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URANTIA-SÄÄTIÖN   
NETTIUUTISET  

James Woodward, 
Kalifornia, Yhdysvallat 
 
Maailman uskontojen 
parlamentin neuvostolla ja 
Urantia-kirjalla on jotakin 

yhteistä. Kumpikin sai alkunsa 
Chicagossa; kummankin 
missiona on laajentaa 
ihmiskunnan tietoisuutta 
uskonnosta ja filosofiasta ja 
kumpikin nauttii jatkuvasta 
suosiosta totuudenetsijöiden 
keskuudessa kautta maailman. 
 
Ensimmäinen Parlamentti 
(johtajien kokoontumisesta 
käytetty nimi) pidettiin v. 1893 
Chicagon kolumbiaanisen 
maailmannäyttelyn yhteydessä. 
Tapahtumaa pidetään nyt 
maailmanlaajuisen 
uskontojenvälisen virallisen 
vuoropuhelun alkuhetkenä. 
Joskus puhutaan 
uskontojenvälisestä liikkeestä 
tarkoitettaessa edistyksellisten 
religionistien piirissä esiintyvää 

laajenevaa pyrkimystä nauttia 
niiden yhdistävien tekijöiden 
tutkimisesta, jotka virtaavat 
perinteisten uskontojen ja 
hengellisten näkemysten läpi. 
Ensimmäisessä 
kokoontumisessa Chicagossa 
oli mukana ylipappeja, tietäjiä, 
heimopäälliköitä ja monia muita 
uskonnollisia johtohenkilöitä, 
jotka tekivät sellaisen 
havainnon, että he kaikki 
etsivät parempaa ymmärrystä 
Jumaluudesta. Parlamentti 
herätettiin henkiin sen 
satavuotispäiväksi, siitä 
muodostettiin ei-kaupallinen 
yhdistys erilaisista 
johtohenkilöistä koostuvine 
hallituksineen, ja se kokoontui 
toistamiseen Chicagossa 1993. 
Sen jälkeen noin viiden vuoden 
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välein pidettävien istuntojen 
isäntäkaupunkeina ovat 
toimineet Johannesburg, 
Barcelona ja Melbourne. Tämän 
vuoden lokakuussa Parlamenttiin 
odotetaan osallistuvan 10 000 
henkilöä. Kokouspaikkana on 
Salt Lake City Yhdysvaltain 
Utahissa. 
 
Urantia-kirjan lukijat ovat 
osallistuneet Parlamenttiin 1993 
alkaen. Melbournen ohjelmassa 
oli useita Urantia-aiheisia 
esityksiä, ja sellaisia lienee tällä 
kertaa enemmänkin. Järjestäjille 
on tehty ainakin viisi asiaa 
koskevaa ehdotusta. Tänäkin 
vuonna, kuten Melbournessa 
2009, Urantia-säätiö, The 
Urantia Book Fellowship ja 
Kansainvälinen Urantia-yhdistys 
toimivat yhdessä järjestääkseen 
paikalle informaatiokioskin, jossa 
esitellään Urantia-kirjaa ja jossa 
on saatavilla valistusaineistoa ja 

tietenkin ystävällisiä 
vapaaehtoisia palvelemassa 
kiinnostuneita etsijöitä. 
 
Tapahtuman ajankohta on 15.–
19.10., ja ohjelmaan kuuluu 
tunnettujen ja kunnioitettujen 
uskonnollisten johtajien 
puheenvuoroja, satoja 
hengellisaiheisia työpajoja ja 
esitelmiä samoin kuin 
näyttämöesityksiä, jotka 
sisältävät mitä erilaisimpien 
uskonnollisten kulttuurien 
musiikkia ja taidetta. Kuvaan 
kuuluu myös näyttelyhalli 
informaatiokioskeineen; niissä 
esittäytyvät lähes kaikki 
uskonnot ja hengelliset 
suuntaukset auringon alla. Oma 
kioskimme, jonka nimesimme 
yksinkertaisesti Urantia-kirjaksi, 
sijaitsee hyvin lähellä 
sisäänkäyntiä. Sen uskoisi 
suovan paljon näkyvyyttä ja 
tilaisuuden tehdä kirjaa ja sen 

opetuksia tunnetuiksi aktiivisten 
religionistien suurelle joukolle. 
 
Omakohtainen kokemukseni 
Melbournen-Parlamentista on 
uskonnollisen matkani 
kohokohtia. Toveruus Urantia-
kirjan lukijatovereideni kanssa, 
iltaesitysten loisteliaisuus, 
ajattelemaan panevat 
puheenvuorot ja työpajat ja 
riemu siitä, että on niin monien ja 
niin erilaisen uskonnollisen 
taustan omaavien ihmisten 
seurassa, muovautui kaikki 
yhdessä ikimuistoiseksi ja sielua 
ravitsevaksi kokemukseksi. 
 
Maailman uskontojen 
parlamentin missiosta on 
lisätietoja verkkosivulla 
www.parliamentofreligions.org. 
Jos sinua kiinnostaa osallistua 
syksyllä Parlamenttiin, olisi 
viisasta ilmoittautua jo nyt, sillä 
osallistumismaksu nousee 

maaliskuun lopulla. Ja jos sinua 
kiinnostaisi tulla tapahtumaan 
vapaaehtoiseksi Urantia-kirjan 
opiskelijoiden joukkoon, otapa 
yhteys Cristina Seaborniin, 
seaborn@cloudnet.com, hän on 
Fellowshipin uskontojenvälisen 
komitean puheenjohtaja; tai 
James Woodwardiin, 
TbandG@frienlyuniverse.org. 
Hän organisoi Urantia-
yhdistyksen mukanaoloa tai 
Joanne Strobeliin, 
joanne@urantia.org. Joanne 
toimii asiassa Urantia-säätiön 
puolesta. 

