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Paul Tsekar, Kamerun 
 
Haluaisin kertoa kokemukseni 
Urantia-kirjan löytämisestä, 
jakamisesta ja opiskelemisesta. 
 
Vuonna 2004 sain 
omakohtaisesti tietää Urantia-
kirjasta kyllästyttyäni 
uskontoihin ja niiden 
opinkappaleisiin. Olin monet 
kerrat esittänyt kysymyksiä 
tietyistä Raamatun tarinoista, 
mutta pastorit ja evankelistat 
eivät osanneet niihin vastata. 
Kyllästyin siis näihin 
uskontoihin ja etsiskelin jotain 
vakuuttavampaa. 
 
Ryhdyin etsimään Googlesta 
hengellisiä ja uskonnollisia 
organisaatioita. Lopulta 
kohdalle osuivat Urantia-kirja, 
Urantia-säätiön nettisivut ja 
myöhemmin Kansainvälinen 
Urantia-yhdistys. Kirjasta 
löytämäni tieto Jumalasta, 

uskonnosta, luomisesta, 
Jeesuksesta jne. kiinnitti 
huomioni. Aloin lukea kirjaa, ja 
silloin mieleni valtasi halu jakaa 
tämä juuri löytynyt uusi tieto 
muiden kanssa. 
 
Niinpä aloitin kotonani 
Kamerunin Urantia-kirja-
opintopiirin. Myöhemmin oli 
tarpeellista vuokrata sopiva tila 
kokouksillemme. Näin 
toimimme vuoteen 2010 asti, 
jolloin jäin työttömäksi enkä 
voinut enää ylläpitää 
kokouspaikkaa. Sen 
seurauksena ryhmä hajosi. 
 
Tein sittemmin kaikkeni 
perustaakseni ryhmän 
uudelleen, mutta ilman 
menestystä, kunnes 
syyskuussa 2015 sain Rick 
Lyonin ja muiden lukijoiden 
avulla kaksitoista 
ranskankielistä käännöstä 
Urantia-kirjasta. Kamerunissa 
on kaksi virallista kieltä: 
englanti ja ranska. Olin 
päättänyt keskittyä Kamerunin 
ranskankielisiin, joten pyysin 
saada ranskankielisiä Urantia-
kirjoja. Kirjojen saavuttua 
lähdin tapaamaan 
ranskanpuhujia. 
 
Tapanani on käydä kristittyjen 
luona ja keskustella heidän 
kanssaan kristillisyydestä, 
uskonnosta ja Raamatusta. 
Eräänä kohtalokkaana päivänä 
tapasin pastori Mvondon hänen 
kirkossaan – Yaoundessa 
sijaitsevassa 
helluntaiseurakunnan kirkkossa 
– mukanani Le Livre d’Urantia. 
Hän kysyi minulta, mikä tämä 

iso kirja on, ja niin tutustutin hänen 
Urantia-kirjaan. 
 
Nyt minun pitää todeta, että uskon 
korkeampien olentojen ohjanneen 
minut kohtaamaan pastori Mvondon, 
sillä he olivat päättäneet puuttua 
tapaukseemme ja ratkaista 
opintopaikkaongelmamme. 
Esitellessäni kirjaa Pastori 
Mvondolle hän vaikutti yllättävän 
kiinnostuneelta, ikään kuin hän olisi 
etsinyt sitä jo vuosia. Seuraavalla 
viikolla hän kutsui koolle 
seurakunnan vanhimmat ja diakonit 
ja esitteli vuorostaan heille tämän 
kirjan. Hän perusti sitten 
opintoryhmän ja antoi Kamerunin 
Urantia-kirjan opintopiirille vakituisen 
kokoontumispaikan. 
 
Uudessa piirissämme on kolmetoista 
jäsentä. Tapaamme joka lauantai. 
Jäsenet ovat kiinnostuneempia 
Jeesuksen elämästä ja opetuksista, 
joten niitä siis tällä haavaa 
opiskelemme. Ranskankielisillä 
jäsenillä on ranskankieliset ja 
englanninpuhujilla englanninkieliset 
kirjat. Jäsen voi lukea ääneen joko 
ranskaksi tai englanniksi, ja 
jatkamme sitten jommallakummalla 
kielellä. 
 
Olen oppinut paljon tästä 
kokemuksesta. Näkymättömät 
ystävämme auttavat hyvän sanoman 
levitystyötä. Meidän ei tulisi olla 
huolissamme, miten sen teemme, 
vaan tehdä parhaamme ja jättää 
loppu uskon varaan. ”Kun ihminen 
antautuu Jumalan kumppaniksi, 
saattaa tapahtua ja tapahtuu suuria 
asioita.” [132:7.9] 



 

Olen oppinut paljon tästä kokemuksesta. Näkymättömät 
ystävämme auttavat hyvän sanoman levitystyötä. 



Judy Van Cleave, johtokunnan 
jäsen, 
 
Idaho, Yhdysvallat 
 
Päätöksiä 
 
Konferenssien tukeminen 
 
Johtokunta päätti 
yhteissponsoroida seuraavia 
kolmea konferenssia: 
 
1) Kansainvälisen Urantia-
yhdistysksen yhdessä The 
Uratia Book Fellowshipin kanssa 
järjestämää vuoden 2016 
konferenssia San 
Antoniossa,Teksasissa. 
 
