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URANTIA-SÄÄTIÖN   
NETTIUUTISET  

David Kulieke, Illinois, 
Yhdysvallat 
 
Urantia-säätiön viimeisin 
opintohanke oli 
yhteisseminaari Urantia 
Book Fellowshipin 
koulutuskomitean kanssa 
aiheesta ”lahjojemme 
valjastaminen taivaan 
totuuden levittämiseen”. 
Seminaari tarkasteli eri 
tapoja, joilla Urantia-kirjan 
opiskelijat voivat kertoa 
kirjan opetuksista 
viittaamatta välttämättä itse 
kirjaan. 
 
Nelipäiväisen viikonlopun 
aikana, 23.—26.3., 
kaksitoista Urantia-
organisaatioiden 
vastuutehtävissä 
palvelevaa henkilöä 

kokoontui Urantia-säätiöön 
Chicagossa. Kukin heistä 
kirjoitti tutkielman ja 
esitelmöi ideoista ja 
kokemuksista, joita he olivat 
kohdanneet opetuksista 
kertoessaan. Ryhmässä 
olivat mukana Urantia-
säätiön koulutuskomitean 
puheenjohtaja Gard 
Jameson ja Fellowshipin 
koulutuskomitean 
puheenjohtaja David 
Kulieke. He toimivat 
tapahtuman 
yhteisjärjestäjinä. Muita 
esitelmöijiä olivat Chris 
Wood, Eslisabeth Callahan, 
Guy Peron, Marilynn 
Kulieke, David Elders, 
Barbara Newsom, Daniel 
Glazer, Andre Rodatus, 
Bruce Johnson ja James 
Perry. Tilaisuutta seurasi 

useita paikalla olevia henkilöitä, 
ja sitäkin useammat katselivat 
sitä, esittivät kysymyksiä ja 
kommentoivat 
zoomaushuoneen kautta. 
 
Esitelmöijistä muodostui eloisa 
foorumi keskustelemaan 
suuresta joukosta eri aiheita, 
joista mainittakoon 
lukijayleisömme laatu, 
koulutusfilosofiamme, 
mahdollisuutemme nykyistä 
kansainvälisemmän 
opettajakunnan kehittämiseen 
ja koulutushankkeidemme 
institutionalisoinnin hyödyt. 
Opetustilanteen käytännön 
kokemukset, vierailijasaarnojen 
esittäminen, sanankäytön 
harkinta ja jopa 
valkotauluhavainnoistus 
mainittiin keinoina Urantia-kirjan 
levittämisessä. 
 

Takana: Chris Wood, Andre Radatus, Daniel Glazer, James Perry (zoomattuna),  
Bruce Johnson, Guy Perron, Paul Anderson 

Keskellä: David Kulieke, David Elders, Gard Jameson, Ken Keyser 
Edessä: Elisabeth Callahan, Marilynn Kulieke, Barbara Newsom  



Tapaaminen päättyi 
myöhään sunnuntaiaamuna 
keskusteluun seminaarin 
tulostamista olennaisista 
periaatteista ja käsityksistä. 
Esimerkiksi tilanteista, joissa 
Urantia-ilmoituksen 
jakaminen kävisi päinsä, 
mainittiin sekä muodolliset 
tilanteet, kuten luokkaopetus 
tai kirkon opintoryhmä tai 
potilaan hoivaaminen, että 
spontaanit tilanteet ”kun 
kuljemme ohi”. Esille 
nousseista teemoista 
muutamat kohdentuivat 
niihin henkilöihin, joiden 

Urantia-kirjan opiskeluun 
keskittyvillä 
koulutusorganisaatioita on 
siellä foorumi, jonka 
ohjelmassa on raportti 
seminaaristamme. 
 
Viikonlopun rakastettavana 
emäntänä toimi Joanne 
Strobel, ja herkulliset ateriat 
valmisti Ashley Hayes. 

kanssa on 
vuorovaikutuksissa. Näitä 
olivat mm. ”kuuntele 
myötäeläen, kiinnostu 
puhuttelemastasi 
henkilöstä”. Muissa 
huomioissa pohdittiin sitä, 
miten viesti jaetaan. 
”Valmistaudu vastaamaan” 
ja ”käytä lahjojasi ja 
asiantuntemustasi, opeta, 
mitä itse teet.” Lisäksi 
korostettiin, miten tärkeää 
on toimia. Kokonaisraportti 
johtopäätöksistä on 
saatavilla yhdessä 
yksittäisten esitelmien 

kanssa osoitteessa 
urantia.org 
 
Seminaari oli yksi niistä 
monista 
yhteistoiminnallisista 
koulutustapahtumista 
muutaman viime vuoden 
ajalta, joita erilaiset 
Fellowshipin, säätiön ja 
UAI:n komiteayhdistelmät 
ovat järjestäneet. 
Suunnitteilla on lisää 
tulevalle kesälle 
Denverissä, Fellowshipin 
kansainvälisessä 
konferenssissa (IC’17). 
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Judy Van Cleave, 
johtokunnan jäsen, sihteeri, 
Urantia-säätiö, Idaho, 
Yhdysvallat 
 
Yhteisösuhteet 2016 
 
Kuluneena vuonna 
saavutettiin uusi merkkipaalu 
Urantia-kirja-
organisaatioiden välisessä 
yhteistoiminnassa ja 
yhteisymmärryksessä. 
Urantia-säätiö tukee 
vakaasti hyvää tahtoa 
kaikkien Urantia-ilmoituksen 
hyväksi toimivien lukijoiden 
ja järjestöjen välillä. Vaikka 
pidämme jatkuvasti kiinni 
linjastamme olla puuttumatta 
sosiaalisten järjestöjen 
asioihin, olemme valmiita 
toimimaan niiden kanssa, 
aina kun se on mahdollista. 
 

Tietäessään, että raha oli 
perin tiukassa 2016 
johtokunnan komiteat ja 
henkilöstö käyttivät sitä 
varoen. Varovainen 
rahankäyttö oli syynä 
siihen, että saatoimme 
vuoden lopulla todeta 
alittaneemme budjetin 
8 %:lla ja kuluttaneemme 
vain 3 % edellisvuotta 
enemmän. 
 
www.urantia.org -sivuston 
kohennukset 
 
Koska verkkoliikenne 
tapahtuu nykyisin yli 50-
prosenttisesti 
mobiililaitteilla, kuten 
puhelimilla ja tableteilla, 
päivitämme verkkosivustoa 
tekemällä siitä sujuvammin 
mobiililaitteille soveltuvan. 
Muita merkittäviä 
parannuksia toteutetaan 
tämän prosessin kuluessa. 
Sivusto palvelee 
jatkossakin seitsemäätoista 
eri kieltä puhuvia ihmisiä 
liikenteen ollessa vilkasta 
Latinalaisessa Amerikassa 
ja kautta maailman. 
 
Käännökset 2016 
 
Käännöstyöt farsin, 
heprean, indonesian, 
kiinan, tanskan ja tšekin, 
kielelle jatkuivat. 
Espanjannoksen, 
venäjännöksen ja 

Kirjamyynnin ja jakelun 
kohokohtia 2016 
 
Vuonna 2016 myytiin yli 
20 000 kirjaa, eli n. 10 % 
enemmän kuin 2015. 
 
Yli 100 000 ilmaista 
Urantia-kirjaa ja sovellusta 
ladattiin sivulta 
www.urantia.org ja 
iTunesista. 
 