SÄÄTIÖN SAAVUTUKSIA 2014 

Mo Siegel, Urantia-säätiön 
presidentti 
Colorado, Yhdysvallat 
 
Esittelen kaikille, joita 
ihmetyttää, mitä Urantia-
säätiössä oikein tapahtuu, 
muutamia saavutuksia v. 2014. 
 
Verkkosivut ja sosiaalinen 
media 
 
• Yksittäiskäyntien määrä sivulla 
urantia.org nousi 701 405:een, 
mikä on 17,5 % enemmän kuin 

• Pantiin alulle englanninkielistä 
terminologiaa koskevan 
luettelon laadinta; sen nykyinen 
nimi on ”Englanninkielinen 
sanaluettelo”. Se käännetään 
kielille, joilla kirja on julkaistu. 
 
• Otettiin käyttöön 
prosessimalli, jolla 
alkuperäiskäännös 
muunnetaan erilaisiin 
sovelluksiin (painettu, web, e-
kirja) käypäiseksi. 
 
• Hankittiin tietokone ja 
ohjelmoitiin se holviksi, jossa 
Urantia-säätiö säilyttää kaikki 
alkuperäiskäännökset, 
kirjapainoversiot ja muut 
käännöksiin liittyvät tiedostot. 
 
Kirjat (tuotanto, jakelu ja 
myynti) 
 
• Myytiin yli 17 000 Urantia-
kirjaa; kun kaikki lopulliset luvut 
olivat käytettävissä, myynti 
osoittautui muutamaa 
prosenttiyksikköä 
korkeammaksi kuin 2013. 
 
• Sovittiin kirjan jakelusta 
uusien jakelijoiden kanssa 
Kolumbiassa, Puolassa, 

2013. Eniten käyntejä oli 
seuraavista viidestä maasta: 1. 
Yhdysvallat, 2. Brasilia, 3. 
Meksiko, 4. Kolumbia, 5. 
Kanada. 
 
• Verkkosivusto muokattiin 
mobiililaitteille sopivaksi. 
 
• Lisättiin some-osallistumista; 
Facebookin ”tykkäämiset” 
nousivat 25 %. 
 
Rahoitus 
 
• Kuluja vähennettiin 12 700 
eurolla vuoteen 2013 
verrattuna. 
 
• Säätiön 
pitkäaikaisinvestointien ja 
pysyvien painatusrahastojen 
hoitajaksi vaihdettiin uusi 
finanssineuvoja. 
 
• Saatiin lahjoituksina 750 000 
€, mikä on 6 % enemmän kuin 
2013. Lahjoituksia kertyi 2,5 % 
enemmän kuin budjetissa 
tarpeeksi arvioitu 730 000 €. 
 
• Rajoittamattomia lahjoituksia 
saatiin 115 000 € eli 21 % 
enemmän kuin 2013. 

Rajoitettujen lahjoitusten määrä 
laski 46 %, mikä johtui 
toimistorakennuksen remonttiin 
osoitettujen lahjoitusten 
käymisestä tarpeettomiksi. 
Lahjoituksen teki 844 henkilöä 
2014. 
 
Käännökset ja revisiot 
 
• Hyväksyttiin käännöksiä ja 
revisioita koskevat 
menettelytavat samoin kuin 
käännösalakomitean suositus 
noudatettavasta politiikasta 
(vuoden ehkä merkittävin 
saavutus). 
 
• Siirrettiin Urantia-säätiön 
käännösportaali Yhdysvalloissa 
sijaitsevalle serverille. 
 
• Otettiin käyttöön käännösten 
laadun tarkasteluproseduuri 
potentiaalisten ja revisioitujen 
käännösten arvioimiseksi. 
 
• Saatiin laadukkuuden 
arviointilausunto 
ranskannoksen, japaninnoksen 
ja hepreannoksen osalta. 
Lähetettiin espanjannos ja 
koreannos arvioitaviksi. 
 

http://www.parliamentofreligions.org
mailto:seaborn@cloudnet.com
mailto:TbandG@frienlyuniverse.org
mailto:joanne@urantia.org
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Venäjällä ja Ukrainassa. 
 
• Revisioitu ranskannos 
valmistui, se julkaistiin ja jakelu 
aloitettiin. 
 
• Työskenneltiin yhdessä 
Kansainvälisen Urantia-
yhdistyksen kanssa kirjojen 
toimittamiseksi Filippiineille ja 
Afrikkaan. 
 
• Edistettiin hakemistoprojektia. 
 
Diversey Parkway 533:n 
rakennus 
 
• Saatettiin päätökseen 
kolmannen kerroksen ja 
vaunutallin remontti. Ensi 
kertaa miesmuistiin kolmannen 
kerroksen ja vaunutallin vuokrat 
ylittivät kulut. Urantia-säätiö 
saattoi näin ollen käyttää 
ensimmäisen, toisen ja 
pohjakerroksen tiloja ilmaiseksi. 
 
• Pitkin vuotta toteutettiin 
lukuisia korjauksia, 
välttämättömiä ylläpitoimia ja 
kohennustöitä. 
 

Yhteisö 
 
• Tarjosimme tilat kuudelletoista 
ryhmälle ja viikoittaiselle 
opintoryhmälle Diversey 
533:ssa. Näihin kuului neljä 
johtokunnan kokousta, Greater 
Lake Michiganin Urantia-
yhdistyksen (GLMUA) 
vuosikokous ja opintoryhmä, 
kaksi Urantia Book Fellowshipin 
toimeenpanevan komitean 
kokousta, naisten retretin 
suunnittelukokous ja yhteinen 
koulutuskomitean seminaari. 
Otimme vastaan myös 
ulkomaalaisia vierailijoita 
Wisconsinin Madisonissa 
järjestetyn UAI:n 
opintoryhmäsymposion jälkeen, 
ja tarjosimme tilat UAI:n 
kansainvälisen 
palvelujohtokunnan 
kokoukselle, naisten retretille, 
sieluseminaarille, Internetin 
Urantia-kirja-koulun (UBIS) 
hallituksen kokoukselle, 
GLMUA:n ja Ensimmäisen 
seuran yhdessä vuosittain 
järjestämille pikkujouluille ja 
Ensimmäisen seuran 

järjestämälle lauantaityöpajalle. 
 