2) Vuoden 2016 UAI-
konferenssia Budapestissä. 
 
3) Latinalaisen Amerikan UAI-
konferenssia Kolumbiassa. 
 

opettamista, tekstin 
formatointia, markkinointia, 
myyntiä, tietotekniikkaa, kirja-
alaa, yhteyksien luontia tai 
johtokuntakokemusta yms., niin 
lähetä ansioluettelosi 
osoitteeseen 
Joanne@urantia.org. Tietosi 
pidetään tallessa käytettäväksi 
sitten, kun tarvetta ilmenee. 

Videokonferenssit johtokunnan 
kokouksissa 
 
Koska neljännesvuosittaiset 
fyysistä läsnäoloa edellyttävät 
kokoukset ovat kalliita ja 
johtokunnan ei-amerikkalaisille 
jäsenille logistisesti hankalia, 
johtokunta päätti omaksua 
uuden toimintatavan, eli 
otetaan käyttöön 
videokonferenssijärjestelmä. 
Näin jäsenet voivat osallistua 
tiettyihin kokouksiin 
digitaalisesti. Tämä 
toimintatapa tekee 
mahdolliseksi meidän lisätä 
johtokunnan ei-amerikkalaisten 
jäsenten määrää salliessaan 
heidän virtuaalisen 
osallistumisensa kokouksiin. 
 
Tiedesymposium 2.6. 2016 
 
Urantia-säätiön 
koulutuskomitea järjestää tänä 
kesänä tiedesymposiumin. 
Aiheina ovat mm. neurotieteet, 
evoluutio, astronomia, 
molekyylibiologia ja 
kosmologia. Lisätietoja 
saadaksesi lähetä sähköpostia 
Joanne Strobelille 
Joanne@urantia.org. 
 
Kiinalainen kääntäjätiimi 
vierailee Chicagossa 
huhtikuussa 
 
Kiinankielinen kääntäjätiimi 
osallistuu osaan johtokunnan 
kokousta huhtikuussa 
Chicagossa. Olemme 
innoissamme tästä 
tilaisuudesta keskustella tiimin 
kanssa ja aloittaa neuvottelut ja 
suunnitelmat sitä päivää 
silmällä pitäen, jolloin 
kiinankielinen käännös tulee 
saataville. 
 

Liitännäisjäsenet 
 
Johtokunta nimesi 
emeritusliitännäisjäsen Ralph 
Zehrin jatkamaan toimintaansa 
johtokunnassa vuoden 2016 
ajan. Richard Jernigan nimettiin 
uudestaan kolmannelle 
kaudelleen johtokunnan 
liitännäisjäsenenä. 
 
Urantia-kirjan suojeleminen ja 
säilyttäminen 
 
Säätiön peruskirjassa todetaan: 
”Johtokunnan ensisijainen 
velvollisuus on jatkuvasti 
varjella Urantia‑kirjan tekstin 
koskemattomuutta.” Peruskirja 
velvoittaa myös alkuperäisen 
loukkaamattoman tekstin, sen 
painatusvälineiden sekä 
kaikkien tulevien painosten ja 
käännösten suojelemiseen. 
Kolme jokaisen painetun kirjan 
ja käännöksen kappaletta 
säilytetään sen vuoksi 
suolakaivoksessa. Nykyään 
käännökset ja formatoidut kirjat 
(painatusvälineet) säilytetään 
digitaalisesti. 
Painatusvälineiden 
muuttumisen vuoksi olemme 
kehittämässä uutta 
järjestelmää fyysisten kirjojen 
ja digitaalisten tiedostojen 
suojelemiseksi. Järjestelmän 
arvioidaan olevan valmiina 
seuraavien kolmen kuukauden 
sisällä. 
 
Apua tarvitaan 
 
Aika ajoin Urantia-säätiö 
tarvitsee johtokunnan 
liitännäisjäseniä, 
komiteajäseniä, UBIS:n 
ryhmävetäjiä, henkilökuntaa ja 
vapaaehtoisia. Jos sinulla on 
erityistaitoja, jos esimerkiksi 
hallitset kirjanpitoa, tilinpitoa, 
kirjoittamista, editoimista, 

Richard Jernigan  

Ralph Zehr 
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perustuu luotettavaan 
tosiasiatietoon, selkeään 
argumentointiin ja tunnustettuun 
tieteelliseen metodologiaan ja 
joka kiistattomasti osoittaa, että 
kohdeilmiöt eivät ole voineet 
ilmaantua pelkästään 
mekaanisesti. 
 
Ralph Zehrin mukaan sysäys 
tähän symposiumiin juontuu 
suoraan luvusta 195. 

 
”Uusi ja täydempi ilmoitus 
Jeesuksen uskonnosta 
tulee vääjäämättä 
valloittamaan 
materialistista sekularismia 
edustavan imperiumin ja 
kumoamaan koko 
maailmaa otteessaan 
pitävän mekanistisen 
naturalismin. Urantia 
huojuu nyt erään 
hämmästyttävimmän ja 
kiehtovimman, sosiaalista 
uudelleensuuntautumista, 
moraalista elpymistä ja 
hengellistä valaistumista 
merkitsevän 
käännekohtansa 
partaalla.” [195:9.2] 

 
Ralph jatkoi: ”Ei voi kiistää, että 
maailmamme ’seisoo’ 
tosiasiatiedon mitä 
ilmiömäisimmän räjähdyksen 
’partaalla’, mikä johtaa uusien 
keksintöjen ylitsevuotavaan 
määrään. Maailmanmitassa 
tietomäärän 
kaksinkertaistumisen vaatima 
aika on arvoitu alle vuodeksi! 
Eikä missään muualla 

”maailmaa otteessaan pitävä 
mekanistinen naturalismi” ole 
ilmeisempää kuin 
akateemisessa maailmassa. 
 