Espanjannoksen ja 
portugalinnoksen myynti 
ylitti yhteenlaskettuna 
englanninkielisen kirjan 
myynnin. 
 
Hakemisto on 
valmistumaisillaan; sen 
lopputarkastus on 
meneillään. Se julkaistaan 
e-kirjana 2017. 
 
Urantia Press julkaisi 
ensimmäisen kirjansa The 
Parables of Jesus – 
Complete Teachings from 
The Urantia Book 
(Jeesuksen vertaukset – 
lyhentämättömät opetukset 
Urantia-kirjan esittäminä). 
Kirja otettiin hyvin vastaan 
kirja-alan ja lukijoiden 
piirissä. Vertaukset-kirja 
tarjoaa tilaisuuden jakaa 
Urantia-kirja kirjakauppojen 
kanssa. 
 

Säätiö esitteli Urantia-kirjaa 
BookExpo Americassa. 
 
Julkaistiin mainos 
muutamissa 
tukkukauppaluetteloissa, 
jotta Urantia-kirja olisi 
edelleen kirjakaupoille tuttu. 
 
Painettiin noin 10 000 kirjaa 
portugaliksi, ranskaksi ja 
puolaksi. 
 
Taloustilanne 2016 
 
Vuosi 2016 oli 
varainkeräyksen kannalta 
vaikein vuosi pitkään 
aikaan. Vuotuisista 
lahjoituksista saadaan 
tavallisesti 52 % vuoden 
kahtena viimeisenä 
kuukautena. 
Tarkasteluvuonna sanottu 
luku oli yli 68 %. Siitä 
huolimatta vuodelle 2016 
budjetoidut lahjoitukset eli 
740 000 $ ylittyi, siksi että 
anteliailta lahjoittajilta 
saatiin 741 326 $. Hyvien 
uutisten lisänä oli se, että 
uusien lahjoittajien määrä 
nousi 15,6 % vuodesta 
2015. Lahjoittajia oli 888, 
kun vuonna 2015 luku oli 
768. Vuodenlopun 
haastekampanja oli 
menestys, joten siirryimme 
vuoteen 2017 taloudellisesti 
turvatuissa oloissa. Urantia-
säätiön on mahdollista 
palvella taas yksi vuosi! 
 



portugalinnoksen 
revisiohankkeet jatkuivat. 
 
Laadukkaiden käännösten ja 
revisioiden tuottamisessa 
noudatettavien 
käännösperiaatteiden ja -
prosessien soveltamisen 
alalla edistyttiin edelleen. 
 
Espanjannoksen revisiointi 
eteni, ja siihen kuuluu 
revision tarkasteluun 
keskittyvien ryhmien 
toiminta. 
 
Kiinankielinen käännöstiimi 
vieraili johtokunnan 
neljännesvuosikokouksessa. 
 
Revisioitu koreannos on 
luettavissa osoitteessa 
http://www.urantia.org/ko/yur
ansia-caeg/ilggi. 
 
Uusi käännössofta otettiin 
täyteen käyttöön. 
 
Koulutus 2016 
 
Urantia-säätiön 
foorumhuoneeseen 
asennettu zoomaustekniikka 
on lisännyt kokous- ja 
tapahtumavälineistöä sekä 
säätiön että muiden 
käyttäjäryhmien hyväksi. Jos 
teitä kiinnostaa toteuttaa 
Urantia-säätiön sponsoroima 
seminaari zoomin avulla, 
lähettäkää ehdotuksesi 
Joanne Strobelille 
osoitteeseen 
joanne@urantia.org. 
 
Tiedesymposium toteutettiin 
ja välitettiin sadoille 
tarkkailijoille. 
 
Puolet keskustoimiston 
kellaritiloista remontoitiin 
koulutuskeskukseksi ja 
kirjastoksi. Anteliaan, kirjoja 
antaumuksella keräävän 
lahjoittajan 
myötämielisyyden ja Steve 
Dreierin työn tuloksena 
luotiin kirjasto, jossa on 
satoja ilmoituksessa 
siteerattuja ihmiskirjoittajien 
teoksia. Muistanette 
ilmoituksenantajain 
sanoneen: ”meidän on 
määrä pitää 
ohjenuoranamme 
superuniversumin 
hallitsijoiden antamaa 
valtuutusta, joka määrää, 

joita 2000-lukulaiset ovat 
modostaneet omakohtaisen 
muutoksen tueksi 
sosiaalisella, hengellisellä, 
mielellisellä ja fyysisellä 
alalla perinteisten 
instituutioidemme 
ulkopuolella. 
 
Angelan esityksen 
kuultuamme ilmeinen kävi 
entistäkin ilmeisemmäksi: 
Urantia-ilmoituksen 
tulevaisuus kuuluu tuleville 
sukupolville, jotka 
hyödyntävät ja omaksuvat 
sen opetukset merkittävästi 
toisin kuin menneet 
sukupolvet. 
 
Johtokunnan jäsenille 
pakollinen eroamisikä 
 
Johtokunta hyväksyi 
päätöslauselman, joka 
edellyttää johtokunnan 
jäsenen pakollista 80 
vuoden eroamisikää. 
Suunnitelmat 
seuraajiksemme ja 
henkilöstöksi ovat jatkuvasti 
ja aktiivisesti mielessämme 
tärkeänä asiana. Pohjois-
Amerikassa Urantia-
liikkeessä riittää viljalti 
ikääntyviä, sodan jälkeen 
syntyneitä, joiden on 
tarpeen siirtää soihtu 
seuraavalle sukupolvelle. 
Rakennamme aktiivisesti 
siltaa, jota myöten rahoitus 
ja johtajuus sujuu, niin että 
Urantia-ilmoitus voidaan 
siirtää turvallisesti tuleville 
sukupolville. 

että meidän tulee kaikissa 
totuuden 
julkituomisponnistuksissam
me ja oleellisen tiedon 
koordinoinnissamme antaa 
etusija korkeimmille 
olemassa oleville 
ihmisperäisille käsityksille, 
sikäli kuin ne liittyvät 
esiteltäviin aiheisiin. 
Saamme turvautua 
puhtaaseen ilmoittamiseen, 
vasta kun esiteltävälle 
aiheelle ei ole mitään 
tarkoituksenmukaista 
ihmismielen aiemmin 
esittämää ilmaisua.” 
(0:12.11) Tämä uusi kirjasto 
sisältää koko joukon niitä 
kirjoituksia, joita ilmoittajat 
käyttivät Urantia-kirjaa 
laatiessaan. 
 
Internetin Urantia-kirja-
koulu tarjosi kaikkiaaan 39 
kurssia, 19 englanniksi, 
yhdeksän ranskaksi ja 
espanjaksi ja kaksi 
portugaliksi. 

Kolmekymmentäkaksi 
vapaaehtoista tarjoutui 
kurssien ohjaajiksi. 
 
Henkilökunnan ja 
komiteoiden raportit 
 
Vuosi 2016 oli kaikkinensa 
menestyksellinen vuosi 
Urantia-säätiölle. Joanne, 
Tamara ja Ashley tekivät 
erinomaista työtä 
pitäessään strategiset 
tavoitteet ja organisaation 
päivittäiset tarpeet 
tasapainossa. Johtokunnan, 
sen komiteoiden, 
henkilöstön, 
vapaaehtoisten, 
ulkopuolisten 
sopimuspuolien, 
lahjoittajien, valistajien ja 
kääntäjien ansiosta me 
etenimme. 
 
