heräämisen tunteet mielessäni ja ruumiissani ovat 
suunnattomia ja lähes sanoin kuvaamattomia. 
 
Ymmärrän entistä täydemmin, mitä Jumalan tyttärenä oleminen merkitsee. Olen 
elinikäni etsinyt tätä hengellisyyttä ja tarvitsen sen sitoutuakseni henkilökohtaisesti 
Jumalan perheeseen. 
 
Minusta tuntuu, että olen päässyt yhteyteen näkemällä sen rakkauden, intohimon, 
hengellisyyden ja tietämyksen, joka näkyy tässä naisryhmässä. En odottanut sellaista. 
Olen oppinut omaksumalla, ja se on todellakin vasta kaiken alku. 
 
§ Tämä turvallisen ja turvatun paikan muisto auttaa minua tuntemaan turvaa sielussani 
ja koko matkan olemukseni syvyyksiin. Jakamalla tuskan, pelon, ilon ja revelaation 
kokemuksemme olemme oppineet, kasvaneet, ymmärtäneet ja moninkertaistaneet 
kykymme rakastaa. 
 
Kiitokset teille siitä, että kerroitte, miten huolehditte ja innostatte, miten tavoitatte toisia 
ja olette hengellisten olentojen syleilemiä. 

 
Sydämen valon opastamia tutkimusmatkailijoita, 
käsi kädessä autoimme toisiamme, 
läpi tunnelien ja kyynelten kostuttamien paikkojen, 
yli kivenjärkäleiden, ohi äkkijyrkkien käännösten, 
ne avautuivat luoliin heijastunutta Jumalan valoa hohtaen, 
me tanssimme sisimmässämme palavan hengen lämmössä ja kirkkaudessa. 

 
§ Kaikki, mikä liittyy tähän paikkaan, 533, on täydellistä. Tunnen yhdessäoloomme 
liittyvän täydellisyyden. Valtavaa kiitollisuutta! Olen ällistyksissäni tästä tapahtumien 
virrasta, joka sai meidät yhteen. Tällaista sisarellista rakkautta, luottamusta ja 
murheidemme, salaisuuksiemme ja unelmiemme jakamista! 
 
Olen rikastunut suuresti. Uskon sydämessäni, että lujat äänemme, yksittäin ja yhdessä, 
muuttavat maailmaa. Käyttäessämme ääntämme Totuutta puhuen, Kauneudessa 
kulkien ja Hyvyyttä syleillen palvelemme Universaalista Isää ja Universaalista 
Äitiämme. 
 



11  Urantia-säätiön nettiuutiset 

§ Se, mitä olen tänä viikonloppuna nähnyt ja kuullut, on teistä jokaisessa oleva kauneus – lahjakkuus, kyvykkyys, tietämys, taidot ja ilo. Meistä 
on yhdessä tullut äänten kuoro – kuten yksittäinen ääni voi olla kaunis – mutta laulaessamme yhdessä – kuinka paljon kauniimpi laulusta 
tuleekaan. Meistä on yhdessä tullut äänten kuoro, ja kykenin silti kuulemaan jokaisen yksittäisen äänen – kaiken sen kauneuden, viisauden ja 
rakkauden, jota meistä jokainen tuo esille – ja se antaa minulle voimaa. 

 
Monenlaista kuitua, väriä, pituutta ja paksuutta olevat langat ja säikeet, 
ne me lyömme yhteen, 
käärimme ne esille salatuista paikoista, jonne olemme ne kätkeneet, 
toiset ovat innokkaita tulemaan näkyville, 
toiset vastahakoisia, vastentahtoisia, 
ehkä ne tuntevat syyllisyyttäkin, 
vedämme ne esille salatuista kätkköistään 
ryppyisinä, hien ja kyynelten tahraamina, 
mukana verta ja monien paikkojen nokea, 
kasan kasvaessa otamme kukin kourallisen ja 
kudomme sen kangaspuissa jo olevaan loimeen, 
kuitukehykseen, joka on kauan sitten ollut paikallaan ja odottanut meitä, 
kutsuen meitä kutomaan ja laulamaan, 
puhumaan ja tanssimaan yhdessä. 