• Tuimme rahallisesti sekä 
UAI:n että Fellowshipin 
konferensseja. Urantia-kirjoja 
myytiin kummassakin 
tapahtumassa. 
 
• Lähetettiin 
neljännesvuosittaiset numerot 
Urantia-säätiön nettiuutisia, 
kolme UBIS:n uutiskirjettä, 
vuoden 2013 vuosikatsaus ja 
kaksi varainkeräyskirjettä. 
 
Koulutus 
 
• Siirrettiin UBIS:n softa-alusta 
Moodleen. Tämä mahdollistaa 
kurssit useilla kielillä, ja se on 
helppokäyttöinen. 
 
• Toteutettiin 26 UBIS-kurssia 
kolmella kielellä 22 opettajan ja 
lähes 400 oppilaan voimin. 
 
• Pidettiin kolme 
koulutuskomitean järjestämää 
seminaaria keskustoimiston 
tiloissa. 
 

• Osallistuttiin 
opintoryhmähakemiston 
edelleenkehittelyyn. Kaikkiin 
luetteloitujen opintoryhmien 
vetäjiin oltiin yhteydessä sen 
varmistamiseksi, että ryhmä on 
edelleen voimissaan. 
Asennettiin painike netissä 
toimivien opintoryhmien 
löytämiseksi. Tunnemme 
ylpeyttä tästä globaalista 
opintoryhmähakemistosta ja 
kiitämme UAI:ta ja Fellowshipiä 
osallistumisesta tähän 
merkittävään hankkeeseen. 

JO HTOK U NN A N  TAMMIK U UN  2015 KOKOU K SEN  
M ER KI TTÄVI MP IÄ  PÄÄTÖ K SIÄ  

Judy Van Cleave, johtokunnan 
jäsen, sihteeri, Urantia-säätiö, 
Idaho, Yhdysvallat 
 
Tehtyjä päätöksiä 
 
1. Urantia-säätiön verkkosivujen 
kohennustoimet 
 
Johtokunta päätti nykyaikaistaa 
Urantia-säätiön verkkosivujen 
ilmeen. Uusi ilme helpottaa eri 
maista tulevien kävijöiden 
navigointia sivuilla. Johtokunta 
nimitti myös uuden 
verkkohallintotiimin, joka vastaa 
siitä, että urantia.org ja 

sosiaalinen media ovat ajan 
tasalla ja kiinnostavia. 
 
2. Tuki UAI:n kansainväliselle 
konferenssille Kanadan 
Québecissä heinäkuussa 2015 
 
Johtokunta hyväksyi pyynnön 
tuesta Kansainvälisen Urantia-
yhdistyksen kesäkonferenssille 
Québecissä. Johtokunnan 
filosofiana on toimia yhdessä 
sellaisten organisaatioiden 
kanssa, jotka ovat 
omistautuneet Urantia-kirjan 
opetusten levittämiseen 
maailmanlaajuisesti. 
 
3. Laadukkaiden julkaisujen 
edellyttämien järjestelmien ja 
prosessien valmistelu 
 
Sitä mukaa kun Urantia-säätiö 
varttuu, sitä tärkeämpää on, että 
tieto siitä, miten kirja 
käännetään ja miten laadukkaita 
kirjoja painetaan, muodostuu 
osaksi säätiön institutionaalista 
muistiaineistoa. Tämä kaikki 
mielessään Georges Michelson-
Dupont esitteli ensimmäisen 
tiekartan yksilöiden ne prosessit, 
jotka asettuvat valmiin 

käännöksen ja valmiin kirjan 
väliin. Tämä luonnos kädessään 
käännös- ja kirjakomiteat 
aloittavat työnsä saattaakseen 
järjestelmät lopulliseen 
muotoonsa. 
 
Urantia-säätiö on astunut 
olemassaolonsa uuteen 
vaiheeseen. Kun tri Sadler ja 
alkuaikojen tiimi valmistelivat 
Urantia-kirjan painokuntoon, he 
olivat tietoisia jokaisesta 
tuotannon aspektista. Siihen 
aikaan kirja oli saatavilla vain 
englanniksi, ja sitä myytiin 
pääasiassa Pohjois-Amerikassa. 
Nykyään sen lisäksi on 
kuusitoista käännöstä, joita 

jaetaan yli 35 maassa. Kirja on 
nyt saatavissa sekä painettuna 
että digitaalisena. Nämä 
muutokset ovat edellyttäneet, 
että kehitymme alkuaikojen 
organisaatiosta 
varttuneemmaksi järjestöksi, 
joka on rakennettu kestämään 
sukupolvien ajan. 
Turvautuminen edellä kuvatun 
kaltaisiin menettelytapoihin ja 
järjestelmiin varmistaa sen, että 
jälkeemme tuleville jää selkeä ja 
kattava perintö. 
 
4. Varojen siirto Urantia-
ilmoituksen hyväksi 
 
Yhä useammat suuriin 
ikäluokkiin kuuluvat Urantia-
kirjan lukijat kyselevät, miten he 
voisivat siirtää osan 
omaisuudestaan Urantia-
säätiölle. Niin kuin ensimmäiset 
lukijat luovuttivat varojaan 
Urantia-kirjan turvaamiseksi ja 
sen olemassaolon 
varmistamiseksi meidän 
sukupolvellemme, samoin tulee 
meidänkin tehdä seuraavan 
sukupolven hyväksi. Johtokunta 
päätti auttaa niitä, jotka haluavat 
antaa, mutta joilta puuttuu tietoa Georges Michelson-Dupont 
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siitä, miten se tehdään viisaasti. 
Käväisepä säätiön 
jälkisäädössivuilla 
urantia.plannedgiving.org. 
 