2000-luvulla syntyneiden 
uskonnolliset käytänteet 
 
Angela Thurston esitelmiöi 
johtokunnalle yhteisöistä, 

Mainos tukkukaupan tuoteluettelossa  

Angela Thurston 

http://www.urantia.org/ko/yuransia-caeg/ilggi
http://www.urantia.org/ko/yuransia-caeg/ilggi
mailto:joanne@urantia.org


Muuan lukija loi Youtubeen 
kaksi informatiivista videota 
Księga Urantiista 
(yhteispituudeltaan lähes 
kaksi tuntia). 
 
Käännöksestä itsestään on 
sanottava, että työ ei 
koskaan lopu! 
Viimeisimpään painokseen 
tehtiin muutama tuhat 
muutosta. Revision 
päätavoitteena oli poistaa 
puolannoksesta kaikki jäljet 
englanninmukaisista 
lauserakenteista. Useita 
virheitä korjattiin niin ikään. 
 
Muutama vuosi sitten 
puolalaislukija Jolanta 
Kupiec otti yhteyttä ja lähetti 
pitkän luettelon paino- ja 
muista virheistä 
puolannoksessa. Yhteistyön 
merkeissä hänen 
panoksensa viimeisimmän 
revision hyväksi oli 
merkittävä. 
 
Sallikaamme Jolantan 
esitellä itsensä: 

 
Synnyin Puolan 
Oświęcimissä 1950, Urantia-
säätiön perustamisvuonna. 
Rakkauteni taidetta kohtaan 
mahdollisti minun suorittaa 
taidehistorian tutkinto 
Jagiellonia-yliopistossa 
Krakovassa samoin kuin 

Paul ja Gosia Jaworski, 
Australia, ja Jolanta Kupiec, 
Puola 
 
Kuusi vuotta on kulunut 
puolannoksen, Księga 
Urantiin, ensipainoksen 
julkaisemisesta 2010. 
Käännöksen kolmas painos 
lähetettiin jakelijoille 
Puolaan 2016. 
 
Tällä haavaa keskitymme 
kirjan opetusten 
levittämiseen Puolassa. Se 
ei ole helppoa, sillä asumme 
Australiassa, ja elektroninen 
media ja 
verkkokommunikointi ovat 
ainoat käytössämme olevat 
työkalut. Tietojemme 
mukaan Puolassa ei toimi 
opintoryhmiä. 
Puolalaislukijat ovat 
kuitenkin vuosi vuodelta 
aktivoitumassa ja 
auttavaisempia. He ovat 
luoneet kaksi Facebook-
sivua Księga Urantiista. 
Toisella näistä sivuista 
julkaistaan joka viikko 
vähintään kolme sitaattia 
kirjasta. Toisella sivulla on 
käynnissä keskustelu kirjan 
kaikista puolista. Meillä on 
myös verkkosivusto, jolla on 
kirjan koko teksti. Se on ollut 
olemassa vuodesta 2006 
alkaen, ja sivulla on käyty 
lähes 230 000 kertaa. 

PUOLANNOS  KUUSI  VUOTTA  JÄLKEENPÄIN  

jatko-opintoina museo-
opinnot. Työskentelin useat 
vuodet koulutuksen parissa 
ja kolmekymmentä vuotta 
Auschwitz-Birkenaun 
valtionmuseossa. 
Työskentelyni siellä rikastutti 
suunnattomasti 
elämänkokemustani. 
 
Tietämys kansanmurhan 
julmuuksista opetti minulle 
inhimillisyyttä, 
myötäelämistä ja elämän 
kunnioittamista. Kyseinen 
asia kyllästi elämäni 
lapsuudesta saakka, sillä 
toisen maailmansodan 
aikana äitini toimi 
vastarintaliikkeessä 
yhdysupseerina Auschwitzin 
läheisyydessä. Vuonna 
1944 natsit pidättivät hänet 
ja sulkivat hänet Auschwitzin 
keskitysleirille, jossa häntä 
hakattiin ja kidutettiin. 
Tammikuussa 1945 hänet 
siirrettiin Auschwitzista 
pahamaineisen 
”kuolemanmarssin” mukana 
Saksaan. Hänen onnistui 
paeta tästä pakkosiirrosta 
suuren sisukkuutensa ja 
kotiinpaluuhalunsa ansiosta. 
 
Toisinaan tapahtumat 
ajautuvat oudoille raiteille. 
Sodan jälkeen äitini palasi 
asumaan sukunsa luokse 
Oświęcimiin, joka on 
nykyään pieni mutta 
viehättävä kaupunki. 
Työpaikkani oli monet 
vuodet Auschwitzin 
maaperälle sodan jälkeen 
perustetussa museossa, 
joka on muistutus noiden 
epäinhimillisten aikojen ja 
tuhansien ihmisten 
kärsimysten historiasta. 
Kirjoitin kolme kirjaa 
kuvatakseni elämää 
Auschwitzissa. Ne 
perustuivat säilyneisiin 
vankien luomiin taideteoksiin 
(kuviin ja piirustuksiin). 
 
Olen ihminen, joka lukee 
jatkuvasti historiaa, 
muinaista historiaa 
unohtamatta. Muinaiset 
sivilisaatiot ovat 
nuoruudestani saakka 

kiehtoneet minua, samoin 
kuin muinaiset legendat, 
myytit ja tarinat, kuten myös 
maan päällä elävät 
ikiaikaiset ”jumalat”. 
Nykyisin, uusien 
arkeologisten löytöjen 
valossa, alkaa ilmetä 
ihmiskunnan ikiaikaista 
tietämystä, joka kätkeytyy 
näihin ”legendoihin”. Tämä 
tieto on yhdenmukaista 
nykyisen, vanhimpia 
sivilisaatioita kohtaan 
tuntemani intohimon kanssa: 
Mesopotamia, Egypti, 
Induksen laakso, 
Tyynenmeren saaret, Väli-
Amerikka, Armenia, 
Turkestan jne. 
 
Mieleeni tulee muuan 
epätavallinen kokemus 
ajalta, jolloin toimin 
Auschwitz-Birkenaun 
museossa. Vietin v. 1994 
kolme viikkoa Israelissa 
osallistuessani museoni 
työntekijöille järjestettyyn 
seminaariin. Jad Vašemissa 
pidettyjen kiinnostavien 
luentojen ja muiden 
kokousten lisäksi 
matkustimme laajasti 
Israelissa mukanamme 
ammattiopas, joka kertoi 
vierailemiemme kohteiden 
historiasta ja 
menneisyydestä. Se oli 
jokseenkin hämmentävää, 
eritoten tajutessamme, että 
kävelimme käytännössä 
samoja polkuja, joita Jeesus 
käveli. Miten monia 
muinaisuuden ihmeitä 

Jolanta Kupiec 



Onnistuin herättämään 
laajasti tunnetun 
puolalaiskirjailijan, 
varsovalaisen Igor 
Witkowskin kiinnostuksen 
joihinkin Księga Urantiin 
näkökohtiin. Kävi niin, että 
yhdessä 
kirjoittamassamme kirjassa 
Ohjeita heräämiseen, 
8. osa: Maailman 
uskontojen tuntemattomat 
alkujuuret, on kirjoittamani 
luku: ”Księga Urantii, 
lähdeteos maailman 
uskontojen alkujuuriin. Kirja 
julkaistiin helmikuussa 
2017. Aiemmin olin liittänyt 
tekstini Eedenin 
puutarhasta hänen 
kirjaansa Ohjeita 
heräämiseen, 2. osa: 
Kristinuskon vääristyneet 
traditiot. 
 