Takana Saskia Vanderploeg, Doreen Heyne, Barbara Newsom, Cecelia Lampley 
Keskellä Carrie Prentice, Katharine Becker 

Edessä Lucretia Schanfarber, Jennifer Siegel, Dolores Rubio, Wendy Citta, Line St-Pierre  

Jumalan tyttäret -
ryhmä jakaa 

mielellään tämän 
retrettimallin muiden 

ryhmien kanssa 
auttaakseen näitä 

rohkaisemaan muita 
naisia arvostamaan 

arvoaan ja 
kutsumustaan. Jos 
haluaisitte kokea 
tällaisen retretin, 

matkustamme 
mieluusti luoksenne 

tapaamaan 
ryhmänne. Mikäli 

valitsette ajankohdan, 
kokoatte kuudesta 

kahdeksaan naista ja 
varaatte 

tapaamispaikan, 
sitoudumme 
tapaamaan 
ryhmänne. 
Odotamme 
voivamme 

voimauttaa lisää 
naisia seuraamaan 

hengellisiä 
kaipauksiaan 
sisaruutta ja 

suhteiden luontia 
kohtaan. 

Saadaksenne 
lisätietoja ottakaa 
yhteys Line St-

Pierreen osoitteessa 
line.stpierre@gmail.com. 

mailto:line.stpierre@gmail.com
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URANTIA-KIRJA-NUORISO 
TÄYTTÄÄ 40 

ikäluokkani lukijoita, ja käytin 
seuraavan vuosikymmenen 
löytääkseni muita Urantia-
kirjasta kiinnostuneita nuoria, ja 
pitääkseni yllä ystävyyssuhteita, 
opiskelua ja keskinäistä tukea. 
Seurasi monia vuosia, jotka 
olivat täynnä hämmästyttäviä 
konferensseja ja kokoontumisia, 
kirjojen lahjoittamista ja 
suhteiden luontia samoin kuin 
pitkiä ryhmämatkaseikkailuja 
(”nuorisolukijoiden keikkoja”). 
 
Haluan tuoda julki kiitollisuuteni 
niille monille opastajille ja 
sponsoreille, jotka olivat perin 
rohkaisevia ja ja jotka tukivat 
näitä pyrkimyksiämme ottaa 
yhteyttä nuoriin lukijoihin ja 
piristää heitä. Kaikkina näinä 
vuosikymmeninä vain pieni noro 
nuoren polven jäsenistä on 

Michael MacIsaac, 
 
Ruotsi 
 
Kasvoin perheessä, jonka 
vanhemmat ryhtyivät Urantia-
kirjan lukijoiksi 1970-luvulla. 
Kun olin pieni, vanhempani 
järjestivät minulle 
Ajatusksensuuntaaja-kutsut, 
varttuessani he ottivat minut 
usein mukaansa opintoryhmiin. 
Aloin osallistua opintoryhmiin ja 
lukea kirjaa teini-iän 
keskivaiheilla. Oli vuosi 1966, ja 
olin 20-vuotias, silloin osallistuin 
ensimmäiseen konferenssiini. 
Niin monen eri puolilta 
maailmaa saapuneen, 
innostuneen lukijan tapaaminen, 
sai minut ryhtymään Urantia-
yhteisön aktivistiksi. Tuolloin oli 
vaikeaa löytää oman 

aktivoitunut Amerikassa ja 
Euroopassa (monet 
aktiivisimmista nuorista 
lukijoista Yhdysvalloissa ovat 
kaltaisiani toisen polven 
lukijoita). Teen edelleen, mitä 
voin tehdä auttaakseni, ja 
minua ilahduttaa nähdä, mihin 
toimiin nyt on ryhdytty nuorten 
lukijoiden saamiseksi mukaan 
ja toistensa seuraan. On 
kiinnostavaa, että ensi kesän 
konferenssin Teksasissa 
järjestävät The Urantia Book 
Fellowship ja Yhdysvaltain 
Urantia-yhdistys yhdessä. 
Toivon saavani toimia 
järjestöjen kanssa auttaakseni 
houkuttelemaan sinne paljon 
lisää nuoren polven 
konferenssiosallistujia. 
 
Sekä Urantia-kirjan opetukset 
että kirjan lukijakunta ovat 
monin tavoin inspiroineet ja 
rikastuttaneet elämääni. Muuan 
opetus, jota olen teini-ikäisestä 
lähtien pyrkinyt noudattamaan, 
on se, että käytän 
täysimääräisesti kykyjäni 
tunteakseni, ymmärtääkseni ja 
rakastaakseni kanssaihmisiäni. 
Sellaiset opetukset kuin ”aidolla 
suhteella” persoonallisuuksien 
välillä on hengellistä arvoa ja on 
”itsessään päämäärä”, ovat 
nekin olleet tärkeitä 
motivoidessaan minua 
asettamaan etusijalle 
ihmissuhteisiin keskittymisen ja 
yhteyden luomisen 
kanssaihmisiini. 
 
