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Mo Siegel, presidentti,
Urantia-säätiö, Colorado,
USA
Tarvitsemme apuasi!
Hyvät asiat voivat tulla
kolmittain. Parastaikaa on
käynnissä kolme hanketta
Urantia-ilmoituksen
levittämiseksi maailmaan, mutta
tarvitsemme apuanne niitä
toteuttaessamme. Tavoitteet
ovat yksinkertaisia: viedään
Urantia-kirja tuhanteen eijulkiseen kirjastoon, kirjoitetaan
tuhat iskevää Urantia-kirjan kirja
-arviota netin kirjakaupoille ja
edistetään tuhannen aktiivisen
opintoryhmän muodostumista.
Ensimmäinen tavoite: viedään
Urantia-kirja tuhanteen
vaihtoehtoiskirjastoon
Lukijat ovat vuosien ajan
lahjoittaneet Urantia-kirjoja
julkisiin kirjastoihin. Yksi
vaihtoehto on kuitenkin yhä
käyttämättä: ei-julkiset kirjastot.
Ei-julkiset eli
vaihtoehtoiskirjastot ovat
epämuodollisia kirjastoja,
jollaisia löytyy hotelleista,
risteilylaivoilta, majataloista,
nuorisohotelleista, ravintoloista,
rekkapysäkeiltä, sairaaloiden
odotussaleista,
vanhainkodeista, kirkoista,
osakunnista jne. Kun seuraavan
kerran käyt tuollaisessa
kohteessa tai kuljet sellaisen
ohi, viepä sen kirjahyllyyn
Urantia-kirjan kappale.
Jotta lahjoittaminen olisi sinulle
huokeaa ja helppoa, olemme
luoneet järjestelmän, jonka
puitteissa voit ostaa kirjoja 10
euron kappalehintaan
lähetyskuluilla lisättynä, mikäli
tarkoituksesi on lahjoittaa kirja

edelleen kirjastoon eikä myydä
sitä eteenpäin. Tästä
toimintavaihtoehdosta voit lukea
lisää Urantia-säätiön
verkkosivuilta www.urantia.org/
en/urantia-foundation/libraryplacement-policy.
Toinen tavoite: Kirjoittaa tuhat
iskevää Urantia-kirjan kirjaarviota netinkirjakaupoille
Internetin parhaat kirjakaupat
tarjoavat sivustoillaan tilan,

johon voi kirjoittaa mielipiteensä
jostakin kirjasta. Monista
kirjoista on kirjoitettu yli tuhat
asiakasarviota. Esimerkiksi
Amazon.comin sivuilta löytyy
1145 arviota kirjasta The Girl
with the Dragon Tattoo. Eat,
Pray and Love on arvioitu 2078
kertaa. A New Earth on
kerännyt 1502 arviota, The
Shack puolestaan 4212
arvostelua, The Secret 2523,
Three Cups of Tea 2284.

Urantia-kirjan arviointeja on

210. Google Booksista niitä voi
lukea 214, Barnes and Noblella
arviointeja on 15. Bordersin luku
on nolla. Alibis pääsee sentään
seitsemään. Booksamillionin
tilanne on nolla. Kanadalaisella
Chapters Indigolla arviointeja on
yksi. Pystymme toki
parempaan! Henkilökohtaisilla
näkemyksillä on melkoinen
vaikutus henkilöihin, jotka ovat
aikeissa ostaa kirjan. Ihmisten
henkilökohtaisilla kertomuksilla
ja kirja-arvioinneilla on
hämmästyttävän suostutteleva
vaikutus yritettäessä saada joku
toinen vakuuttuneeksi siitä, että
kirja kannattaa lukea, sillä
heidän kertomuksensa tuntuu
todelliselta ja aidolta.
Tavoitteena on saada nettiin
tuhat kirja-arviointia. Mitä
enemmän arviointeja, sitä
enemmänuskottavuutta. Jaa
ajatuksesi muiden kanssa
käydessäsi verkkosivuilla ja jätä
niille arviointejasi. Anna muiden
tietää, miten Urantia-kirja on
muuttanut elämääsi, miten se
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kohensi ajatteluasi, mitä pidät
siitä, mitä olet oppinut siitä ja
miksi sitä suosittelet.
Tässä seitsemän linkkiä sivuille,
joille voit postata
asiakasarviointisi. Yhdysvaltain
ulkopuolella asuvat voivat
toivottavasti ”paikallistaa” tämän
luettelon ja käyttää internetin
parhaita kirja-arviointisivuja
omassa maassaan.
1. Amazon:
http://www.amazon.com/Urantia
-Book-Foundation/
dp/0911560513/ref=sr1 1?
ie=UTF8&gid=12750721168&sr
=1-1
2. Google Books:
http://books.google.com/books?
id=inDG0wAACAAJ&dq=the+ur
antia+book&cd=2
3. Barnes and Noble:
http://search.barnesandnoble.co
m/Urantia-Book/Editors-ofUrantiaFoundation/e/9780911560077/?
itm=1&USRI=urantia+book
4. Chapters Indigo:
http://www.chaters.indigo.ca/bo
oks/Urantia-Book-RevealingMysteries-God-UrantiaFoundation/9780911560077item.html?ref=Search+Books%3
a+2527Urantia+books%2527
5. Borders:
http://www.borders.com/online/s
otre/TitleDetail?sku=091156007
6