Minulla on kolme ihanaa 
lasta ja lukuisa joukko 
lastenlapsia, mutta kaiken 
liikenevän ajan käytän 
intohimooni: tutkimusten 
tekemiseen. 

ja mystiset saavutukset 
samoin kuin niiden 
hämmästyttävän 
samankaltaisuuden. Kirja 
selvittää olemassaolomme 
tarkoituksen kuin myös 
Luojastamme juontuvien, 
universumin muiden 
elämänmuotojen ja -
tasojen merkityksen. 
 
Kirjaa lukiessani voin 
vaivatta löytää tekstistä 
epätäsmällisyyksiä. Księga 
Urantiita lukiessani löysin 
joitakin kirjoitus- ja muita 
virheitä; niitä oli noin 150. 
Lähetin kaikki löytöni 
puolantajille, ja alkoi 
miellyttävä ystävyys, jota 
arvostan suuresti. 
 
Puolalainen kuukausilehti 
Nieznany Świat – julkaisu, 
joka omistautuu 
hengelliseen kehitykseen 
ja jonka levikki on 80 000 – 
julkaisi kaikkiaan kolme 
artikkeliani Księga 
Urantiista helmikuun 2016 
numerossa eli artikkelit 
”Hämmästyttävä lähde”, 
”Ällistyttäviä löytöjä” ja 
”Kun Jumalat kävelivät 
maan päällä”. Syyskuun 
2016 numerossa julkaistiin 
”Todisteita 
tuonpuoleisesta”. 
 

Urantia-kirjan laajuuden, 
kattavuuden ja 
merkittävyyden 
selittäminen voi olla pitkä 
tarina. Vertailen kirjan 
tietoja sekä tieteellisiin että 
ei-tieteellisiin tutkimuksiin. 
Kirjan sisältö käsittelee 
hengellisyyttä, tiedettä 
(fysiikkaa ja astronomiaa), 
evoluutiota, universumin 
rakennetta, 
menneisyyttämme ja 
tulevaisuuttamme. Toisin 
kuin koskaan ennen se 
esittää lisäksi kauniin 
kertomuksen Jeesuksen 
elämästä: hänen 
universumi-identiteettinsä 
ja maan päällä viettämänsä 
elämä mukaan lukien, 
vuosi vuodelta. Valtavasta 
sivumäärästään ja ilmeisen 
vaikeasta sisällöstään 
huolimatta Księga Urantii 
saa ymmärtämään 
kauneuden ja 
täydellisyyden, jotka 
kätkeytyvät moniin 
maailmoihin ja niiden 
valtavaan maarään mitä 
moninaisimpia 
elämänmuotoja. Kirja 
selvittää maailman 
vanhimman rodun 
alkuperän ja evoluution, 
muinaisten 
sivilisaatioidemme 
alkujuuret ja uskomattomat 

kätkeytyykään maan eri 
paikkoihin? Jo yksistään 
niiden rauniot ovat 
kiehtovia. 
 
Urantia-kirjasta on tullut 
minulle oiva lisäys tähän 
tietämykseen. Se on 
merkittävä tietolähde 
johdonmukaisine 
selvityksineen, jotka 
tieteestämme puuttuvat. 
Vuonna 2014 olin jo 
lukenut kirjasta verkossa 
muutamia katkelmia ja 
päätin ostaa painetun 
version. Sen lukemiseen 
meni minulta kokonainen 
vuosi, sillä tutkin kirjaa 
tunnontarkasti alusta 
loppuun. Tiedän, että 
netissä on hakemisto, 
mutta laadin silti oman 
hakemistoni. Tein 
muistiinpanoja auttamaan 
minua muistamaan kirjan 
tärkeitä sisältökohtia, ja 
noista muistiinpanoista 
laadin omien tarpeitteni 
mukaisen hakemiston 
nimistä ja 
persoonallisuuksista (yli 50 
sivua). Tällä keinoin pystyn 
aina löytämään tietyn 
tiedon ja vastaukset, jos 
joku esittää minulle 
kysymyksen. 
 

SUOMEN-TOIMISTON  KUULUMISIA  

Tapio Pulli, haarakonttorin 
hoitaja, Suomi 
 
Toimituksen huomautus: 
Urantia-säätiön Suomen-
haaratoimisto on toiminut 

vuodesta 1993 alkaen. 
Monet henkilöt ovat 
lahjoittaneet aikaansa ja 
resurssejaan sen 
toimivuuden 
varmistamiseksi. 
 
Olen 59-vuotias, minulla on 
vaimo ja kolme aikuista 
tytärtä. Toimin 
kirjanpitäjänä, ja minulla on 
oma tilitoimisto. Olen ollut 
Urantia-kirjan lukija 
kolmekymmentä vuotta. 
Vakuuttavinta ja kauneinta 
on se, miten teksti yhdistää 
tieteen, filosofian ja 
uskonnon. Kertomus 
Ajatuksensuuntaajista on 
sekin vetoava. 
 
Olen ollut Suomen Urantia-
seuran aktiivi sen 

perustamisesta lähtien eli 
v:sta 1989. Suurimman 
osan ajasta olen toiminut 
sen taloudenhoitajana. 
 
Seppo Kanerva ja Seppo 
Niskanen aloittivat Urantia-
säätiön Suomen-toimiston 
toiminnan 1993. Urantia-
kirja ilmestyi samana 
vuonna. Vuonna 2002 
Kristina Frigren (Siikala) 
ryhtyi hoitamaan toimistoa, 
mitä jatkui kuusi vuotta eli 
vuoteen 2008. Seuraavaksi 
toimiston hoito siirtyi Kalevi 
Eklöfille, joka toimi 
tehtävässä vuoteen 2016. 
Viime vuoden ajan Kalevi ja 
minä toimimme yhdessä 
kirjamyynnissä, ja haluan 
kiittää Kalevia hänen 
yhteistyöstään ja siitä, että 

Seppo Kanerva  

hän auttoi minua ja 
tutustutti minut toimiston 
hoitoon. On kunnia jatkaa 
Kalevin erinomaista, 



trendit saavat minut 
kysymään, tekevätkö 
uskonnolliset johtajat 
saman virheen, jonka he 
tekivät kaksituhatta vuotta 
sitten. Muistanette  
Urantia-kirjan kohdan, 
jossa kerrotaan niin 
kutsutusta Damaskoksen 
episodista, jolloin 
Jeesukselle tarjottiin 
uskontofilosofisen koulun 
johtajuutta; koulun oli 
määrä lyödä laudalta 
Aleksandria. ”Hänet, jonka 
Jerusalemin uskonnolliset 
johtajat hylkäsivät, vielä 
senkin jälkeen kun hän oli 
osoittanut johtajuutensa, 
hänet Damaskoksen 
liikemiehet ja pankkiirit 
tunnustivat ja häntä he 
tervehtivät 
opettajamestarina; ja näin 
he tekivät, kun hän vielä oli 
nimetön ja tuntematon 
nasaretilainen 
kirvesmies.” [128:4.3] 

yhdeksänvuotista työtä. 
(Hänen vaimonsa Marja-
Leena on ollut hänelle 
loistavana apuna.) 
 