”Meistä huolehtivat 
keskiväliolentoystävät tarjoavat 
haastavan lähestymistavan 
vastata nykyajan tieteellistä 
ajattelua hallitsevaan 
materialistis-mekanistiseen 
filosofiaan. He kertovat 
keräneensä yli 
viisikymmentätuhatta tosiasiaa 
kemian ja fysiikan alalta ja yli 
satatuhatta havaittavissa olevaa 
tosiasiaa näiden tieteenalojen 
ulkopuolelta, jotka osoittavat 
epäilyksettä, että planeettamme 
evoluutioprosesseja ohjaavat 
älyllinen suunnittelu ja älylliset 
tarkoitusperät. Mitä muuta syytä 
olisi kertoa tätä kuin haastaa 
meidät laatimaan itse oma 
luettelomme? 
 
”Tämä lähestymistapa vie 
taistelun mekanistisen 
tiedemiehen omalle maaperälle. 
Se ohittaa kokonaan rajoitukset, 
jotka liittyvät ns. ”aukkojen 
Jumala” -asenteeseen. 
Keskiväliolentojen 
lähestymistapa on sitä vastoin 
proaktiivinen ja perustuu 
kokonaan positiiviseen tietoon.” 
 
Kymmenen henkilöä otti 
vastaan haasteen laatia esitys, 
joka pohjautuu 
asiantuntijuuteen itse kunkin 
omalla alalla. 

Joanne Strobel, 
 
Urantia-säätiö, Illinois, 
Yhdysvallat 
 
Torstai-ilta 2.6.—sunnuntaiaamu 
5.6. 
 
Kesäkuun ensimmäisen 
viikonlopun aikana kymmenen 
henkilöä, jotka ovat pitkään 
olleet kiinnostuneita tieteistä, 
kokoontuu Urantia-säätiön 
tiloihin Chicagossa pitämään 
nimenomaan tieteeseen 
keskittyvän symposiumin. 
Johtokunnan 
emeritusliitännäisjäsenen Ralph 
Zehrin sekä johtokunnan 
jäsenen ja koulutuskomitean 
puheenjohtajan Gard 
Jamesonin johdolla tämä joukko 
tieteellisesti suuntautuneita 
Urantia-kirjan lukijoita kutsuttiin 
vastaamaan haasteeseen pitää 
tieteellinen esitelmä, joka 

Pidätkö tieteistä? Haluaisitko 
seurata symposiumia? 
 
Gaétan Charland on ystävällisesti 
tarjoutunut nauhoittamaan koko 
symposiumin. Kaikki esitykset ja 
keskustelut ovat yleisön saatavilla 
livenä USTREAM-videon kautta 
tietokoneellasi, mobiililaitteellasi tai 
tabletillasi. Nauhoitukset myös 
tallennetaan myöhempää katselua 
varten. Linkki on 
http://www.ustream.tv/channel/XhtG
PaUe4mh.  

Phil Calabrese 
”Osoittimet vapaan tahdon 
olemassaolosta kosmoksessa”  

Gard Jameson 
”Kosmogeneettinen periaate: 
Miten yhtenäisyys, 
moninaisuus ja autopoiesis 
(itsensä aikaansaaminen) 
muovaavat universumia”  

Marta Elders 
”Hengelliset aivot: neurotieteet 
kohtaavat revelaation”  

Bruce Johnson 
"Seitsemän 
mielenauttajahenkeä henkiä - 
ilmestys tieteellisesti selittää 
mieli" 

http://www.ustream.tv/channel/XhtGPaUe4mh
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Nigel Nunn 
”Revisionistinen kosmologia: 
segregatasta räjähtäviin 
pimeisiin saarekkeisiin”  

George Park 
”Jumalallisen kaitselmuksen 
todentuminen on vastuussa 
universumin evoluutiosta: 
empiirinen todiste luomakunnan 
ilmoituksenmukaisesta tasosta”  

Marjorie Ray 
”Vesihöyryn kiteytyminen: mitä 
voimme lukea lumihiutaleesta”  

Ralph Zehr 
”Molekylaarinen solubiologia: 
miten solunsisäiset nanorobotit 
itse asiassa toimivat”  

Neal Kendall 
”Ovatko universumin älyllinen 
suunnittelu ja toteutus 
todellisia? Onko materialismi 
totta?”  