6. Alibris:
http://www.alibris.com/booksearc
h?qwork=6954379&matches=58
&keyword=the+urantia+book&cr
m_sp=works*listing*title
7. Booksamillion:
http://www.booksamillion.com/pr
oduct9780911560510?id=47498
23265646#overview
Kolmas tavoite: edistetään
tuhannen aktiivisen
opintoryhmän muodostumista

Urantia-kirjan ensimmäisen

polven lukijat uskoivat, että
opintoryhmät olivat tehokkain
tapa rakentaa Urantiailmoitukselle turvallinen opinto- ja
yhteydenpitoverkosto. Historia on
tähän mennessä osoittanut
alkuaikojenlukijoiden olleen
oikeassa. Arvioimme maailman
mitassa toimivaksi nykyisin
500opintoryhmää. Vaikkeivät
opintoryhmät täysin sovikaan
kaikille, ne tarjoavat lukijoille
koko joukon etuja.
Opintoryhmään osallistuminen
lisää kirjan
monimutkaistentekstikohtien
ymmärtämistä, rakentaa
paikallisia uskovien yhteisöjä, luo
soveliaat puitteet ryhmärukoilulle
ja -palvonnalle, edesauttaa
elämänikäisiä ystävyyssuhteita,
tarjoaa tukiryhmiä uskoville,
voimistaa itse kunkin uskoa ja
suojelee eristymiseltä ja
epäilyksiltä. Jokainen toimiva
opintoryhmä on hengellisen
valon lähde tässä maailmassa.
Neteistä, jotka nyt toimivat
opintoryhmän vetäjänä tai
osallistujana, näyttelevät

keskeisin tärkeää osaa. Ne teistä,
jotka eivät vielä ole mukana
opintoryhmissä, pohtikaa
mielessänne, miten arvokasta
sekä itsellenne että muille
lukijatovereillenne mukanaolonne
olisi. Tehkää opintoryhmistä osa
viikkorutiinianne. Ellei alueellanne
ole opintoryhmää, pankaa
sellainen alulle.
Lisätietoja opintoryhmistä saa
osoitteesta
http://www.urantia.org/en/contactreaders.Tietoja opintoryhmän
muodostamisesta ja
ylläpitämisestä löytyy osoitteesta
http://www.urantiauai.org/studygroups.html ja
http://urantiabook.org/archive/rea
ders/doc90.htm.
”Et voi tuntea oikeata iloa, jos olet
vain omissa oloissasi.
Yksinäisyydessä elettyelämä on
onnellisuudelle kohtalokasta.
Yksinpä perheet ja
kansakunnatkin nauttivat
elämästä enemmän, jos ne
jakavat sen toisten
kanssa.”[111:4.7]
”Läheinen kanssakäyminen
muiden uskonnonharjoittajain
kanssa antaa hengelliselle
kasvulle keskinäisiä virikkeitä.”
[100:0.2]
Aikomuksemme on pitää teidät
ajan tasalla näiden tavoitteiden
saavuttamisen osalta. Yhdistäkää
voimanne muiden lukijoiden
kanssa näiden tärkeiden
tehtäviensuorittamiseksi.

”Yhtä varmasti kuin ihmiset
kertovat toisilleen
uskonnollisista käsityksistään,
aivan yhtä varmasti he luovat
jonkinlaisen uskonnollisen
ryhmän, joka lopulta päätyy
luomaan yhteisiä tavoitteita.
Uskonnonharjoittajat
kokoontuvat jonakin päivänä
yhteen ja ryhtyvät aktuaalisesti
yhteistyöhön pikemminkin
ihanteiden ja tarkoitusperien
yhtenäisyyden pohjalta kuin
koettamalla saada aikaan
yhteistyötä psykologisten
mielipiteiden ja teologisten
uskomusten pohjalta.
Päämäärien, mieluummin kuin
uskonkappaleiden, tulisi
yhdistää uskonnonharjoittajia.”
[99:5.7]
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espanjankielisille.
Tähän järjestelyyn sisältyvä
vaikeus on siinä, että se on
painatuksen, varastoinnin ja
jakelun kannalta kallis.
Esimerkiksi pienet
painosmäärät ovat kalliimpia.
Lisäksi kahden käännöksen
olemassaolo aiheuttaa
sekaannusta opintoryhmissä,
jos kumpikin käännös on
käytössä.

Marilynn Kulieke,
sihteeri, Urantia-säätiö
Illinois, USA
1. Säätiön viranhaltijoiden vaali
Urantia-säätiön johtokunta
valitsi seuraavat henkilöt
palvelemaan tulevat kolme
vuotta: Mo Siegel presidentiksi,
Georges Michelson-Dupont
varapresidentiksi, Marilynn
Kulieke sihteeriksi ja Gard
Jameson varainhoitajaksi.