Matkojeni ja Urantia-kirjan 
nuorten lukijoiden parissa 
toimintani ansiosta 
siunauksenani on ollut kokea 
varsin monia korvaamattomia 
ihmissuhteita ja ystävyyksiä. 

Koska elämä on 
toiminnantäyteistä ja koska 
lukijakunta on levittäytynyt 
kaikkialle maailmaan, se missä 
määrin voimme ylläpitää 
kontakteja ja aktiivisia 
ystävyyssuhteita on rajallista. 
Toivon myös, että suuret 
ikäluokat ja ”hiljainen” sukupolvi 
pysyvät terveinä 
rikastuttaakseen jatkuvasti 
yhteisöä tulevatkin 
vuosikymmenet. Kaipaamme 
niitä monia urheita ”kehien 
sotilaita”, jotka ovat jo siirtyneet 
rajan taa. Olen kiitollinen siitä 
erinomaisesta ja 
yksityiskohtaisesta 
kuolemanjälkeisen elämän 
kuvauksesta, joka löytyy 
Urantia-kirjasta, ja odotan sitä, 
että näen nämä eteenpäin 
siirtyneet mansiomaailmojen ja 
kaukaisempien maailmojen 
”Urantia-konferenssissa”. 
 
Asun Ruotsissa, jossa olen 
elänyt valtaosan 
aikuisvuosistani. Minulla riittää 
puuhaa kahden nuoren tyttäreni 
kasvattamisessa ja työssäni 
englannin- ja vertailevan 
uskontotieteen opettajana 
Ruotsin vanhimmassa lukiossa. 
Olen työskennellyt myös toisen 
Urantia-kirjaan liittyvän projektin 
parissa. Kyseessä on kirja, joka 
esittää yleiskatsauksen kirjan 
alkuperästä ja sisällöstä samoin 
kuin sen lukijakunnasta ja 
yleisemmästä merkityksestä. 
 
Ryhdyin kirjoittamaan tätä kirjaa 
kymmenisen vuotta sitten, 
jolloin valvojani Tukholman 
yliopistossa, uusien 
uskonnollisten liikkeiden tutkija, 
kehotti minua kirjoittamaan 
vertailevan uskontotieteen pro 

Mike kaksine tyttärineen  

”Olen työskennellyt myös toisen 

Urantia-kirjaan liittyvän projektin 

parissa.” 
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gradu -tutkielmani Urantia-
kirjasta ja -liikkeestä. Hän oli 
ymmällään siitä, että kirjasta ja 
liikkeestä oli julkaistu varsin 
niukasti akateemista 
tutkimusta, ja sanoi sellaista 
tarvittavan. Sukelsin syvälle 
tähän projektiin ja kirjoitin 220-
sivuisen tutkielman valtavan 
pitkine viittausluetteloineen. 
Professorit ja tiedekunnan 
dekaani, jotka olivat läsnä 
tutkielman ”ruodinnassa”, olivat 
siitä vaikuttuneita ja vaatimalla 
vaativat, että minun tulisi se 
julkaista ja tuoda se tutkijoiden 
ja opiskelijoiden saataville. 

Ennen sen julkistamista haluan 
saattaa loppuun aloittamani 
tutkimustyön maineikkaista ja 
vaikutusvaltaisista henkilöistä, 
joihin kirja on vaikuttanut ja 
jotka ovat sen lukijoita. Enpä 
tiennyt, että löytäisin jatkuvasti 
enemmän informaatiota 

kymmenistä 
kiinnostavista ja 
lahjakkaista henkilöistä, 
jotka ovat löytäneet 
innoitusta Urantia-
kirjasta, eli teenpä 
tutkimustyötä miten 
paljon tahansa, loppu ei 
edes häämötä. Saatan 
julkaista alustavan 
version 
lähitulevaisuudessa, 
sillä tutkimustyö voisi 
jatkua loputtomasti. 

Jumala vastaa ihmisen rukoukseen 
paljastamalla hänelle entistä enemmän totuutta, 
antamalla hänelle entistä enemmän kauneuden 

arvostamisen kykyä ja laajentamalla hänen 
käsitystään hyvyydestä. 

Urantia-kirja, 91:8.11 