Dick Reim 
”Atomien ja ulkoatomien 
jaksollinen taulukko”  

”Symposium suo tilaisuuden käsitellä 
joitakin epäilyksiä Urantia-kirjan 
tieteellistä sisältöä kohtaan, jota aivan 
liian usein pidetään epärelevanttina, 
vanhentuneena tai virheellisenä. 
Tämä sisällön osa muodostaa 
mielestäni suurimman yksittäisen 
esteen sille, että ’uuden ajan 
tieteelliset ajattelijat’ hyväksyisivät 
laajemmalti kirjan esittämän sielun 
pelastukseksi koituvan sanoman.” 
~ George Park  



Michael Barrett, 
 
Kalifornia, Yhdysvallat 
 
Ennen ensimmäistä 
opetusjaksoani Internetin 
Urantia-kirja-koulussa (UBIS) 
vuonna 2013 muistan olleeni 
hyvin hermostunut ja epävarma 
siitä, mitä tuleman pitää. 
Ensiksikin, en ollut (ja en ole 
vieläkään) kovin perehtynyt 
tietokoneisiin. Toisekseen, en 
ollut käynyt minkäänlaista 
koulua yli kahteenkymmeneen 
vuoteen. Ja kolmanneksi, en 
tiennyt paljonko aikaa nämä 
opetusjaksot todellisuudessa 
vaatisivat. Sitä paitsi, en 
yksinkertaisesti koskaan 
tuntenut tarvetta, halua tai 
ajatusta palata koulunpenkille. 
 

Osallistuessani ensimmäiseen 
opetusjaksoon, jossa käsiteltiin 
Jeesuksen ylösnousemusta, 
olin miellyttävästi yllättynyt 
vastuuhenkilöiden inspiroivasta 
tuesta ja siitä lohduttavasta 
tunteesta, että olin vihdoin 
löytänyt 
totuudenetsijätovereita, joiden 
kanssa opiskella. 
Aikarajoitukset, joista olin ollut 
huolissani, osoittautuivat 
olemattomiksi. Kaikki 
opiskelijat osallistuvat ja 
etenevät omassa tahdissaan, 
ja viikoittaisille suorituksille 
annetaan runsaasti aikaa. 
Oivallukset ja puhdas viisaus, 
jotka sinkoilevat virtuaalisessa 
luokkahuoneessa ovat 
suorastaan hypnoottisia. 
 
Opin kurssilla niin paljon, että 
jatkoin seuraavalle ja sitä 
seuraavalle ja taas sitäkin 
seuraavalle kurssille. Nyt, 
lukukausien välissä, huomaan 
odottavani suuresti, mitä 
seuraavat oppijaksot tarjoavat. 
On vaikea kuvitella, kuinka 
paljon sielun laajenemista ja 
hengellistä virittäytymistä 
tapahtuu yhden 10-viikkoisen 
kurssin kuluessa. En olisi 
koskaan aavistanut, että yksi 
ainoa nettiopetusjakso voisi 
opettaa ja inspiroida meitä niin 
paljon, puhumattakaan siitä, 
että se liittäisi meidät ikuiseen 
totuuteen ja toisi yhä enemmän 
merkitystä ja täyttymystä 
elämäämme. Minut 
”puhallettiin” henkisesti hereille 

ja kiitän Hyvää Herraa yhä 
tänäkin päivänä 
kokemuksistani ensimmäisen 
opetusjakson aikana. 
 
Yhden asian olen matkallani 
oppinut, ja se on se, että 
jatkuva hengellinen kasvu 
todellakin johtaa kaiken 
ymmärryksen ylittävään 
rauhaan. UBIS:n oppijaksot 
ovat auttaneet minua valtavasti 
tämän pysyvän sisäisen rauhan 
saavuttamisessa. Opettaja-
vetäjät eivät ole pelottavia; he 
enemmänkin inspiroivat kuin 
opettavat. Tapaamani 
suurenmoiset ihmiset eri 
puolilta maailmaa ovat tosiaan 
laajentaneet henkilökohtaista 
näkemystäni ja kirkastaneet 
hengellisiä näköalojani. 
 
Jos minun tulisi jollainlailla 
auttaa jotakuta, joka haluaa 
vakavissaan tietää Urantia-
kirjan paljastamista 
hengellisistä realiteeteista, niin 
rohkaisisin häntä osallistumaan 
UBIS:n oppikursseille ja 
kokemaan Hengen voiman, 
joka meitä kaikkia opastaa ja 
joka jollakin tavalla kyllästää 
nämä virtuaaliset oppikurssit. 
Jos sinua yhtään kiinnostaa 
oppia kokemaan Jumalan 
rauha, ilo ja rakkaus itseäsi 
kohtaan, niin UBIS tarjoaa sen 
nimenomaisen alustan eri 
puolilta planeettaa kotoisin 
oleville ihmisille, jolla he voivat 
niin tehdä. 
 

Minun pitää mainita myös, että 
muutkin ovat panneet merkille 
minussa tapahtuneen 
muutoksen parempaan. 
Huomaan näiden 
opetusjaksojen minulle antaman 
objektiivisuuden ja varmuuden 
vaikuttavan siten, että yhä 
useammat ihmiset kysyvät 
minulta asioista, joista he eivät 
kyselleet, ennen kuin aloitin 
nettiopiskeluni. Ystävät ja 
perheenjäsenet kyselevät 
minulta tavan takaa Jumalasta, 
Jeesuksesta, elämästä ja muista 
aiheista. Ja (melkein) aina voin 
vastata paremmin kuin olisin 
osannut ennen kuin menin 
mukaan UBIS:n kursseille. 
 
Haluan sydämestäni kiittää niitä 
UBIS:n taustatoimijoita, jotka 
vapaaehtoisesti antavat 
aikaansa tehdäkseen tämän 
suurenmoisen koulun 
mahdolliseksi! Olette 
antaumukselliseti kehittäneet ja 
upeasti ylläpitäneet 
oppimispaikkaa, jossa oppii 
tuntemaan Jumalan infiniittisen 
rakkauden ja sen uskomattoman 
elämän, jonka Hän tarjoaa 
rakastamilleen lapsille täällä 
maan päällä. 
 