2. Espanjankielisen käännöksen
revisiointi
Englanninkielisenkirjan jälkeen
Urantia-kirjan toiseksi eniten
leviävä laitos on
latinalaisamerikkalaisten
kääntämä espanjannos
vuodelta 1993. Espanjannoksen
ilmestyttyä tarjoutui muuan
sevillalaislukijoiden ryhmä
tarkistamaan ja korjaamaan
käännöksen. Johtokunta
hyväksyi heidän tarjouksensa.
Käytännössä heidän revisionsa
oli täysin uusi käännös –
sevillalaiskäännös. Useimmat
espanjakieliset lukijat pitävät
sitä parempana.
Vuonna2008 johtokunta päätti
tuoda sevillalaiskäännöksen
espanjaa puhuvien saataville
Espanjassa. Sille annettiin
nimeksi El libro de Urantia,
edición europea. Vuoden 1993
käännöstä myydään jatkuvasti
Latinalaisen Amerikan

Viimeisten kahden vuoden
aikana johtokunta on pyytänyt
ammattilaisia erittelemään
kummankin olemassa olevan
espanjannoksen paremmuutta.
Tulokset eivät auttaneet
ratkaisemaan asiaa puoleen
eivätkä toiseen. Kummallakin
käännöksellä on omat vahvat
puolensa, mutta molemmat
kaipaavat kohennusta ja
tarkistuksia. Sitten kun asiasta
oli käyty laaja keskustelu, jossa
näkökannat olivat kaukana
toisistaan, johtokunta päätti
julkaista vain yhtä
espanjankielistä käännöstä, sen
sijaan että tarkistettaisiin ja
korjailtaisiin kahta. Johtokunta
on sitoutunut luomaan yhden
uuden käännöksen, johon
sisällytetään se, mikä
kummassakin olemassa
olevassa käännöksessä on
parasta; käännöksen, joka on”
uskollinen alkutekstille” ja niin
kaunista kieltä, etteivät
espanjanpuhujat huomaa sen
olevan käännös.
Tämä revisio syntesoi
molemmat nykyiset käännökset,
mutta luonnollisestikin siinä
esiintyy kautta tekstin myös
muita parannuksia. Työ on
perusteellista ja sen
valmistuminen vaatii viidestä
kymmeneen vuotta. Jotta hanke
etenisi, käännösvastaava ja
käännöskomitea valmistelevat
toteuttamissuunnitelman,
budjetin ja valitsevat ehdokkaat
revisiotiimiin.

takaamaan Urantia-säätiölle
pysyvästi rahat Urantia-kirjan
englanninkielisen laitoksen
painattamiseen.
Espanjannoksen ja
portugalinnoksen myynti on
kasvanut siinä määrin, että
johtokunta hyväksyi
asianomaisenlahjoittajan
tarjouksen ja päätti, että kaikki
espanjannoksen ja
portugalinnoksen painokset
sisällytetään 250 000 dollariin
saakka PPR:n laskelmiin
vuoden 2010 alusta lukien.
Ratkaisu turvaa espanjan- ja
portugalinkielisten painosten
pitkän aikavälin rahoituksen.
B. Urantia-kirjan tekstin
varjeleminen kaikilla kielillä
Johtokuntalisäsi vuoden 2010
budjettiin määrärahan ”painoja muista virheistä vapaan”
netistä kopioitavan vakiotekstin
tuottamiseksi kaikista
käännöksistä. Systeemi
käsittää jo englannin-,
espanjan-, portugalin-, ranskan
-, hollannin- ja italiankieliset
laitokset. Puolan- ja
saksankielinen käännös ovat
mukana konversioprosessissa.
Virheettömän laitoksen
luominen vie työaikaa noin
250tuntia.

4. Diversey 533:n keittiön ja
ruokailutilan
remonttisuunnitelma

3. Kirja-asioita
A. Muutoksia pysyvässä
painatusrahastossa (PPR)
Alunperin PPR muodostettiin

Muuan lahjoittaja on
luovuttanut varat toisen
kerroksen keittiön ja
ruokailutilantäysimääräiseen
uudistamiseen. Arkkitehdin

suunnitelmiin tutustuttuaan
johtokunta otti vastaan
avokätisen lahjoituksen ja päätti
ryhtyä toteuttamaan
suunnitelmaa. Remontin
kustannukset ovat 40 000 ja
50 000 dollarinvälillä.

5. Hallintokomitean
päätösehdotuksia
Hallintokomitea esitti seuraava
kolme päätöslauselmaa.
A. Käännöskomitean säännöt
B. Ilmoitusmenettely
väärinkäytöstapauksissa
Nykyaikainen järjestöhallinto
vaatii kasvavassa määrin, että
organisaatiot ottavat käyttöön
ilmoitusmenettelyn
suojautuakseen
väärinkäytöksiltä. Säätiö on
laatinut tällaisen
menettelytapasäännöstön. Se
tulee olemaan nähtävillä
säätiönsivustolla
www.urantia.org. Kyseisen
säännöstön ensimmäinen pykälä
kuuluu: ”Urantia-säätiö on
sitoutunut toimimaan
verovapautensa perusteena
olevientarkoitusperien
edistämiseksi ja noudattamaan
kaikkia soveltuvia lakeja,
sääntöjä ja säädöksiä, mukaan
lukien tilinpitoa ja tilintarkastusta
koskevat säädökset, ja se kieltää
johtokunnan jäsenten,
viranhaltijoiden, työntekijöiden ja
vapaaehtoisten vilpilliset toimet.
Urantia-säätiö vaatii, että
johtokunnanjäsenet, sen
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liitännäisjäsenet, viranhaltijat,
työntekijät ja vapaaehtoiset
noudattavat velvollisuuksiaan ja
tehtäviään suorittaessaan
korkeaa toimintamoraalia ja
henkilökohtaista etiikkaa.
Seuraavaksi luetellut normit
luovat puitteet
menettelytavoille, joita
johtokunnan jäsenet, työntekijät
ja vapaaehtoiset noudattavat
ilmoittaakseen toimista, joiden
he hyvästä syystä uskovat
rikkovan lakia tai säädöksiä tai
olevan petollista tilinpitoa tai
muuta vilpillistä toimintaa.”