5. Liitännäisjäsenten 
toimikausien tarkistus 
 
Johtokunta hyväksyi muutoksen 
tulevien liitännäisjäsentensä 
toimikausiin. Aikaisemmin 
liitännäisjäsenet valittiin joka 
vuosi niin, että enimmillään 
toimikausien pituus oli viisi 
vuotta. Vastaisuudessa uudet 
liitännäisjäsenet valitaan 
kolmivuotiskausiksi, lisäksi on 
mahdollista palvella toinen 
kolmivuotiskausi (kaikkiaan siis 
kuusi vuotta). Muutos 
mahdollistaa paremman 
suunnittelun sekä valitun 
liitännäisjäsenen että 

johtokunnan kannalta. 
 
Lisäksi johtokunta hyväksyi 
mahdollisuuden nimittää 
kunnialiitännäisjäsenen, mikäli 
täysinpalvellut liitännäisjäsen on 
mukana jossakin hankkeessa ja 
hänen on tarpeellista jatkaa 
laajennetussa johtokunnassa. 
 
Kunnialiitännäisjäsenet voivat 
toimia johtokunnan komiteoissa, 
samalla kun he työskentelevät 
johtokunnan heille osoittamien 
erityishankkeiden parissa. 
 
6. Järjestökonsultti 
 
Johtokunta päätti palkata 
konsulttiyrityksen avustamaan 
seuraavan toimeenpanevan 
johtajan roolin ja vastuualueiden 

määrittelemisessä. 
Konsultointiin kuuluu 
organisatorisen arvioinnin 
laadinta varmistamaan se, 
että täytämme 
oikeanlaisen tehtävän 
oikeanlaisella henkilöllä. 
Arvioinnin pitäisi valmistua 
syyskuussa. 

JERUSALEMIN  KANSAINVÄLISET  
KIRJAMESSUT  2015 

Gabriel Rymberg, 
Nasaret, Israel 
 
Se oli ihanaa! Meitä oli viisi 
pienessä näyttelykopissa: Claire 
Thurston Washingtonista, Tim 
Hobbs Coloradosta, Avi Dogim 
New Jerseystä ja Buck Weimer 
Coloradosta. Minun tarvitsi ajaa 
vain pari tuntia etelään 
päästäkseni Jerusalemiin. 
 
Helmikuun sää Jerusalemissa 
voi olla kamala. Messujen 
aikana lämpötila laski lähes 
0:aan. Ja kaakkoistuulen 
mukana autiomaasta kulkeutui 
runsaasti hiekkapölyä. Pölyä 
kertyi paksusti kaikille pinnoille. 
 
Messuilla kuitenkin kaikki omaa 

osastoamme myöten oli 
puhdasta ja pölytöntä. Pidimme 
esillä useita Urantia-kirjan 
kappaleita englanniksi, 
ranskaksi, saksaksi, italiaksi, 
venäjäksi ja espanjaksi. 
 
Sunnuntai-iltana, ennen 
maanantaisia avajaisia, kaikki 
oli valmista. 
 
Eniten pidin tiimistämme. Sain 
taas kerran nähdä ja kokea, 
miltä näyttävät hedelmät, jotka 
tuottaa pitkäaikainen 
hengelliselle ohjaukselle 
altistuminen. Tuotti mielihyvää 
saada tuntea 
tiimin kaikkien 
jäsenten 
osoittama 
rakkaus. Tuntui 
kuin olisimme 
saaneet 
ennakolta kokea 
valon ja elämän 
aikakauden. 
Tunsin Mestarin 
olevan läsnä, ja 
mieleeni 
palautuivat 
sanat: ”missä 
kaksi tai kolme 
uskovaa 
kokoontuu 
yhteen, siellä 
olen minä heidän 
keskellään.” 
[159:1.3] 
 

Vuorovaikutus osastollamme 
käyvien vierailijoiden kanssa oli 
perin kiinnostavaa. Meillä oli iso 
kulhollinen ”hengellisiä 
vitamiineja”, jotka osoittautuivat 
suurenmoisiksi 
keskustelunavaajiksi. Muuankin 
iäkkäämpi herrasmies otti niitä 
kourallisen ja oli heittämäisillään 
ne kurkkuunsa, kun pysäytimme 
hänet. Näin suuresti hän isosi 
jumalallista sanaa! 
 
Pysähtyessään kioskillemme 
ihmisten ensimmäinen kysymys 
kuului usein: ”Mikä tämä on?” tai 
”mikä on Urantia?” Meidän 

asianamme oli sitten antaa 
kiinnostava vastaus, joka saisi 
vierailijan kysymään lisää. 
 
Koska hepreannos on vielä työn 
alla, laadimme englannin- ja 
hepreankielisen esitteen. Sen 
otsikko kuuluu ”Johdanto 
Urantia-kirjaan”. Esite 
osoittautui suosituksi. Siinä on 
lyhyt johdanto ja noin sata 
tekstilainausta. Jokainen 
osastollamme käynyt sai yhden 
esitteen. Tultuaan luetuksi esite 
houkutteli tavan takaa vierailijat 
jatkamaan keskustelua jostakin 
asiasta, joka oli herättänyt 

Yhä useammat 
suuriin ikäluokkiin 
kuuluvat Urantia-

kirjan lukijat 
kyselevät, miten he 
voisivat siirtää osan 

omaisuudestaan 
Urantia-säätiölle. 

Tim Hobbs, Gabriel Rymberg, Claire Thurston, Buck Weimer,  

ja Avi Dogim 

http://urantia.plannedgiving.org/
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URANTIA -KIRJAN  LEVITTÄMINEN  
UKRAINASSA  

Anton Mirošnitšenko, Kiova, 
Ukraina 
 
Ukrainan Urantia-yhdistys 
ilmoitti verkkosivuillaan 
www.urantia.org.ua, että Urantia
-kirja on myynnissä. Sama 
ilmoitus postattiin myös 
internetin kaikilla muilla 
ilmaisilla resurssisivuilla, mm. 
OLX (ex slando), kiev.ko.olx.ua/
obyavlenie/kniga-urantii-
IDcr3DR.html ja Prom.ua, netin 
markkinapaikka, kiev.prom.ua/
p28379988-kniga-urantii.html. 
 