Pitäköön korkeuksien Isä meidät 
kaikki kämmenellään ja 
kääntäköön meidät, minne Hän 
tahtoo. 

David Kulieke, 
 
Illinois, Yhdysvallat 
 
Jälleen kerran Urantia säätiö 
auttaa tukemalla rahallisesti 
Urantia-kirjan lukijoille tärkeää 
tapahtumaa. Tämä tapahtuma 
pidetään San Antoniossa, 
Teksasissa. Se on 
Yhdysvaltain Urantia-
yhdistyksen ja Urantia Book 
Felloshipin yhdessä järjestämä 
kansainvälinen konferenssi ja 
kesän opintotilaisuus. 

Järjestäjätahot ovat Lone Star 
Urantia Association (LSUA) ja 
Fellowshipin koulutuskomitea. 
Konferenssi alkaa tostaina-
iltana 9.6. ja päättyy sunnuntai-
iltapäivänä 12.6. Teemana on 
”Jeesus, mestariopettaja”. 
 
Kesäkonferenssilla on tuulta 
purjeissa! Maaliskuun 9. 
päivään mennessä, kolme 
kuukautta ennen konferenssia, 
ilmoittautujien kokonaismäärä 
oli 139. Jos et ole vielä 
ilmoittautunut, tee se 

ystävällisesti seuraavassa 
osoitteessa: 
 
https://events.r20.constantcont
act.com/register/eventReg?oei
dk=a07ebme6wqw7b52a349&
oseq=&c=&ch. 
 
Vielä on runsaasti aikaa tulla 
mukaan tilaisuuteen, josta 
tullee lämmin ja hengellinen 
jälleennäkemisen ja 
kouluttautumisen tapahtuma. 
 
Katrina Glavan-Heise LSUA:sta 
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on päävastuullinen 
konferenssin yksinkohtien, 
ilmoittautumisen ja logistiikan 
hallinnan osalta. Hän haluaa 
ihmisten tietävän apurahasta 
henkilöille, jotka asuvat 
Yhdysvaltain ulkopuolella tahi 
ovat 
kaksikymmentäkaksivuotiaita 
tai sitä nuorempia. Halutessasi 
apurahaa ano sitä 
ilmoittautuessasi. 
 
Ne konferenssiin osallistujat, 
jotka haluavat vuokrata 
kulkuneuvon, voivat käyttää 
erityistä BUDGET CUSTOMER 
DISCOUNT (BCD) -järjestelyä, 
numero U00 1963, kunhan 
soittavat Budjetiin +1 800 842 
5628 tehdäkseen varauksen. 
BCD on voimassa seitsemän 
päivää ennen tilaisuutta ja 
seitsemän päivää sen jälkeen. 
BCD-numero liitetään 
automaattisesti varaustietoihin, 
kun käytetään seuraavaa 
linkkiä: 
 
Budget Discount for Lone Star 
Urantia Association 2016. 
 

Sherry Layton Fellowshipin 
koulutuskomiteasta on 
ohjelmakomitean 
puheenjohtaja. Komiteaan 
kuuluvat myös David Glass, 
David Linthicum ja Neda 
Tehrani. Sherry tiedotti, että on 
tehty paljon pyyntöjä joko 
saada pitää esitelmä tai vetää 
työpaja. Tiedot konferenssin 
kohokohdista ja pääpuheista 
julkistetaan kohdakkoin. Sherry 
sanoi: ”Kaikenkattava ohjelma 
on kehitteillä, ja se kattaa 
kaiken toiminnan tiistaista 
sunnuntaihin.” 
 
Konferenssin ensimmäinen 
täysistunto pidetään torstai-
iltana. Ohjelmaan sisältyy 
Urantia-kirjan 
antaumuksellisten lukijoiden 
esityksiä ja erityistapahtumia 
lauantai-iltana. Ennen kutakin 
täysistuntoa järjestetään 
hartaita rukoushetkiä ja 
kuullaan inspiroivaa musiikkia 
ja katsellaan videoita. 
 
Katrina ja Sherry kaipaavat 
myös IT-eksperttejä 

konferenssin tarpeisiin. 
 
Suunnitteilla on niin ikään 
runsaasti oheisohjelmaa ennen 
varsinaista konferenssia ja sen 
jälkeen. Bobbie Dreier ja Gard 
Jameson järjestävät 
esikonferenssiretretin tiistai-
illasta torstai-iltapäivään, kuten 
he ovat tehneet useiden 
kesäopintotilaisuuksien edellä 
aiemminkin. Retretin 
ohjelmapaikat on jo lähes 
täytetty. 
 
UAI:n puheenjohtajain 
neuvosto toimii yhden 
tapaamisen isäntänä, ja 
samoin tekee Fellowshipin 
yleisneuvosto (konferenssin 
jälkeen). Torstaina päivällä 
Fellowshipin jäsenkomitea 
järjestää kokoontumisen, jonka 
ohjelmaan kuuluu seurojen 
konklaavi. Fellowshipin, säätiön 
ja UAI:n koulutuskomiteat 
suunnittelevat kokoontuvansa 
uudelleen yhteiskokoukseen 
torstai-iltapäivänä. 
Yksityiskohdista ilmoitetaan 
myöhemmin. 
 