Uudensopimuksen
tarkoituksena on tarjota
tavaramerkin
käyttölisenssimahdollisuus
muillekin kuin sosiaalisille
ryhmille. Sopimusjäljennöksen
saa ottamalla yhteyttä Urantiasäätiön toimeenpanevaan
johtajaan, +1 773 525 3319.
6. Koulutuskomitean ja UBIS:n

C.
Tavaramerkkilisenssisopimus
Johtokunta päätteli, että
yhteisöille tarkoitettu Urantiasäätiön tavaramerkkien
käyttöön oikeuttava
lisenssisopimus vuodelta 2007
vaatii parannuksia. Lisenssin
vahvistamisenjälkeiset uudet
kehityskulut kehottavat
alkuperäisen sopimuksen
tarkistuksiin.
Hallintokomitea on tarkistanut
järjestöille ja yksinomaan
Urantia-kirjan ja sen opetusten
menestymistä ajaville ryhmille
tarkoitetun
tavaramerkkilisenssinmyöntämi
smenettelyä. Uusi
toimintanormi sisältää
seuraavaa: 1. Urantia-säätiön
on hyväksyttävä
lisenssinhakijan URL-nimi
ennen lisenssin myöntämistä;
2.Sellaisten lisenssiöitävien
ryhmien, joilla on
tavaramerkkiriitoja muiden
lisenssiöityjen kanssa, tulee
noudattaa uudessa
sopimuksessa määriteltyä
riitojensovittelujärjestelmää; 3.
Uuden sopimuksen nimi on
”Urantia-säätiön tavaramerkin
käytön lisenssisopimus ja
anomuslomake” eikä enää
”Yhteisölisenssisopimus”.
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käyttäjäystävällistä
ohjelmistoa, joka otetaan
käyttöön vielä tämän kesän
kuluessa netissä pidettäviä
kursseja hyödyntämään. Hän
hahmotteli johtokunnalle, miten
uusi ohjelmisto opiskelijan ja
opettajankannalta toimii. Uusi
ohjelma mahdollistaa
tulevaisuudelta
odotetunmerkittävänkin
kasvun. Johtokunta toi julki
syvän arvostuksensa ja
sitoutumisensa UBIS-tiimin
työn jatkuvaan tukemiseen.
Jos sinua kiinnostaa kurssille
osallistuminen tai opettaminen,
käy sivulla http://
www.urantiabookschool.org/
UBIS/index.gsp.
7. Tekstikomitea

raportti
Koulutuskomitea raportoi, että
kesäkuussa 2010 Urantiasäätiön Chicagonkeskustoimistossa pidetään
opintoryhmäaloitekomitean
tapaaminen. Se keskittyy
aikaisempaa tiiviimmin
tuhannen opintoryhmän
perustamiseen vuoteen 2020
mennessä. Tilaisuuteen
kokoontuu ryhmänvetäjiä
osoittamaan toinen toisilleen
tukea opintoryhmien
perustamisessa,
voimistamisessa ja
ylläpitämisessä.
Internetin Urantia-kirja-koulun
(UBIS) johtajiston puheenjohtaja
Dorothy Elder esitteli uutta,
virtaviivaistettua ja

Johtokunta perusti
tekstikomitean suojelemaan
tulevia sukupolvia ajatellen
tekstiä sen kaikissa
formaateissa ja käännöksissä.
Tämän pysyvän komitean
tarkoitus on uuden ja vanhan
tekstin – niiden kaikissa
formaateissa ja käännöksissä –
valvominen, säilyttäminen,
suojeleminen ja päivittäminen.
8. Tehtävänasettelu
Johtokunta teki vähäisen
muutoksen
tehtävänasettelujulistukseen.
Se kuuluu nyt: ”Urantia-säätiön
tehtävänä on levittää Urantiakirjaa ja sen opetuksia
kaikkialle maailmaan.”
Kutsumme sinua tulemaan
mukaamme tämän
tehtäväntäyttämisessä.
9. Urantia-säätiön politiikka
taiteellisten teosten
tukemisessa
Monet lukijat ja ryhmät ovat
vuosien mittaan pyytäneet

Urantia-säätiötä hyväksymään
ja antamaan tukensa heidän
Urantia-kirjan innoittamille
kirjoilleen, musiikilleen ja muille
verrattomille ponnistuksilleen.
Huolellisesti asianmyönteisiä ja
kielteisiä puolia punnittuaan
johtokunta päätti olla
myöntämättä sanotunlaisia tukija hyväksymislausumia.