Suomen Urantia-seura 
tuotti ja rahoitti 2014 
suomenkielisen audiokirjan 
sekä USB- että CD-ROM -
formaateissa. Tapio 
Talvitie järjesti audiokirjan 
myyntiä varten nettikaupan, 
joka on toiminut hyvin. 
Meillä on suunnitelmia 
pystyttää samanlainen 
nettikauppa Suomen-
toimistolle. Teemme 
yhteistyötä Urantia-seuran 
kanssa osallistumalla 
kirjanäyttelyihin ja 
ylläpitämällä 
suomenkielistä 
verkkosivustoa. 
 
Toivon voivani auttaa 
Urantia-säätiötä myymällä 
Urantia-kirjoja Suomessa 
ja naapurimaissa, vaikka 
myynti viime aikoina onkin 
ollut vähäistä. Euroopassa 
on ollut vallalla kaksi 
vastakkaista trendiä: 
maallistuminen ja 
hengellinen etsintä. Nämä 

Kalevi Eklöf, Marja-Leena Eklöf 



TEHTÄVÄ  SUORITETTU  —   

URANTIA-KONFERENSSI  GHANASSA  

Kwadjo SPiRi, Ghana 
 
Pato Banton, Antoinette 
”Rootsdawtah” Hall ja 
Kansainvälinen Urantia-
yhdistys (UAI) yhdistivät 
voimansa Ghanan 
Accrassa ghanalaisen 
Urantia-kirja-lukijakunnan 
kanssa kauniissa, 
kansainvälisessä 
kokoontumisessa ja 
konferenssissa Accra City -
hotellissa Ghanan 
pääkaupungin Accran 
keskustassa. 
 
Läsnä oli veljiä Ranskasta, 
Nigeriasta, Kamerunista, 
Norsunluurannikolta, 
Britanniasta ja 
Yhdysvalloista. 
 
Osallistujina oli kaunis kirjo 
ihmisiä erilaisine 
uskonnollisine taustoineen. 
Läsnä oli kristittyjä, 
muslimeja, praana-
parantajia, voodoon 
harjoittajia, perinteisiä 
uskovia, Ethera-lähetyksen 
valotyöntekijöitä ja Urantia-
kirjan lukijoita. 
 
Halukkaita kutsuttiin jo 
varhain ilmoittautumaan 
netissä, ja vähän yli 100 
henkilöä ilmoitti 
osallistuvansa tilaisuuteen. 
Vain 44 heistä kuitenkin 
ilmestyi paikalle. 
 
Eri artistien 
musiikkiesitykset puheiden 
välissä takasivat, että 

värähtelyt pysyivät korkealla 
koko tapahtuman ajan. Kaikki 
osallistujat lähtivät 
konferenssitiloista riemullisin 
mielin kumpanakin 
tapahtumapäivänä. 
 
Päätapahtumaa edeltäneenä 
iltana, 10.2.2017, kun Pato ja 
Antoinette olivat esiintyneet 
N3-kanavan suorassa 
lähetyksessä mainostaen 
tapahtumaa, rekisteröityneet 
henkilöt kutsuttiin hotelliin 
tapaamaan ja tervehtimään 
toisiaan, ja eritoten 
vastaamaan kaikkiin uusien 
lukijoiden mahdollisesti 
esittämiin kysymyksiin Urantia
-kirjasta. Tämä toteutui nätisti 
hotellin aulan pyöreän pöydän 
ympärillä. Muuan 
kysymyksistä oli nuoren 
miehen tiedustelu: ”Mitä 
Urantia-kirja opettaa uskonsa 
rakentamisesta ja 
hengellisestä kasvusta? 
Saatiin kuulla tyydyttäviä 
vastauksia, joista useimmat 
käsittelivät veljiemme 
rakastavaa palvelemista. 
 
Päätapahtuma alkoi 
puoliltapäivin seuraavana 
päivänä 11.2. kauniilla, 
Antoinette ”Rootsdawatah 
Hallin” esittämällä musiikilla. 
 
Pato toivotti kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi ja lausui 
avausrukouksen. 
 
Ensin puhui Norman Ingram 
Yhdysvalloista aiheesta 
”kevätkylvö Afrikassa”. Hän 
kertoi alkuvaiheen 
kokemuksistaan Afrikassa 
tehdessään Urantia-kirjaa 
tunnetuksi afrikkalaisille. 
Norman on käynyt lähes 
kaikissa Afrikan maissa. 
Hänen maailmanmatkojensa 
laajuus, yhteyksien luonti ja 
Urantia-kirjan ja sen 
opetusten tunnetuksi 
tekeminen ei jättänyt ketään 
kylmäksi. 
 
Nigerialainen Emeka 
Anazodo esiintyi välittömästi 
sen jälkeen väkevällä 
puheellaan ”ystävyys”. Se se 

vasta olikin puhe! Hän viittasi Jeesuksen ystävälliseen 
olemukseen hyvänä esimerkkinä meille kaikille jäljitellä 
häntä hengellisinä ihmisinä. Jos jopa Jumala haluaa olla 
kuolevaisten, hänen vähäisimpien älyllisten luotujensa, 
ystävä, siinä tapauksessa kuolevaisten tulisi nähdä 
ystävyyden valtava merkitys ja arvo universumikasvun 
virikkeenä. 
 
Emekan puhetta seurasi musiikkia esittäjänä Cutch-i, joka 
on nouseva reggae-tähti Britannian Birminghamista. Hän 
esitti kaksi laulua, toisen otsikkona ”Too Deep” ja toisen 
”Calling”. Uskomaton lahjakkuus! 
 

Emeka Anazodo 

Cutch-i  



Ghanalainen Collins Lomo päätti ohjelman ensimmäisen 
jakson innostavalla puheellaan ”Ollako vai eikö olla”. Hän 
kosketteli varsin hienovaraisia asioita. Yksi hänen puheensa 
kauniimmista kodista oli tämä: 

 

”Sillä olemme kaikki uskovia. Uskomme omaan 
olemassaoloomme, joko luotuina tai itse aiheutettuina, 
yksi kiistämätön seikka on olemassaolomme, 
olemuksemme. Ovatpa uskonnolliset käsityksemme 
oikeita tai vääriä, onpa filosofiamme oikeaa tai ei, 
olemmepa oikeassa tai emme, silti loppujen lopuksi 
jäljelle jää ME! Ja olemassaolomme väkevyys ja 
todellisuus on se, ettemme ole olemassaolostamme 
vain tietoisia, vaan että rohkenemme kysyä sen 
merkitystä.” 

 
Vielä yksi kohokohta: 

 
”Voisiko olemassaolollemme olla enempää merkitystä 
kuin on se, että löytää olemassaolon merkityksen – että 
itse löydämme merkityksen? Ehkä merkitys sittenkin on! 
Jos saamme tietoomme, mikä tuo merkitys on, 
löytäisikö ihminen, löytäisimmekö me, sille 
oikeutuksen? Hyväksyisimmekö sen? Hoksaisimmeko 
oman merkityksemme? Ja tuntisimmeko, että voimme 
löytää sen merkityksen itse? Me kaikki odotamme 
löytävämme vastaukset näihin kysymyksiin – vastaukset, 
jotka antavat meille täyttymyksen tunteen elämässä. 

 

Lopuksi Colins sanoi: ”Mikä riemu! Miten jalo kutsu! Ollako 
vai eikö olla agondontereita! Valinta on teidän!” 
 