Line St-Pierre, johtokunnan 
liitännäisjäsen, Quebec, 
Kanada ja 
 
Katharina Becker, New Mexico, 
Yhdysvallat 

 

“Seuraavaksi on 
mahdollista 
persoonallisuuksien ja 
yhteenliittymisien kautta 
yhdistää nämä ajallista 
olemassaoloa ja ikuisia 
tulevaisuudennäkymiä 
koskevat katsomukset. 
Yhden ihmisen mieli lisää 
näin hengellisiä arvojaan 
sitä tietä, että se saa 
paljon toisen ihmisen 
ymmärryksestä.” - Rodan 
Aleksandrialainen 
[160:2.7] 

 
Osallistuminen Maailman 
uskontojen parlamenttiin viime 
lokakuussa Salt Lake Cityssä, 
Utahissa, oli unelmien 
täyttymys, etenkin kun 
ensimmäinen päivä oli 
omistettu naisille, heidän 
merkitykselleen ja 
osallisuudelleen nykyaikana. 
Viidentoista naisen paneeli, 
johon kuului monien uskontojen 
puhujia, äitejä, isoäitejä, tyttäriä 
ja sisaria, jakoi kokemuksiaan, 
tietämystään, palavaa intoaan 
ja visioitaan siitä, miten 
maailmasta tehtäisiin parempi 
paikka. 
 

”Sielujen liito – viisauden 
mobilisointi”. Jokainen 
ihminen hankkii enemmin 
tai myöhemmin jonkin 
käsityksen tästä 
maailmasta ja jonkin 
mielikuvan seuraavasta 
maailmasta. 
 

Heidän rakkautensa, voimansa 
ja sisäinen vahvuutensa 
antoivat osallistujille toivoa 
todellisista mahdollisuuksista 
”vallata takaisin ihmisyytemme 
sydän” (esiparlamentin 
otsikkoa lainataksemme). 
Monet puhujista auttoivat meitä 
ymmärtämään, mitä täytyy 
tapahtua, jotta toteutuisi 
ihmisyyden tervehtyminen. He 
kehottivat naisia kuuntelemaan 
sisäistä opettajaansa, 
luottamaan siihen ja puhumaan 
sydämensä kyllyydestä ketään 
tuomitsematta. He kutsuivat 
naisia olemaan valon ja 
rakkauden kantajia ja ottamaan 
omakseen Jumalan attribuutit. 
He pyysivät mukana olevia 
naisia muodostamaan piirejä 
pyhien hengellisen keskusten 
ympärille, olemaan aktivisteja 
näissä piireissä ja Hengen ja 
uskon naisina kohentamaan 
kaikkien naisten asemaa. 
 
Ensimmäiseen naisten 
kokokukseen osallistui yli 
kolmetuhatta henkilöä, 
joukossa myös joitakin satoja 
miehiä. Tämän päivän ja koko 
konferenssin ajan kasvoi 

Kaikki tähän ”Jeesus, 
mestariopettaja” -teeman 
ympärille rakentuvaan 
yhteiskonferenssiin osallistujat 
odottavat innolla pääsevänsä 
nauttimaan iloisesta ja 
hengellisyyttä täynnä olevasta 
opiskelusta yhdessä Urantia-
kirjan muiden lukijoiden kanssa. 

Katrina ja Sherry kaipaavat 
myös IT-eksperttejä 

konferenssin tarpeisiin. 

http://www.budgetcarrental.com/budget/meetings/go.html?BCD=U001963&NAME=Lone+Star+Urantia+Assocaition+&FDATE=06072016&TDATE=06142016&LOCATION2=&LOCATION1=San+Antonio,TX&EVENT=0&IN=&AA=0
http://www.budgetcarrental.com/budget/meetings/go.html?BCD=U001963&NAME=Lone+Star+Urantia+Assocaition+&FDATE=06072016&TDATE=06142016&LOCATION2=&LOCATION1=San+Antonio,TX&EVENT=0&IN=&AA=0


”Toivo aloittaa, mutta usko 
vie sen päätökseen.”  
~ Barbara King 
 
”Usko tarkoittaa, että 
luomme, mitä haluamme.”  
~ Mallika Chopra 
 
”On hyvin tärkeää opettaa 
lapsemme ottamaan 
vastuu elämästään, 
ymmärtämään 
tarkoituksensa ja 
voimansa ja oikaisemaan 
yhteiskuntamme 
vääryydet.”  
~ Ilyasah Shabazz 
 
”Ajatus naisten 
mahdollisuudesta muuttaa 
maailmaa on varsin 
todellinen. Me olemme 
ratkaisu, jos voimme 
nähdä naisten kauneuden, 
vahvuuden ja 
kyvykkyyden.”  
~ Jean Shinoda Bolen 
 
”Tervetuloa kumoukseen 
ja loistamaan yhdessä 
jumalallisuuden kanssa.”  
~ Diana Butler Bass 
 
”Kun koulutat naisia, 
heistä tulee kiihkeitä, 
vapaasti ajattelevia naisia. 
He kasvattavat kiihkeitä ja 
vapaasti ajattelevia lapsia, 

hyvyyden. Meistä tuntui, että 
parlamenttiin kokoontuneet 
naiset osoittivat, kuinka he 
suhtautuvat kutsuun rakentaa 
uusi elämisen filosofia. [2:7.0] 