10. Eurooppalaisten
johtohenkilöiden tapaaminen
Irmeli Ivalo-Sjölie ja Olga López
ehdottivat kutsuttavaksi koolle
eurooppalaistenjohtohahmojen
tapaamisen, tarkoituksena
vaihtaa näkemyksiä Urantiakirjan levittämisestä
Euroopassa. Johtokunta
hyväksyi kiitollisena heidän
aloitteensa. Tapaaminen
järjestetään myöhemmin tänä
vuonna.
11. Nimitykset Urantia-säätiön
komiteoihin
Rahoituskomitea (käsittelee
myös tilintarkastukset ja
investoinnit). Puheenjohtaja:
Gard Jameson. Jäsenet: Jan
Bernard, Richard Keeler, Jay
Peregrine, MoSiegel ja Judy
Van Cleave.
Hallinto. Puheenjohtaja: Judy
Van Cleave. Jäsenet: Jan
Bernard ja Mo Siegel.
Yleisösuhteet. Puheenjohtaja:
Richard Keeler. Jäsenet: Gard
Jameson, Marilynn Kulieke,
Olga López,Tamara Strumfeld ja
Judy Van Cleave.
Koulutus. Puheenjohtaja: Gard
Jameson. Jäsenet: Marta
Elders, Marilynn Kulieke,
Georges Michelson-Dupont,
Claire Mylanus, Jane Ploetz ja

Johtokunta perusti tekstikomitean suojelemaan tulevia sukupolvia
ajatellen tekstiä sen kaikissa formaateissa ja käännöksissä.
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Merritt Horn.
Kirjakomitea.

Yhteispuheenjohtajat: Mo Siegel
ja Jan Bernard. Jäsenet: Irmeli

Ivalo-Sjölie, Georges MichelsonDupont, Henk Mylanus, Jay
Peregrine ja Tamara Strumfeld.
Varainkeräys.

Yhteispuheenjohtajat: Gard
Jameson ja Ralph Zehr.

Jäsenet: Richard Keeler, Jay

Peregrine, MoSiegel ja Tamara
Strumfeld.
Käännökset. Puheenjohtaja:
Georges Michelson-Dupont.
Jäsenet: Gábor Cseh, Richard
Keeler, Olga López ja Claire
Mylanus.
Palkkio. Puheenjohtaja: Mo

Siegel. Jäsenet: Gard
Jameson ja Richard Keeler.

Kanerva, Richard Keeler, Jay
Peregrine ja Ralph Zehr.

Strateginen suunnittelu.
Puheenjohtaja: Marta Elders.
Jäsenet: Marilynn Kulieke ja
Judy Van Cleave.

12. Seuraavat kokoukset
22.–23.7.2010, Chicago

Teksti. Yhteispuheenjohtajat:
Marilynn Kulieke ja
MerrittHorn. Jäsenet: Seppo

15.–16.10.2010, Chicago
14.–15.1.2011, Dallas
15.–16.4.2011, Chicago
Heinäkuu2011, Chicago
Lokakuu2011, Pariisi
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Takarivi: Mike Wood, Jay Peregrine, Tom Brachna
Eturivi: Judy Coky, Pam Maunakea, Susan Flacks, Kristi Pielspick, Betty Zehr, Dorothy Elder, Ralph Zehr.
Dorothy Elder,
UBIS:n johtajiston
puheenjohtaja, Kalifornia,USA
Artikkelini alkajaisiksi esitän
lainauksen Urantia-säätiön
verkkosivustolta: Tämän

ilmoituksen tuominen sen
hengellistä sanomaa kaipaaville
sieluille sitä tyrkyttämättä,
evankelioimatta ja kirkkoa
perustamatta on haasteemme.
Suunnitelmissa on nostaa
käännöskielien määrä
kuuteenkymmeneen vuoteen
2030mennessä ja luoda kirjalle
maailmanlaajuinen
jakeluverkosto. Silloin
planeetanväestöstä noin 84
prosentilla on tilaisuus lukea
Urantia-kirjaa omalla
äidinkielellään.
Ajattelepa tuota! Ajattelepa, mitä

se merkitsee ja mitä se tuo
maailmaamme vähemmässä kuin
kahdessakymmenessä vuodessa!
Lukijakunnan kasvu seuraavien
kahdenkymmenen vuoden aikana
tulee aina vain nopeutumaan.
Yksi sen seurauksista on, että
jokainen uusi lukija etsii keinoja
päästä yhteyteen ja opiskella
kirjaa muiden lukijoiden kanssa.
Internetin Urantia-kirja-koulu
(UBIS) kymmenvuotisine
toiminnassaoloineen ja
kokemuksen kasvuineen on nyt
aloittamassa seuraavaa
kehitysvaihettaan, jonka
tarkoituksena on vastata tähän
edessä olevaan tarpeeseen:
nopeasti kasvavan
maailmanlaajuisen lukijakunnan
muodostamaan haasteeseen.
UBIS:n uusi verkkosivusto

Muuan antelias lahjoittaja teki
mahdolliseksi UBIS:n uudet
verkkosivut, jotka ovat olleet
toiminnassa huhtikuussa 2010
alkaneesta lukukaudesta asti.
Sivuilla on nyt monia uusia
toimintoja, jotta UBIS pysyisi
alati
edistyvänkommunikaatioteknii
kan tasalla. Meneillään on
lukukausi, mutta sivustolla voi
käydä milloin vain. Voit siis
piipahtaa osoitteessa
www.urantiabookschool.org.Vo
it sivuilta lukea UBIS:n
tarkoitusperistä ja filosofiasta,
sen organisaatiorakenteesta,
kurssiformaateista ja monista
muista tämän ainutlaatuisen
yhteydenpito-ohjelman
yksityiskohdista.