Kirjan voi tilata puhelimitse tai 
sähköpostitse. Maksu tapahtuu 
joko netissä tai pankkikorttia 
käyttäen. Ostaja voi maksaa 
kirjansa toimitushetkellä myös 
käteisellä, kun hän noutaa sen 
jakelutoimistosta. Lähetykseen 
käytetään kaupallista 
jakelupalvelua Nova Pošta. 
Tämä jakelumenetelmä on 
varsin kätevä, sillä Ukrainassa 
sillä on jakelutoimistojen verkko. 
Asiakkaan ei tarvitse kuin 
mennä lähimpään toimistoon 
noutamaan ostamansa kirjan. 
Toimitus tapahtuu keskimäärin 
päivän tai kahden kuluessa. 

Yhden kirjan postimaksu on n. 
1,80 € mihin tahansa Ukrainan 
kaupunkiin. 
 
Ukrainassa on monia pieniä 
kirjakauppoja, jotka toimivat 
tavallisesti suoraan kustantajien 
kanssa. Valitettavasti on erittäin 
vaikeaa saada Urantia-kirja 
näiden pikkukauppojen hyllylle, 
sillä Urantia-kirjaa ei ole 
julkaistu Ukrainassa. 
Merkittävimmät kustantamot 
eivät mainosta kirjaa, joten 
pienten kirjakauppojen 
asiakkaat eivät sitä löydä. Sitä 
ei löydy myöskään 
kirjaluettelosta eikä 
kustantamohakemistosta. 
 
Jotkin näistä kaupoista ovat 
kuitenkin halukkaita ottamaan 
kirjan kaupintaan. 
Useimmiten kysymys on 
esoteerisesta kirjakaupasta. 
Olemme antaneet useita 
kirjoja yhteen tällaiseen 
liikkeeseen Kiovassa. 
 
Tämän 
kirjasijoittelumenetelmän 
haittoja ovat: 1) Kaupat 
korottavat kirjan hinnan 100 
%:lla ja 2) jokaisen kaupan 
kanssa pitää toimia 
erikseen. Kauppoihin pitää 
soittaa ja seurata myyntiä. 
Se on epäkäytännöllistä ja 
aikaavievää. 
 
Sama koskee 
kirjabasaareja. Kiovassa on 
varsin suuri Petrivka-
niminen kirjabasaari, josta 
löytää minkä kirjan tahansa. 
Kirjamyyjät kauppaavat 
siellä Urantia-kirjaa, mutta 
korottavat sen hinnan 100 
%:lla. 

 
Allekirjoitimme sopimuksen 
kirjan myymisestä suositun 
nettikirjakaupan, yakaboon, 
kautta. Sen osoite on http://
new.yakaboo.ua/kniga-
urantii.html 
 
Kauppa on kolmen kuukauden 
kuluessa myynyt vain yhden 
kirjan. 
 
Ukrainassa toimii kaksi 
merkittävää kirjakauppaketjua, 
jotka pitävät myynnissä Urantia-
kirjaa: Book Club, 
www.bookclub.ua ja Bukva, 
bukvashops.com.ua. Book Club 
myy postipalvelun kautta, ja 
halusimme saada Urantia-kirjan 
heidän luetteloonsa, sillä se olisi 
tarjonnut laajan lukijakunnan. 

Club kuitenkin kieltäytyi 
antamasta meille tilaa 
postituslistassaan. 
 
Bukva-ketjun myymälät 
sijaitsevat tavallisesti 
ostoskeskuksissa tai 
kaupunkien keskustassa. 
Ukrainassa tällaisia liikkeitä on 
39. Kesällä 2014 päätimme 
sijoittaa kirjoja Bukva-ketjuun. 
Jotta ketju pitäisi kirjan 
myynnissä, meillä pitää olla siitä 
virallinen sopimus yhtiön kanssa. 
Joulukuussa 2014 minä 
oikeudellisena toimijana 
(liikkeenharjoittaja) allekirjoitin 
sopimuksen, ja 
markkinointijohtaja suositteli, 
että ottaisimme kirjan 
”esittelyyn”. Kirja voidaan 
esimerkiksi sijoittaa erityiseen 

heidän mielenkiintonsa. 
 
Monikaan vierailija ei avannut 
kirjaa. 
 
Aikaa jäi runsaasti jutteluun ja 
keskusteluun – etupäässä 
keskenämme. Keskusteluja oli 
paljon; toiset niistä syvällisiä, 
toiset hauskoja, mutta kaikki 
rakkauden kyllästämiä. Itselleni 
suurin mielihyvä messuille 
osallistumisesta ja 

mukanaolosta osastollamme 
koitui siitä, että tulin tuntemaan 
läheisesti uusia sisaria ja veljiä 
ja että minulla oli tilaisuus 
rakastaa ja palvella heitä ja että 
he rakastivat ja palvelivat 
minua. 
 
Olemme epäilemättä edistäneet 
Urantia-kirjan leviämistä 
Israelissa. Rohkenen arvella, 
että vuosien päästä joku 
muistaa nähneensä Urantia-

kirjan ensimmäisen kerran 
Jerusalemin kirjamessuilla 
vuonna 2015. 