 
”Mutta uskonnollisen 
elämäntavan suurena 
ongelmana on velvollisuus 
yhdistää persoonallisuuden 
sisältämät sielunvoimat 
rakkauden herruuden 
avulla.” [100:4:3] 

 
”Mikä kaiku kuuluu kauan – ehkä 
ikuisesti –, se on monien 
jumalatietoisten naisten 
jakamien tarinoiden ääni ja 
ajatukset, kuten: 

 
”Mikä on uskontoni? Se on 
jumalallisen alkulähteemme 
läsnäolo ja henkäys – 
rakkaus – ehdoton rakkaus!”  
~ Rose Pere 
 
”Mullistava rakkaus on 
oman aikamme kutsuhuuto. 
Anteeksianto ei ole 
unohtamista. Anteeksianto 
on vapautta vihasta.”  
~ Valeri Kaur 
 
”Olkaa toistenne oppilaita, 
olkaa toistenne opettajia. 
Äidit ovat maailman 
hoivaajia.”  
~ Amerikanintiaani-isoäiti 
 

joista kasvaa kiihkeitä, 
vapaasti ajattelevia 
aikuisia – ja kiihkeitä, 
vapaasti ajattelevia 
aikuisia on vaikea 
manipuloida ja mahdoton 
kontrolloida.”  
~ Marinne Williamson 

 
Voimme tunnistaa monissa 
näissä äänissä myös omaa 
ajatteluamme ja joissakin 
toteamuksissa näemme jopa 
Urantia-kirjan opetusten 
näkemyksiä. Olemme syvästi 
kiitollisia kosmisesta 
näkökulmasta, jonka olemme 
saaneet viidennestä 
käänteentekevästä 
ilmoituksesta. Kuinka mieltä 
rauhoittavaa onkaan tietää, 
mistä tulemme ja minne 
olemme menossa! 

parlamentin naisten parissa 
ymmärrys ja jopa pakottava 
tunne siitä, että meidän on 
voitettava takaisin 
arvokkuutemme, 
merkityksemme ja arvomme 
naisina, äiteinä ja opettajina. 
Urantia-kirja muistuttaa meitä, 
että ”nainen on aina kuitenkin 
ollut moraalin lipunkantaja ja 
ihmiskunnan hengellinen 
johtaja. Käsi, joka kiikuttaa 
kehtoa, on edelleenkin 
kohtalon tuttu.” [84:6.5] 
 
Parlamentin uskonnollisista 
eroavuuksista huolimatta 
mukanaolijat osoittivat 
hengellistä yhtenäisyyttä ja 
suuntasivat yhdessä katseensa 
samaan suuntaan, kohti 
korkeampaa, jumalallista 
päämäärää, kohti Jumalaa, Isä-
Äitiämme. Työpajoissa ja 
piireissä naiset löysivät 
sydänyhteyden toisiinsa 
rituaalien, rukousten ja 
pohdiskelujen kautta. 
Myötätuntoisesti toisiaan 
tukemalla naiset kylvivät 
rakkauden siemeniä ja kokivat 
suurempaa ymmärrystä. 
 
Urantia-kirja rohkaisee meitä, 
sitä mukaa kuin kehitymme 
hengellisesti, “rakentamaan 
uusi ja kiehtova elämisen 
filosofia”, joka yhdistää 
totuuden, kauneuden ja 

Georges Michelson-Dupont, 
johtja, 
 
Recloses, Ranska 
 

UBIS:lla, Internetin Urantia-
kirja-koululla, on ilo ilmoittaa 
huhtikuun olevan hetki, jolloin 
uusi lukukausi alkaa, ja 
haluamme sinunkin liittyvän 
mukaan. 
 
Ilmoittautuminen alkaa 
maanantaina 4.4. ja jatkuu 
kaksi viikkoa, sunnuntaihin 
17.4. saakka. Ilmaiset online-
kurssit alkavat maanantaina 
18.4. ja jatkuvat kymmenen 
viikkoa. 
 
Käy sivuilla 
http://www.urantia.org/educatio
n/course-schedule-and-
registration-information 
saadaksesi tietoa kursseista ja 
opettaja-vetäjistä. Käy myös 
sivulla ubis.urantia.org ja 

valitse kieli, jolla haluat 
tarkastella huhtikuun 
kurssivalikoimaa. 
 
Jos et ole vielä UBIS:n oppilas, 
mukaantulo on helppoa. Sinun 
tarvitsee vain mennä sivulle 
ubis.urantaia.org ja napsauttaa 
sivun oikeassa yläkulmassa 
olevaa Login-painiketta. Etsi 
sitten painike Is this your first 
time here (Oletko täällä ensi 
kertaa?). Seuraa ohjeita ja 
napsauta painiketta Create 
New Account (Luo uusi tili). 
Saat vahvistuksen 
sähköpostiisi. 
 
Tämä tarjoamamme lukukausi 
sisältää kolmetoista kurssia: 
kuusi englanniksi, kolme 
ranskaksi, neljä espanjanksi ja 

yksi portugaliksi. UBIS:n 
opetusjaksot eivät vaadi 
läsnäoloa minään tiettynä 
kellonaikana. 
Virtuaaliluokkahuoneemme 
ovat auki 24/7, joten opiskelijat 
voivat osallistua oman 
aikataulunsa mukaan. Tilaa on 
rajallisesti, joten älä viivytä 
ilmoittautumistasi liian pitkään. 
 