Opinto-ohjelmanlaajennus
On kehitelty uusi ja entistä
laajempi opinto-ohjelma, joka
otetaan käyttöön syyskuussa 2010.
”Perusopinto-ohjelmaksi” nimetty
suunnitelma tarjoaa joka lukukausi
kursseja seuraavista neljästä
kategoriasta:
1)Keskeisimpien aiheiden kurssi
(Jumaluus ja kosmologia,
persoonallisuudet, ihmisen
evoluutio ja jumalakäsitteen
evoluutio).
2)Neljättä osaa käsittelevä kurssi.
3)Teemaan tai asiakokonaisuuteen
perustuva kurssi (usein pyydetty).
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4)Uusille lukijoille suunniteltu
kurssi.
Edessä olevat haasteet
UBIS on antautunut täyttämään
oman osansa tarpeista, jotka
juontuvat maailmanlaajuisen
lukijakunnan odotettavissa
olevasta laajenemisesta. UBIS
perustettiin 1) tarjoamaan
opintoja varten koulutusjärjestely,
joka perustuu
tulkitsemattomuuteen ja
tyrkyttämättömyyteen; 2)
toimimaan
opettajakoulutuksenvälineenä.
Tähän kaksitahoiseen
tarkoitusperään on ujutettu sen
ehkä tärkein palvelus: hengellisen
veljeyden edistäminen Urantialla.
Vuonna 2009UBIS:n kursseille
osallistuttiin viidestätoista

maasta. Viimeisten
kolmenvuoden aikana on
osallistujia ollut yhteen laskien
31 maasta, ja nämä ovat
nauttineet opiskelusta ja
toveruudesta UBIS:n ohjelmien
kautta. Mikä suuri iloonkaan
kohdata ja tervehtiä näitä
lukijoita, joita innostaa tämän
vastikään syntyneen
toveruuden kokeminen.
UBIS:n viidestä seitsemään
vuoden tavoitteet
●Keskeisten aiheiden kurssin
toteuttaminen ja laajentaminen.

URANTIA-KIRJAN

Toimituksenhuomautus: Monet
Urantia-kirjan lukijat ovat
omistaneet aikaansa ja kykyjään
johonkin projektiin, johon he
uskovat lujasti. Yksi tällainen
lukijaryhmä perusti Urantia-kirjan
historiayhdistyksen. Artikkelimme
korostaa sitä, miten tärkeää on
säilyttää historialliset asiakirjat.
Urantia-kirjan historiayhdistyksen
(UBHS) missiona on kerätä,
dokumentoida ja säilyttää Urantia
-kirjan ja sen historian perintö.
UBHS perustettiin heinäkuussa

●Vähintään 21 kurssin
järjestäminen vuosittain.
●Kurssien järjestäminen useilla
kielillä.
●Opettajakunnan laajentaminen
vähintään 30 opettajaan/
vetäjään.

toveruus eri puolilta maailmaa
olevienopiskelijoiden kanssa
herättävät sinussa kiinnostusta,
tule auttamaan meitä! Jos
Urantian hengellisen veljeyden
laajentamisennäköalat
innoittavat sinua, ole

ystävällinen ja tule
työskentelemään kanssamme
ja vastaamaan tulevaisuuden
haasteisiin.

●Houkutellaan lisää
vapaaehtoisia hoitamaan
UBIS:n ohjelmien yhä laajempia
operatiivisia tehtäviä.
Jos tämä ainutlaatuinen
koulutusohjelma tuntuu
houkuttelevalta, tule ihmeessä
mukaan! Jos opiskelu ja

H I S T O R I AY H D I S T Y K S E N E S I T T E L Y

2006 eli 51 vuotta Urantiakirjan julkaisemisenjälkeen.
Vuosien saatossa oli lukijoiden
hallussaan pitämien
dokumenttien määräkasvanut
sellaisiin mittoihin, että UBHS
kääntyi avunpyyntöineen Santa
Barbarassa toimivan
Kalifornian yliopiston puoleen.
Yliopisto suostui ottamaan
tiloihinsa yhdistyksen
keräämän kaiken aineiston
osana omaa ”Amerikan
uskonnot”-kokoelmaansa.
Samana vuonna avattiin
yleisön käyttöön verkkosivusto
www.ubhistory.org.

Jacob D, puheenjohtaja,
Urantia-kirjan historiayhdistys
Tukholma, Ruotsi
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UBHS:n– ei-kaupallinen
organisaatio – jäsenmäärä on
nykyisin kaksitoista, jotka
toimivat sen johtokuntana ja
jotka kaikki ovat tavalla tai
toisella saaneet koulutusta tai
kokemusta historiasta ja
arkistoinnista. UBHS on
riippumatonorganisaatio, ja se
on omistautunut Urantia-kirjan
ja Urantia-liikkeen historian
säilyttämiseen, taltioimiseen,
dokumentointiin ja
luetteloimiseen.
Monet verkkoarkistossa
nähtävillä olevat aineelliset
asiakirjat ovat
sellaistenhenkilöiden
omaisuutta, jotka ovat
väliaikaisesti luovuttaneet
historiallisenaineistonsa
digitalisoitavaksi. Asiakirjojen
fyysinen säilytystila sijaitsee
Santa Barbarassa Kalifornian