Calanit, Israelin kansalliskukka. 

http://www.urantia.org.ua
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/kniga-urantii-IDcr3DR.html
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/kniga-urantii-IDcr3DR.html
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/kniga-urantii-IDcr3DR.html
http://kiev.prom.ua/p28379988-kniga-urantii.html
http://kiev.prom.ua/p28379988-kniga-urantii.html
http://new.yakaboo.ua/kniga-urantii.html
http://new.yakaboo.ua/kniga-urantii.html
http://new.yakaboo.ua/kniga-urantii.html
http://www.bookclub.ua
http://bukvashops.com.ua/
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Sanotaanhan nokkela taloudenhoitaja 
-vertauksessakin näin: 

 

”Jos omaa minäänne 
palvellessanne noinkin uutterasti 
hankitte voittoa itsellenne, miksi 
teidän pitäisi osoittaa 
vähäisempää uutteruutta nyt, 
kun hankitte sieluja 
valtakuntaan? Olettehan nyt 
ihmisten välisen veljesyhteisön 
palvelijoita ja Jumalan 
taloudenhoitajia.” [169:2.2] 

esittelytelineeseen kassan lähistölle. 
Kirjan mainoskylttejä voidaan sijoittaa 
kirjojen lähelle myymälän etuosassa. 
Liikkeessä voidaan sopivin välein 
esittää kirjaa mainostava videoklippi. 
Kaikki nämä palvelut maksavat rahaa. 
Päätimme sijoittaa Urantia-kirjan 
Kiovan Bukva-myymälöihin. 
 
Tämä kahden kuukauden 
mainoskampanja maksoi 4 100 
hryvniaa eli noin 230 €. 
 
Sijoitimme kuhunkin myymälään 
kolme kirjaa. Kaupat nostivat kirjan 
hinnan 100 %:lla, mutta saimme sen 
neuvoteltua 50 %:ksi alentamalla 
kirjojen kuluja Tšitai Mistolle 33 %. 
Onneksi Tšitai Misto myy kirjaa 
samaan hintaan, jonka veloitamme 
verkkosivullamme. 
 
Olen vakuuttunut siitä, että meidän 
tulisi käyttää hyväksemme kaikkia 
nykyaikaisia markkinointikeinoja 
yrittäessämme levittää Urantia-kirjaa. 

MITÄ  URANTIA -KIRJA  MINULLE  
MERKITSEE? 

Minusta kirjoitettu sana on kuin 
maahan kaivettu kuiva kanava. 
Kun otan luettavakseni minkä 
tahansa kirjan, mieleni on kuin 
vesi, joka täyttää uoman ja 
virtaa sen läpi – koskena 
kuohuen, suvannoissa pyörien, 
kääntelehtien, kapeikoksi 
ahtautuen ja sitten taas leveten 
päättymättömänä käsitysten 
virtana. 
 
Kirjat ovat myös 
ikkunanpuitteiden kaltaisia, jotka 
mahdollistavat lukijan katsella 
uutta ja erilaista näkymää. 
Muuan tuttavani sanoi hiljattain, 
että ”kirjat ovat vapautta”. 
 
Urantia-kirja on suosikkini. Se 
alkaa näin: 

 
”Urantian – se on 
asuttamanne maailman 
nimi – kuolevaisten 
mielessä vallitsee suuri 
sekasorto sellaisten 
termien kuin ’Jumala’, 
’jumalallisuus’ ja ’jumaluus’ 
merkityksen 
suhteen.” [0:0.1] 

 

Jumalallinen Neuvonantaja 
jatkaa: 

 
”Tämän käsiteköyhyyden 
ja siihen liittyvän 
ideainmuodostuksellisen 
sekasorron vuoksi minulle 
on annettu tehtäväksi 
laatia tämä johdanto niiden 
merkitysten selittämiseksi, 
jotka olisi liitettävä 
tiettyihin sanasymboleihin, 
sellaisina kuin niitä 
saatetaan käyttää tämän 
jälkeen seuraavissa 
luvuissa, jotka Orvontonin 
totuudenilmoittajakunta on 
valtuutettu kääntämään 
Urantialla puhutulle 
englannin kielelle.” [0:0.1] 

 
Kirjan orvontonilaiset laatijat, 
Jumalalliset Neuvonantajat, 
pyrkivät kuljettamaan 
ihmismielen iäisyyksien ja 
mittaamattomien 
avaruusetäisyyksien päähän 
aina Paratiisiin, Jumalan 
asuinsijalle, saakka. Sieltä se 
virtaa takaisin fyysisen henkilön 
olinpaikan, ”Urantiaksi” 
kutsumamme kotimaailmamme, 

Devon Landis, Pennsylvania, 
Yhdysvallat 
 
Hetkinä, jolloin taivaallisuuksien 
arvostukseni on korkeimmillaan, 
Urantia-kirja on kirjaimellisesti 
Jumalallisen Neuvonantajan, 
Arkkienkelin tai Nebadonin 
Kirkkaan Iltatähden kirjoitettua 
sanaa. Muina hetkinä Urantia-
kirjani toimii väliaikaisena 
päänaluksena matkalla 
ollessani. 
 

rannoille eli paikkaan, jonne 
meidät luotiin toimimaan 
täyttääksemme Jumalan 
tahdon. 
 
Olen lukenut Urantia-kirjan 
kerran kannesta kanteen, ja 
olen vakuuttunut siitä, että jotkin 
ajatukseni ylittivät sen 
määrättömän ajallis-
avaruudellisen kuilun, joka on 
Paratiisin ja itseni välillä, ja että 
olen sen vuoksi 
mittaamattomasti parempi. 
 
Tällä hetkellä kirjaharrastukseni 
kohdistuvat katolisen Raamatun 
lukemiseen kannesta kanteen 
(meneillään on nyt Kuningasten 
kirja). Olen aktiivisesti mukana 
myös joissakin Facebookin 
ryhmissä, kuten Urantia Book 
Science, Urantia Book 
Philosophy ja Urantia Book and 
History. Jonakin päivänä luen 
Urantia-kirjan alusta loppuun ja 
kaivaudun syvemmälle 
älylliseen ja hengelliseen 
kanavaan Jumalan ja ihmisen 
välillä. 
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Toimituksen huomautus: Eugene Asiado ja hänen vaimonsa Belén ovat Filippiineillä toista kertaa lahjoittamassa Urantia-kirjoja kirjastoille. Tämä 
toinen kirjastoprojekti toteutetaan Suur-Manilan alueella. Urantia-säätiö lahjoitti 160 englanninkielistä kirjaa tätä hanketta varten, ja 
Kansainvälinen Urantia-yhdistys lahjoitti lähetyskulut, jotta kirjat saatiin Filippiineille.  