Jos sinulla on kysyttävää tai 
haluat lisätietoa kursseista, ole 
hyvä ja kirjoita osoitteeseen 
Joanne@urantia.org. 

http://www.urantia.org/education/course-schedule-and-registration-information
http://www.urantia.org/education/course-schedule-and-registration-information
http://www.urantia.org/education/course-schedule-and-registration-information
mailto:Joanne@urantia.org
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William Cooper, 
 
Teksas, Yhdysvallat 
 
Äitini vietti jouluna 1970 
muutaman päivän luonamme 
Teksasin Dallasissa. Hän antoi 
minulle Urantia-kirjan, koska se 
oli tehnyt häneen vaikutuksen. 
Seuraavien kuukausien aikana 
luin jonkin verran Jumalan 
luonteesta ja sitten jossain 
määrin Jeesuksesta. Tapanani 
oli lukea kirjaa vaimolleni 
Kayelle ja kysyin häneltä: 
”Voiko tämä olla totta? 
Voivatko Jumala ja Jeesus olla 
näin upeita?” Ilon kyynelet 
valuivat usein poskilleni (ja 
hymyhuulilleni), kun pohdin, 
mitä heistä sanottiin. Siitä 
lähtien Kaye ja minä olemme 
oppineet luottamaan siihen, 
että tämä kirja on hengellisesti 
totta. Uskon meidän olevan 
samaa mieltä, vaikka 
huomaisimme sen olevan 
tieteellisten faktojen osalta 
epätarkka. 
 
Urantia-kirjaan 
perehtyessämme Kaye ja minä 
koimme jo varhain erityistä 
mielenkiintoa käyttää kirjan 
opetuksia optimoimaan 
suhdettamme Jumalaan, 
Mikaeliin, Pyhään Henkeen ja 

taivaalliseen perheeseemme. 
 
Paljon on muuttunut 
paremmaksi ryhdyttyäni 
lukemaan kirjaa. Vuonna 1972 
ilmeni virallista vastustusta 
kaikelle, mikä toi kirjalle yleisön 
huomiota. Jopa sen 
kääntämistä muille kielille 
vastustettiin. Nykyään 
käännöksiä kohtaan tunnetaan 
innostusta samoin kuin 
tunnetaan sellaisia projekteja 
kohtaan, joilla kirja ja sen 
opetukset tuodaan yleisön 
tietoisuuteen. Mikä upea aika 
onkaan elää nyt Urantialla – 
saada nähdä näiden uusien ja 
ihmeellisten tapahtumien 
julkituleminen ja osallistua 
taivaallisten olentojen 
kunnioitusta herättävään 
hankkeeseen korjata tämän 
planeetan kurssi Urantia-kirjan 
opetuksia soveltamalla! 
 
Nyt on hyvä aika osallistua 
taivaallisen perheemme 
rinnalla tähän ponnistukseen. 
On paljon, mitä voimme tehdä. 
On moninaisia aktiviteettejä ja 
on organisaatioita, jotka 
tekevät työtä edistääkseen 
Urantia-kirjan periaatteita tällä 
planeetalla. Ne tarvitsevat 

vapaaehtoisia ja ne tarvitsevat 
myös rahoitusta kattamaan 
niitä välttämättömyyksiä, joita 
vapaaehtoisuus ei kata. 
Sellaisen asian ympärille 
rakentuvien toimien 
koordinoiminen, johon ihmiset 
uskovat, voi saada heidät 
tekemään pieniä taloudellisia 
lahjoituksia ja aktivoitumaan 
pieniksi vapaaehtoisarmejoiksi. 
Tällaisesta tavasta lähestyä 
opetusten levittämistä voi 
seurata monia myönteisiä 
tuloksia. 
 
Viime aikoina olen pyrkinyt 
sekä sanoin että rahallisesti 
rohkaisemaan merkille 
panemiani kannatettavia 
Urantia-kirja-toimintoja. Etsin 
toimintoja, joista olen 
oleellisesti samaa mieltä, mutta 
en edellytä yksimielisyyttä 
jokaisesta yksityiskohdasta. 
Meillä on upea tilaisuus. 
Pyydän hartaasti, ettet sinä 
enkä minä uhraa aikaamme, 
ponnistuksiamme ja 
rahojamme sosiaaliseen tai 
taloudelliseen menestykseen ja 
näin tuhlaa mahdollisuuttamme 
osallistua juuri nyt taivaallisen 
perheemme urheaan 
hankkeeseen tämän planeetan 
uuteen haltuunottamiseen. 
Haluan oman pienen osuuteni 
tässä toiminnassa ja haluan 
sinunkin saavan osasi. Nyt on 
mahdollisuus urheaan 
hankkeeseen palvelemalla ja 
antamalla säännöllistä 
rahallista tukea. Lahjoitusten ei 
tarvitse olla suuria ollakseen 
suuresti vaikuttavia – kunhan 
lahjoituksia on riittävästi. 
 
Joten otapa kiinni ja pysy 
kyydissä. Edessä on kosminen 
ratsastus, lipun hinta on 
kuitenkin vaatimaton.  

Joten otapa kiinni ja pysy kyydissä. 
Edessä on kosminen ratsastus, 

lipun hinta on kuitenkin 
vaatimaton. 

Kaye Cooper 