Ghanalainen lahjakas gospelmuusikko ja räppäri KriXy päätti 
ensimmäisen puoliskon kauniilla laulullaan ja esityksellään 
”Minne me kuulumme”. Sykähdyttävää musiikkia. 
 
Ohjelman toinen puolisko alkoi rauhoittavalla 
musiikkikappaleella; sen esitti Antoinette toivottaen kaikki 
tervetulleiksi takaisin lounas-, seurustelu- ja 
keskustelutauolta. Erilaisista taustoistamme huolimatta 

ilmapiiri tihkui syvää veljellisyyttä ja rakkautta. Hengellinen 
yhtenäisyys on toden totta saavutettavissa, jos katsotaan, mitä 
tässä konferenssissa tapahtui. 
 
Georges Michelson-Dupont Ranskasta ja Guy Stephane 
Nyasse Kamerunista esittelivät konferenssissa Internetin 
Urantia-kirja-koulua (UBIS). 
 
Georges valotti sitä, mitä UBIS on ja mitä se tekee. Hän 
rohkaisi vanhoja ja uusia Urantia-kirjan lukijoita tulemaan 

Collins Lomo 

Krixy ja Pato Banton 

Pato Banton ja Georges Michelson-Dupont 

Guy Stephane 



mukaan UBIS:n toimintaan, 
sillä se olisi heille hyödyksi 
lisätessään heidän 
ymmärrystään kirjasta ja 
auttaessaan heitä 
tapaamaan uusia ystäviä 
netissä. 
 
Paton avustuksella 
Georges kertoi kauniin 
tarinan erään naisen UBIS-
kokemuksista.  
 
Seuraavaksi Guy Stephane 
puhui lyhyesti aiheesta 
”tietoisuus”. 
 
Muslimimuusikko Awana 
esitti puheen jälkeen lyhyen 
mutta mukavan 
musiikkikappaleen. 
 
Viestittäjänänne, minä, 
ghanalainen muusikko ja 
yksi Ghanan Urantia-
liikkeen johtajista, Kwadjo 
SpiRi, esitin oman 

osuuteni, ”Valaise 
rakkauteni kohde”, jossa 
esiintyivät myös 
legendaarinen Pato Banton 
ja hänen kumppaninsa 
Antoinette Rootsdawath. 
Tätä laulua varten tehty 
video tallennettiin viime 
vuonna Ghanassa. Pato ja 
Antoinette kävivät silloin 
täällä viimeksi 
organisoimassa 
hengellisen konferenssin 
pääkaupungissamme. Kun 
laulu esitettiin, huonetta 
valaisivat rakkaus ja tanssi. 
 
Video lauluineen on 
nähtävissä osoitteessa 
https://m.youtube.com/
watch?v=854PyjoL5kw. 
 
Tämän esityksen jälkeen 
puhuin aineesta 
”hengellinen matka”. 
Kerroin omakohtaisista 
kokemuksistani 

voodoonharjoittajia jne. 
Meidän kaikkien tulisi etsiä 
parempaa ymmärrystä siitä, 
mikä on Jumalan tahto, ja 
pitäytyä tähän tahtoon 
elämässämme. Pato lausui 
monia muita ylentäviä 
asioita, kuten tekivät 
muutkin puhujat. 
 
Paton puheen jälkeen 
pidettiin rukouspiiri. Ryhmä- 
ja yksilövalokuvia näpsittiin, 
ja luonnollisesti jokainen 
heittäytyi yhteisen ilon 
ilmapiiriin. 
 
Olipahan päivä! Hyvä 
päivä! 
 
Seuraava ilta, sunnuntaina 
12.2. oli omistettu Urantia-
kirja-opinnoille Paton 
toimiessa vetäjänä. 
Opintojen teemana oli 
”hengellinen yhtenäisyys”. 
Luimme luvun 141 jaksoa 
5. Opiskelu sujui varsin 
vuorovaikutteisesti, sillä 
lähes jokainen osallistui 
keskusteluun. 
 
Jälkeenpäin tarjolla oli 
noutopöytä ja lisää 
seurustelua, ja toden totta 
tehtävämme oli suoritettu. 

hengellisellä tielläni. Ryyditin 
sitä runsailla lainauksilla 
Urantia-kirjasta ja keskityin 
asian käytännöllisiin puoliin. 
Puheeni jälkeen moni, jopa 
läsnäolevista muslimeista, 
kääntyi puoleeni ja kertoi, että 
he ovat kokemassa jotakin 
samanlaista uskonnollisella 
tiellään. Se osoittaa, että 
uskonnollisten taustojemme 
tai kunnioittamiemme kirjojen 
erilaisuudesta huolimatta 
voimme kohdata yhteisellä 
hengellisellä tasolla, kunhan 
sallimme kokemuksen 
toimivan yhteisenä 
nimittäjänä, sillä universumin 
Jumala huolehtii joka 
tapauksessa meistä kaikista. 
 
Antoinette piti myöhemmin 
loistavan puheen aiheesta 
”rinnakkainelo Afrikan 
yhtenäisyydessä”. Hän 
kosketteli laajamittaisesti 
hengellistä yhtenäisyyttä. Hän 
on useaan kertaan ehdottanut, 
että Ghana olisi Afrikan 
kaikkien Urantia-toimintojen 
napa tai keskus. 
 
Pato ja Antoinette kruunasivat 
seuraavan välitilan 
suurenmoisella 
musiikkivälipalalla. Laulun 
otsikko oli ”Rakkaus on 
suurinta”. Se on perin 
mieleenpainuva laulu ja 
tempaisi meidät kaikki helposti 
ja kauniisti yhteislauluun. 
 
Pato teki mestarillisen 
yhteenvedon kaikista puheista 
ja esityksistä katsauksessaan 
”Afrikan Urantia”. Hänen 
tapanaan on kehottaa jokaista 
pyrkimään elämään 
vanhurskaasti valitsemallaan 
palvonnan ja uskonnon tiellä. 
Muslimin tulisi pyrkiä olemaan 
paras ja vanhurskain muslimi, 
sama koskee kristittyjä, 

Awana 

Antoinette “Rootsdawtah” Hall 

https://m.youtube.com/watch?v=854PyjoL5kw
https://m.youtube.com/watch?v=854PyjoL5kw


KOKEMUKSENI  INTERNETIN  URANTIA-

KIRJA-KOULUN  OPETTAJANA  

Erika Webster, Oklahoma, 
Yhdysvallat 
 
Kokemukseni Internetin 
Urantia-kirja-koulun (UBIS) 
opettajana on ollut yhtä 
rikastuttava ja palkitseva 
kuin oli mukanaoloni 
opiskelijana. On ollut 
etuoikeus ja kunnia saada 
palvella Urantia-kirjan 
levitystä ja opiskelua 
espanjankielisessä 
yhteisössä kautta 
maailman. Olen todella 
mielissäni nähdessäni, 
miten Urantia-kirjan 
lukijoiden määrä on 
muutamassa vuodessa 
kasvanut. 
 

Mielissäni ol en myös siitä, 
että UBIS on pyrkinyt 
rekrytoimalla kaltaisiani 
lukijoita astumaan ohjaajan 
rooliin. UBIS:n vetäjät ja 
ohjaajat ovat alusta saakka 
opastaneet 
erinomaisuudellaan ja 
innostuksellaan minua 
kurssien järjestämisessä. 
 