URANTIA-KIRJA TUTUKSI 
FILIPPIINEILLÄ 

Iloion kaupunginkirjasto  

Länsi-Visayasin valtionyliopisto  Keski-Filippiinien yliopisto  

Saint Vincentin seminaari  

Filippiinien yliopisto, Visayas  

Filippiinien luonnontieteellinen 
lukiojärjestelmä  Länsi-Visayasin valtionyliopisto  
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M ITEN  URANTIA -KIRJAN  LÖYTÄMINEN  ON  
VAIKUTTANUT  ELÄMÄÄNI  

Bill Evans, New York, 
Yhdysvallat 
 
Elettiin vuotta 1969. Olin 
parikymppinen ja seurasin 
huolettoman surfaajan ”uraani” 
New Yorkin Long Islandilla. 
Sitten yksi meistä lensi Puerto 
Ricoon ottamaan selvää 
aaltotilanteesta. Aallot löytyivät 
tuntemattomasta mutta 
nykyisin kuuluisasta 

rannikkokaupungista nimeltään 
Rincón. 
 
Usea ryhmäläisistä päätti 
lentää Barbadokselle saatuaan 
kuulla, että siellä myrskysi, 
mikä tietäisi hyvää aallokkoa. 
He kuitenkin havaitsivat 
olosuhteet kelvottomiksi. 
Täyttääkseen tekemisen 
puutteensa he laskeutuivat 
yhteen Barbadoksen luolista 
mukanaan mankka ja Led 
Zeppelin viimeisin albumi. 
Astuttuaan sysipimeään 
luolaan, he soittivat nauhan 
loppuun ja istuivat 
hiljaisuudessa, kun kuuluviin 
tuli kummallinen ääni, joka 
puhui seitsemännestä taivaasta, 
Jeesuksesta ja muusta 
senkaltaisesta. Kun he 
poistuivat luolasta, sieltä kömpi 
esiin myös viisissäkymmenissä 
oleva mies pitkään ponchoon 
pukeutuneena. Hän sanoi 
vastaukseksi heidän 
kysymyksiinsä: ”Kun palaatte 
Valtoihin, etsikää käsiinne 
Urantia-kirja.” 
 
En ollut mukana, mutta tarina 
kerrottiin minulle myöhemmin 
yksissä bileissä. Se sytytti 

sisimmässäni jotakin, ja minun 
oli pakko löytää tuo kirja. Kävin 
kirjastoissa ja kirjakaupoissa, 
mutta missään ei sitä ollut eikä 
siitä ollut kuultu. Tiesin 
kuitenkin Sayvillessä yhden 
kirjakaupan. Sitä piti iäkäs 
pariskunta, jonka koko elämä 
oli pelkkiä kirjoja. Eivät hekään 
olleet koskaan siitä kuulleet ja 
väittivät, ettei sellaista olekaan. 
Intin, että kylläpä vain on, 
jolloin he kaivoivat esille 
paksun opuksen, jonka 
kannessa oli ”U”. Lehteillessäni 
sitä, näin heti ”Uranuksen” 
perässä: Urantia-kirja. Omistaja 
sanoi: ”Voin hommata kirjan 
sinulle.” Tilasin kaksi, ja viikkoa 
myöhemmin noudin kaksi 
suurta sinistä kirjaa. 
 
Toinen niistä on vieläkin oma 
kirjani pullistuneine sivuineen 
ja irtirepeytyneine 
selkämyksineen, minkä 
selityksenä on se, että se on 
mukanani hiekkarannoilla ja 
että olen lainaillut sitä muille. 
Siinä on karaktääriä, ja se on 
aarteeni! 
 
Olen lueskellut tätä sinistä 
kirjaa löytöpäivästä lähtien. 

Aluksi luin sen kannesta 
kanteen. Jossakin kohtaa 
Jeesus-lukuja tiesin, että se on 
totuus. Se oli muuttanut 
elämäni ja sytyttänyt minussa 
halun saada tämä sanoma 
muille. Uskon, että tie 
kiroukseen on lavea ja 
ahkerasti kuljettu, kun sen 
sijaan Hänen tiensä on kaita, ja 
harvat löytävät sen. Toivon, 
että yritykseni tutustuttaa 
ihmiset tähän kirjaan, 
johdattavat heidät kaidalle tielle. 
 
Itselleni se on tuonut tyyneyttä, 
jota minulla ei koskaan ennen 
ollut. Rukoilen, että Mestarille 
palauttamani kolikot riittävät 
päästämään minut 
ensimmäiseen 
mansiomaailmaan, jotta voisin 
tehdä enemmän. Uskon aivan 
varmasti, että Jumala on Isäni, 
ja että Jeesus on hänen 
Poikansa ja minun veljeni, niin 
kuin on ihmiskuntakin. 
 
Toivon tapaavani teidät kaikki – 
jos ei täällä, niin 
ensimmäisessä 
mansiomaailmassa. 

ILM OI TUK SI A  

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

Bobbie Dreier, New Jersey, 
Yhdysvallat 
 

Paikka: Techny Towers, 
Northbrook, Illinois, 9.–12.7. 
 
Liity Urantia-kirjan 
lukijatovereiden seuraan 
tulevana kesänä, jolloin 
tutkailemme aihetta 
”Suhteemme Jumala Isään”. 
Keskittymällä lukuihin 1–5 
koulutuskomitea panee alulle 
matkan Urantia-kirjan 
keskeisimpiin teemoihin. 
Konferenssikomitea 
suunnittelee panevansa 
toimeen koko joukon 
kokemuksia, joihin kuuluu 
työpajoja ja syvälle käyviä 
opintoja. Opiskeluohjelman 
lisäksi järjestetään myös 
tilaisuuksia osallistua 

palvovaan mietiskelyyn ja 
vanhojen ystävyyssuhteiden 
uudistamiseen kuin myös 
uusien luomiseen. 
 