yliopistossa, mutta digitaalinen
asiakirjakirjastoon sivustolla
www.ubhistory.org. UBHS:n
sivustossa on yli 5000
asiakirjaa, ja määrä kasvaa
jatkuvasti.
Tänä kesänä UBHS tuo
saataville uuden
softwareohjelman, joka tarjoaa
laadultaan viimeisintä huutoa
olevat internetpalvelut, mikä siis
antaa ryhmille
maailmanlaajuisesti
mahdollisuuden tallentaa sinne
historiansa. Jokainen ryhmä,
joka päättää osallistua saa
pääsyluvan omiin asiakirjoihinsa
ja kokoelmiinsa nettikirjastossa.
Kyseisen ryhmän
vapaaehtoisarkistoijalla on
silloin mahdollisuus tallentaa
ryhmän arkistot suoraan
internetistä ja päättää, mitkä
asiakirjat ryhmä antaa UBHS:n
arkistoijien käyttöön julkiseen
arkistoon liitettäviksi.
UBHS kutsuu ja kehottaa
paikallisia ryhmiä ja Urantiakirjan lukijoita osallistumaan
tähän tärkeään hankkeeseen.
Se voidaan toteuttaa monella
tavalla:
1.Ala puhua historiasta ja ryhdy
kirjaamaan henkilökohtaista
historiaasi. Kutsuopintoryhmäsi
kirjaamaan historiansa.
Nauhoita ryhmäsi
jäsentenvideohaastatteluja ja
säilytä ne jälkipolvia varten.

2.Etsi arkistoistasi
dokumentteja,
kokouspöytäkirjoja, esitteitä,
äänitteitä, filmejä, valokuvia,
videoita ja kirjeenvaihtoa eli
kaikkea, minkä haluat
olevanturvassa.
3.Lahjoita historiallinen
kokoelmasi UBHS:lle. Lisätietoja
osoitteesta http://
www.ubhistory.org/UBHS/
Support.html
Ole mukana UBHS:n
tavoitellessa Urantia-kirjayhteisön historiallisen
perinnönkeräämistä,
dokumentointia ja säilyttämistä.

U R A N T I A - S Ä Ä T I Ö N N E T T I UU T I S ET

Sivu 7

K I R JA M E S S U I L L A B U DA P E S T I S S Ä
lueskelleet tekstiä
Gáborin verkkosivuilta.
Toiset ovat lukeneet
kirjaa englanniksi.
Opetuksia kohtaan
tunnetaan suurta
kiinnostusta. Minut teki
erittäin onnelliseksi se,
kun sain kuulla
unkarilaisten kehuvan
käännöstä kauniiksi.

Irmeli Ivalo-Sjölie,
johtokunnanliitännäisjäsen,
Helsinki, Suomi
Kuultuani, että Urantia-kirjan
unkarinkielinen käännös oli
painovalmis, päätin osallistua
Budapestin kirjamessuille viime
huhtikuussa. Werner Sutter ja
kääntäjä Gábor Cseh olivat myös
mukana auttamassa. Gábor on
hurmaava nuorimies! Kirjan
esittelemistä varten
käytössämme oli tilava
messuosasto.
Yksiunkarilaisystävistäni auttoi
kaikessa logistiikkaan liittyvässä.
Hän varasi näyttelyosaston ja
hotellihuoneemme, otti vastaan
kirjalähetykset ja niin edelleen.
Se oli helppoa. Suurin haaste oli
päästä messupaikalle. Islannin
Eyjafallajökull-tulivuoren purkaus
jätti minut rannalle Chicagoon
vain paria päivää ennen
messujen avajaisia. Minun oli
matkustettava yksitoista tuntia
junalla Frankfurtista Budapestiin.
Koska olen suomalainen,
unkarinnos kiinnostaa minua
tavattomasti. Monien
unkarilaisystävieni lisäksi
muistan, että suomalaiset ja
unkarilaiset ovat läheistä sukua.
Tulimme kauan sitten yhdessä
Uralin alueelta, mutta unkarilaiset
kääntyivät vasemmalle ja
suomalaiset jatkoivat pohjoiseen.
Kommunistihallinnonjäljiltä
Unkarissa tuntuu olevat suuri
hengellisen ravinnon nälkä.
Unkarinnos tulee näin ollen
saataville otolliseen aikaan.
Monet osastomme vieraat olivat

Viimeisenä iltana
unkarilaisystäväni vei
minut päivällisille
eleganttiin ravintolaan.
Pääruokana nautimme
hanhenmaksaa.
Lautasella oli neljä pientä
palaa eri tavoin
valmistettuina. Hinta oli
karmeat 50 euroa. Mutta se oli
sen arvoista. Lisukkeena sai
nauttia ihastuttavasta miljööstä
ja viulumusiikista.
Budapest on kaunis kaupunki
täynnä historiaa. Siellä
kannattaa käydä.

Kaikkineen tämä oli
antoisa kokemus!
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kokoontui kolmekymmentäkaksi
henkilöä, useimmat heistä
pitkäaikaisia lukijoita,
opintoryhmäläisiä ja
säännöllisiä kokouksiimme
osallistujia. Lukijamme pyytävät
joka vuosi enemmän ja
enemmän, joten me – Espanjan
Urantia-yhdistys – yritämme
antaa heille, mitä he haluavat.
Halusimme tämän
kokoontumisen poikkeavan
aikaisemmista sikäli, että
halusimme saada välineitä
itsemme kehittämiseen ja

Olga López
Johtokunnan liitännäisjäsen
Barcelona, Espanja
El libro de Urantian lukijoiden

yhdeksäs kansallinen
tapaaminen järjestettiin 7.–9.5.
Aluendassa, joka on pieni kylä
Zaragozan lähellä. Paikalle