Tämän roolin täyttämiseen ei 
vaadita akateemista 
tutkintoa, mutta 
yhteistoimintaa, 
omistautumista, herkkyyttä ja 
vilpittömyyttä se kylläkin 
kysyy. Toimimme ohjaajina 
yhdessä tarkentaen, 
korjaillen ja hyväksyen 
kurssit, ennen kuin ne 
pannaan toimeen. Samalla 
me rohkaisemme toisiamme 
parhaaseen suorituksemme. 
 
Palvelutilaisuuden mukana 
tulee kurinalaisuutta 
edellyttävä suuri vastuu. 
Sinun tulee ohjaajana 
omistautua asialle 
viikkokausiksi. Lisäksi sinun 
tulee tehdä syvällistä 
tutkimustyötä valmistaaksesi 
referenssi- ja tukiaineistoa 

kommunikointi tapahtuu 
pääasiassa kirjoittamalla. 
Kasvoja näkemättä ja ääntä 
kuulematta osa 
tarkoitetusta ilmaisusta ja 
selkeydestä menetetään. 
Suuri etu toisaalta on se, 
että osallistujat voivat 
osallistua kurssille omassa 
tahdissaan, ilman 
samanaikaisen läsnäolon 
tarvetta. 
 
Yrittäessämme parhaamme 
meidän ohjaajien eteemme 
tulee kuitenkin 
henkilökohtaisia haasteita, 
mutta tiimi on lujasti 
tukenamme. Autamme 
toisiamme selviytymään ja 
täyttämään vastuun, jonka 
otimme harteillemme 
tarjotaksemme tämän 
palvelun. Ennen muuta 
autamme toisiamme 
ymmärtämään, ettemme 
tässä työssä tavoittele 
pelkästään henkilökohtaista 
hyötyä vaan olemme 
mukana jalon asian 
puolesta. 

opiskeltavan aiheen 
valaisuun ja 
ymmärtämiseen. Se on 
lisäksi sopeutettava 
opiskelijoiden tiedon tasoon. 
Onnistunut kurssi on 
sellainen, jossa kaikki 
opiskelijat ovat täysin 
mukana esittäen 
kysymyksiä, kertoen 
kokemuksistaan, vaihtaen 
näkemyk siään ja yhdessä 
toimien. 
 
Ottaessasi vastaan tämän 
roolin ryhdyt samalla 
osallistujien väliseksi 
moderaattoriksi luodaksesi 
ilmapiirin, jossa kaikki voivat 
ilmaista itseään vapaasti. 
Sinun pitää rohkaista 
kaikkien opiskelijoiden 
vuorovaikutusta ja sinun 
tulee edistää heidän 
keskinäistä kunnioitustaan, 
niin että jokainen tuntee 
itsensä vapaaksi tuomaan 
julki ajatuksiaan ilman 
arvostelun pelkoa. 
 
Kurssin ohjaamiseen 
pelkästään internetin 
välityksellä sisältyy 
haasteita, sillä 

P INKKIPAITAINEN  TYTTÖ  

Jennifer Siegel, Colorado, 
Yhdysvallat 
 
Toimituksen huomautus: 
Jennifer Siegel on 
pitkäaikainen lukija, jota 

Urantia-kirja innoittaa 
palvelemaan. Parhaillaan 
hän huolehtii mm. nuorten 
opintoryhmän johtamisesta, 
aterioiden valmistamisesta 
Urantia-säätiön 
keskustoimiston kokouksissa 
ja säätiön rakennusremontin 
valvonnasta. Tässä 
artikkelissa hän kertoo 
yhdestä kokemuksestaan 
hiljattaisen palvelurupeaman 
yhteydessä. Hän ja hänen 
puolisonsa Mo Siegel 
matkustivat Etiopiaan 
avustamaan kaihiprojektia, 
joka hoitaa tarpeettomasti 
sokeutuneita. 
(www.cureblindness.org) 
 

kainoja ja ujoja luomaan 
ensimmäistä katsekontaktia 
näin pitkän ajan perästä. 
 
Päivän edetessä 
tarkastettiin uusi 
potilasjoukko ja merkittiin 
teipillä. Yksi teippiliuska 
silmän yläpuolella tarkoitti 
sokeaa silmää, kaksi 
teippiliuskaa merkitsi 
molempien silmien 
sokeutta. Näin tytön 
sulloutuneena toiveikkaiden 
ikäihmisten sekaan, jotka 
istuivat penkeillä 
odottamassa leikkaustaan. 
Hänet oli pakko huomata. 
Noin kymmenvuotias sievä 
tyttö tahriutuneessa 

Kolmantena päivänä he 
ilmoittautuivat 
vapaaehtoisiksi Arba 
Minchin yleissairaalassa 
Etiopiassa. Projekti alkoi 
kuten kaikki muutkin. Hyvä 
uutinen siteiden 
poistamisesta yli 175 
odottavalta potilaalta ja 
heidän äärimmäisen ilon 
ilmauksensa oli liikuttavaa. 
Jotkut lankesivat polvilleen 
epäuskoisina siitä, että he 
nyt näkivät, toiset heittivät 
käsivartensa ilmaan ja 
päästivät iloisia sirkuttavia 
ääniä, jollaisia luulin 
kuulevani vain kaukaisista 
paikoista kertovissa 
dokumenteissa. Monet olivat 

http://www.cureblindness.org/


vaaleanpunaisessa 
paidassaan. Joku oli 
palmikoinut hänen 
tukkansa, mikä toi esille 
hänen surulliset mutta 
kauniit kasvonsa, joita 
korostivat teippipalat 
kummankin silmän 
yläpuolella. Hänen 
sokeutensa syynä ei ollut 
kaihi, vaan hän tarvitsi 
kummankin silmän 
sarveiskalvon siirtoa. 
 
Tiesin, että meillä oli 
kylmässä vain kuusi 
sarveiskalvoa. Niitä 
säilytettiin taukohuoneen 
jääkaapissa veden vierellä. 
Arvokas lasti odottamassa 
onnekkaita. Hän tarvitsi 
niitä kaksi; hän sai yhden; 
hän oli onnekas. 
Sarveiskalvon 

siirrospotilaat olivat 
erityistapauksia. Leikkaus oli 
vaikea ja mutkikas, ja 
sarveiskalvot todella 
arvokkaita. 
Saapumispäivänämme 
katselimme, kun tohtori Geoff 
suoritti sellaisen. Työn 
valmistuttua jokainen 
tarkkuutta vaativa ommel sai 
silmän näyttämään 
kellotaululta minuutteineen. 
Yhtä aikaa sekä kauheaa että 
kaunista. 
 
Leikkauksen jälkeen 
pinkkipaitainen tyttöni 
sijoitettiin pieneen 
huoneeseen yhdessä muiden 
”onnekkaiden” kanssa. Siellä 
häntä tarkkailtiin tulehdusten 
varalta. Siinä hän sitten 
seisoi katsellen minua 
oviaukosta, koko päivän ja 
illan ajan, neljä päivää. Hän 
odotti minun kulkevan ohi ja 
hänellä oli tapana vilkuttaa, 
nyökätä tai nostaa 
peukalonsa pystyyn. Hänen 
uudesta elämästään tuli 
palkkioni yhden tunnin työstä, 
kun yritin parastani. 
 
Hän kykeni näkemään minut 
yhdellä silmällä, ja minä 
kykenin tuntemaan hänet 
täydestä sydämestä. Emme 
koskaan nähneet hänen 
vanhempiensa tulevan 
käymään. Se teki 
jäähyväisistä 

Jennifer Siegel Arba Minchin yleissairaalassa.  