Vaikka lukijat tulevatkin 
Fellowshipin kesäisiin 
opintosessioihin mitä 
moninaisimmista syistä, 
pääasiallinen houkutin on 
kuitenkin työpajojen tasokkuus. 
Konferenssitiimi pyytääkin 
ehdotuksia työpajoiksi, jotka 
soveltuvat uusille lukijoille 
samoin kuin ”veteraanien” 
syvällisiin opintoihin. Tarjolla 
tulee olemaan joukko työpajoja, 
jotka ovat ensi sijassa 
kokeellisia, mutta kaikkien 
työryhmien vetäjien tulee 

suunnitella, miten osanottajat 
saadaan aktiivisiksi 
osallistujiksi. Jos sinulla on 
idea työpajaksi tämän kesän 
teemasta, pyydä työpajan 
ehdotuslomake David 
Kuliekelta osoitteessa 
david.kulieke@gmail.com. 
 
Esikonferenssiretretti 
”Luottamuspiirien luominen” 
pidetään 7.–9.7. 
 
Ilmoittautuminen osoitteessa 
www.urantiabook.org/
committees/education/summer-
study-session. 

mailto:david.kulieke@gmail.com
http://www.urantiabook.org/committees/education/summer-study-session
http://www.urantiabook.org/committees/education/summer-study-session
http://www.urantiabook.org/committees/education/summer-study-session
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Nettiuutisten tekijät 

 

Toimittajat: Marilynn Kulieke, Tamara 

Strumfeld ja Richard Keeler. 

 

Kirjoittajat: James Woodward, Mo Siegel, 

Judy Van Cleave, Gabriel Rymberg, 

Anton Mirošnitšenko, Devon Landis, Bill 

Evans, Bobbie Dreier ja Gaétan Char-

land. 

 

Tuotanto: Truthbook.com 

Urantia-säätiön nettiuutiset 

”Urantia”, ”Urantian” ja ovat Uran-

tia-säätiön rekisterö- imiä tava-

ramerkkejä. 

 

Tämä on Urantian®-julkaisu. 

Urantia Foundation 

533 W. Diversey Parkway 

Chicago, IL 60614 

Yhdysvallat 

9.  vuosiker ta .  Numero 1.  
Maal iskuu 2015  

Puhelin: +1 773 525 3319 

 

Sähköposti: urantia@urantia.org 

Verkossa 

www.urantia.org 

Urantia-säätiön johtokunta 

 

Gard Jameson, Richard Keeler, 

Marilynn Kulieke, Georges Michelson-

Dupont, Henk Mylanus, Mo Siegel ja 

Judy Van Cleave. 

 

Johtokunnan liitännäisjäsenet 

 

Share Beasley, Sandra Burga-Cisneros, 

Marta Elders, Víctor García-Bory, 

Richard Jernigan, Line St-Pierre, Angie 

Thurston ja Ralph Zehr. 

 

Henkilökunta 

 

Connie Gutierrez, Joanne Strobel ja 

Tamara Strumfeld. 

Vahvat 
luonteenpiirteet 

eivät ole 
tuloksena siitä, 

että ei tee väärin, 
vaan 

mieluumminkin 
siitä, että tekee 

tosiasiassa 
oikein.  
[140:4.6] 

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

Gaétan Charland, Québec, 
Kanada 
 
Kanadan Québecissa tapahtuu 
jotakin tärkeää tänä kesänä. 
Siellä pidetään 30.7.–2.8. 
Kansainvälisen Urantia-
yhdistyksen järjestämä 
kansainvälinen konferenssi, ja 
osanottoasi kaivataan. 
Kansainväliset konferenssit 
ovat tapauksia, joista ei pitäisi 
olla poissa. Ne tarjoavat 
verrattomia tilaisuuksia 
sosiaaliseen kanssakäymiseen 

ja sisäiseen kasvuun, samalla 
kun ne edistävät aitoa veljeyttä 
eri kulttuuritaustan omaavien 
kesken. 
 
Konferenssi keskittyy yhteen 
Urantia-kirjan tärkeimmistä 
opetuksista: perheen ja 
yhteiskunnan valistaminen. 
Monet meistä etsiskelevät 
keinoja levittää ja jakaa 
edistyneitä opetuksia 
lastemme, perheemme ja 
ystäviemme kanssa. Tämä 
konferenssi sisältää 
täysistuntoja ja työpajoja, jotka 
tutkailevat näitä olennaisia 
aiheita. Ohjelma on suunniteltu 
niin, että työpajat linkittyvät 
vastaavansisältöisiin 
täysistuntoihin. 
 
Odotamme näkevämme 
mahdollisimman monet teistä 
tässä tapahtumassa. Monet 
lukijat tulevat eri puolilta 
maailmaa, ja taloudellinen 
tukikomiteamme työskentelee 
ahkerasti kerätäkseen 
tarvittavat varat ja hoitaakseen 
niiden lukijoiden tukipyynnöt, 

jotka tarvitsevat 
osallistumiseensa rahallista 
tukea. Jos tunnet anteliaisuutta, 
tuo ystävällisesti antimesi 
stipendirahastoomme käymällä 
sivulla urantia-
association.org/get-
involved/support-uai/. 
 
Ole ystävällinen ja ilmoittaudu 
mahdollisimman pian. Niin 
toimimalla saat hyödyksesi 
hinnanalennuksen ja Kanadan 
valuutan edullisemman 
vaihtokurssin. 
 
Ilmoittautumisen voit toimitta 
verkkosivulla 
www.regonline.ca/builder/site/De
fault.aspx?EventID=1643032. 

https://urantia-association.org/get-involved/support-uai/
https://urantia-association.org/get-involved/support-uai/
https://urantia-association.org/get-involved/support-uai/
http://www.regonline.ca/builder/site/Default.aspx?EventID=1643032
http://www.regonline.ca/builder/site/Default.aspx?EventID=1643032