Urantia-kirjan

opetustenlevittämiseen
edistyneemmällä tavalla. Sheila
Keene-Lund oli
avainpuhujamme, ja hän piti
kaksipäiväisen seminaarin
aiheesta ”miten vaalia
universaalia tiedostamista”. Sillä
hän tarkoitti sitä, miten Urantiakirjan opetuksia sovelletaan
itsensä ja ympäristönsä
kehittämiseen. Sheilan

seminaari perustui hänen
kirjaansa Heaven Is Not the
Last Stop [Taivas ei ole
päätepysäkki].
Seminaari tarjosi monia
kiinnostavia näkökohtia. Sheila
jatkoi elämänkokemuksensa
kanssamme, ja me teimme
samoin. Keskustelimme siitä,
miten Urantia-kirja auttaa meitä
henkilökohtaisessa
kehityksessämme.
Osallistuimme moniin
aktiviteetteihin ja vaihdoimme
ajatuksiamme
itseymmärryksen alalla
Urantia-kirjan opetusten
tuella. Käytimme
Jeesuksen elämää ja
opetuksia mallina
henkilöstä, joka vaali
universaalia tiedostamista.

harkitsemme järjestävämme
lisää tällaisia
käytännönläheisiä ja
levittämiseen keskittyviä
kokoontumisia.
Kiitämme Sheilaa hänen
monista arvokkaista
oivalluksistaan. ¡Muchas
gracias!

Tapaaminen oli kaikille
osallistujille kohottava, ja

Takarivi: Dori Pérez, Carmelo Martínez, Esteban Cotán, Olga López, Paco Ruiz, David Carrera, Víctor Izquierdo, Samuel Salles, Andrés
Pérez, Eduardo Altuzarra, Philippe Anselin, Dolores Blanco, Demetrio Gómez ja Luis Coll.
Keskirivi: Viviana Rioseco, Sheila Keena-Lund, Josefina Canseco, M. Carmen Jiménez, RitaFernández, Carmen Requena, Carlota Mejía,
Rafael Mondéjar ja Nana Mondéjar.
Eturivi: Ismael Gracia, Gregorio Acedo, Violeta Anselin, Mariano Pérez, Susi Fernández ja Santiago Rodríguez.
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NOLA SMITH – URANTIA-ILMOITUKSEN

ALKUAIKOJEN PIONEERI

Larry Bowman,
Arizona, USA

Muutettuaan
Chicagoon
hän tutustui
tohtori
Sadleriin.
4:s v u o s i k er t a , n um er o 2,
k es ä k u u 201 0
Urantia Foundation
533Diversey Parkway
Chicago, IL 60614
Yhdysvallat

Puhelin:+1 (773) 525 3319

Toimituksenhuomautus:
Olemme saaneet tietää
pitkäaikaisen Urantia-kirjan
lukijan NolaSmithin
kuolemasta. Hän oli
Ensimmäisen seuran jäsen ja
liittyi sittemmin Grand
Canyonin Urantia-kirjan
lukijoiden seuraan. Nola kuoli
26.2.2010. Kuollessaan hän oli
95-vuotias.
Nola Smith syntyi
Oklahomassa 3.2.1915.
Muutettuaan Chicagoon 1940luvulla hän tutustui tohtori
Sadleriin. Tämä esitteli hänelle
Urantia-kirjan ja kutsui hänet
liittymään Foorumiin.
Sittemmin hänestä tuli
Seitsemänkymmenen jäsen;
tämä ryhmä kokoontui
Diversey Parkwayn 533:ssa
keskiviikkoiltaisin. Nola
työskenteli myös nuoremman
Bill Sadlerin kanssa. Chicagon
-vuosiensa lopulla hän ja
Leone Sadler työskentelivät
yhdessä 533:ssa.

Sähköposti:urantia@urantia.org

Nettiuutisten tekijät:

Nola muutti Arizonaan
hoitamaan iäkästä äitiään. Hän
jatkoi Urantia-kirjan opintojaan,
aluksi Scottsdalessa Mary
Crinkin kotona ja myöhemmin
opintoryhmässä, jota

Carolyn Renn ja Nola Smith Arizonassa (1982)
isännöivät Dick ja Peggy Johnson.
Nolan äidin kuoltua hän alkoi
osallistua Grand Canyonin seuran
järjestämään sosiaaliseen
toimintaan. Urantia-kirjan
julkistamisen 40-vuotispäivänä Nola
piti esitelmän Urantia-liikkeen
historiasta.

ihailin aina hänen tapaansa
katsella asioita niiden valoisilta
puolilta.

Nola sairastui Alzheimerin tautiin ja
vietti viimeiset vuotensa
vanhainkodissa Kentuckyn
Lexingtonissa. Raskautettunakin

Toimittajat: Marilynn Kulieke, Tamara
Strumfeld ja Richard Keeler
Kirjoittajat: MoSiegel, Marilynn Kulieke,
Dorothy Elder, Jacob D, Irmeli IvaloSjölie, Olga López ja Larry Bowman.
Tuotanto: Truthbook.com

“Urantia,” “Urantian,” ja
ovat
Urantia-säätiön
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tämä on Urantian®-julkaisu.

Verkossa
www.urantia.org

“Joka astuu
valtakuntaan, hänellä
on jo ikuinen elämä –
hän ei koskaan
menehdy.”

Jeesus, Urantia-kirja
146:3.7