T A N S S I TA A N  J U M A L A N  K A N S S A  —  I L M A A N T U M I N E N  

P Y H Y Y T E E N  —  J U M A L A N  T Y T T Ä R E T  -R E T R E T T I  

Torstai-illasta 21.9. 
sunnuntaihin 25.9.2017. 
 
Ilmoittaessaan uusimmasta 
tapahtumasta Urantia-
säätiössä pidettävässä 
naisten retrettisarjassa 
Jumalan tytärten 
järjestäjätiimi (Katharina 
Becker, Doreen Heyne, 
Carolyn Prentice ja Line St-
Pierre) kutsuu sinut 
tunnelmalliseen, 
kokemukselliseen ja 
mukavaan viikonloppuun. 
 
Seuraavaa retrettiämme 
varten – Tanssitaan 
Jumalan kanssa: esiintulo 

pyhyydessä – neljä Jumalan 
tytärtä on suunnitellut 
ohjelman, jossa me kaikki 
myötäluomme 
luottamuksellisen olotilan 
hengellisen kehän sisälle 
voidaksemme tutkia yhdessä 
sellaisia kysymyksiä kuin 
 
mitä sinulle merkitsee se, 
että ”Jeesus ei milloinkaan 
laiminlyönyt yksilön pyhyyden 
kunniaan nostamista 
yhteisön vastakohtana” 
[170:3.19], ”enkelit eivät 
loukkaa ihmismielen 
pyhyyttä” [113:5.1], miten 
tiedostat pyhyyden arjen 
uurastuksessa? 
 

On hyvä 

muistaa, että 

minulla on 

sydän 

koettelemuksen. Minun oli 
jätettävä pinkkipaitainen 
tyttöni Etiopiaan, mutta hän 
ei koskaan jätä minua. Hän 
muutti sydämeni ja siksi hän 
muutti elämäni. On hyvä 
muistaa, että minulla on 
sydän. 



LUOTTAMUSPIIRIT – KOKEMUS 

SIELUN JAKAMISESTA 

Bobbie Dreier, New Jersey, 
Yhdysvallat 
 
Toimituksen huomautus: 
Gard Jameson, Bobbie 
Dreier, Marta Elders ja 
Carol Schneider ovat 
monina vuosina toimineet 
retretin ohjaajina. 
Tavoitteena on lisätä 
lukijoiden hengellistä 
kasvua ja syventää heidän 
arvostustaan rakastavaa 
palvelua kohtaan. 
 
”Onnellisuus ja ilo 
kumpuavat sisäisestä 
elämästä.” [111:4.7] 
 
Urantia Book Fellowshipin 
kansainvälistä Urantia-
konferenssia 2017 edeltävä 
retretti tarjoaa tilaisuuden, 
jossa ujokin sielu tuntee 

olonsa turvalliseksi; 
kokemuksen, joka tukee 
uskonnollista kasvua siten, 
että jakaa oman hengellisen 
elämänsä kaltaistensa 
kanssa. (100:1.8) 
Kuuntelemalla hengellisesti 
haastavia kertomuksia ja 
runoutta me syvästi 
kunnioittavalla kuuntelulla 
tuemme toisiamme itse 
kunkin hengellisellä matkalla. 
Osallistujat hyötyvät pitkistä 
yhteydenpitojaksoista ja 
palvonnallisista hetkistä, 
mikä johtaa rakkaudelliseen 
palvelemiseen. 
 

Retretti alkaa päivällisen 
jälkeen maanantaina 17.7. 
Tiistaina se on koolla koko 
päivän ja illan sekä 
keskiviikkona lounaaseen 
saakka. Osallistujamäärä 
on korkeintaan 30. 
 
Retrettiin samoin kuin 
konferenssiin voi 
ilmoittautua osoitteessa 
www.IC17.org. 

Luottamuspiirit perustuvat 
periaatteisiin, jotka on 
kuvattu Peter Palmerin 
kirjassa A Hidden 
Wholeness, ja osallistujien 
edellytetäänkin lukevan sen 
valmistautuessaan retrettiin. 
 
Jos tunnet halua oppia 
”rakastamaan 
kuuntelemalla” 
kokemuksessa, joka on 
tarkoitettu lisäämään 
sielutietoisuuttasi, niin tule 
mukaamme tämän kesän 
luottamuspiireihin. 
 

Jumalan tytärten missio on 
korostaa hengelliseen 
kasvuun, älylliseen 
edistymiseen ja 
moraaliseen etenemiseen 
omistautuneena naisena 
olemisen statusta. 
 
Jumalan tytärten visio on 
koskettaa naisten sydäntä 

tutkimalla, miten arvokasta 
on olla Jumalan tyttäriä sillä, 
että kunnioitetaan heidän 
arvoaan ja merkitystään ja 
toimitaan yhdessä 
jumalallisen hengen kanssa 
hengen hedelmien kauniin 
sadon esiintuomiseksi. 
 

Kolmipäiväisen tapahtuman 
maksu on 240 $ (220 €), 
joka sisältää yöpymisen ja 
kaikki ateriat. 
 
Jos haluaisit tulla mukaan 
tähän tapahtumaan Urantia-
säätiön keskustoimistossa, 
533 Diversey Parkway, 
Chicago, ota yhteyttä 

Joanne Strobeliin 
osoitteessa 
joanne@urantia.org.  

http://www.IC17.org
mailto:joanne@urantia.org


Nettiuutisten tekijät 

 

Toimittajat: Marilynn Kulieke, Tamara 

Strumfeld, Richard Keeler ja  

Cece Forrester 

 

Kirjoittajat: David Kulieke, Judy Van 

Cleave, Paul ja Gosia Jaworski, Jolanta 

Kupiec, Kwadjo SPiRi, Erika Webster, 

Jennifer Siegel, Tapio Pulli ja  

Bobbie Dreir 

 

Tuotanto: Truthbook.com 

”Urantia”, ”Urantian” ja ovat  

Urantia-säätiön rekisteröimiä  

tavaramerkkejä. 

 

Tämä on Urantian®-julkaisu. 

Urantia Foundation 

533 W. Diversey Parkway 

Chicago, IL 60614 

Yhdysvallat 

11 .  vuosikerta .  

Numero  1 .  Huht ikuu 

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 

 

Marta Elders, Víctor García-Bory, 

Richard Jernigan, Sherry Layton, Guy 

Perron, Lucretia Schanfarber,  

Line St-Pierre ja Ralph Zehr 

 

Henkilökunta 

 

Ashley Hayes, Joanne Strobel ja  

Tamara Strumfeld 

Suurimmat koskaan kerrotut 
kertomukset 

 

 

Toimituksen huomautus: Jeesuksen vertaukset – 
Urantia-kirjan esittämättäysimääräiset opetukset on 
ensimmäinen Urantia Pressin, Urantia-säätiön 
oheisteossarjan, julkaisu. Kirja sisältää vertaukset 
sanasta sanaan sellaisina kuin Jeesus ne IV osassa 
esitti. Kirja on nyt saatavilla osoitteesta 
Amazon.com alennettuun 13,50 dollarin hintaan.  

ILMOITUS  

Klikkaa ostaaksesi 

https://www.amazon.com/Parables-Jesus-Complete-Teachings-Urantia/dp/0997404906/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1481056187&sr=1-1
https://www.amazon.com/Parables-Jesus-Complete-Teachings-Urantia/dp/0997404906/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1481056187&sr=1-1

