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Ralph Zehr, johtokunnan
liitännäisjäsen
Waverly, New York, Yhdysvallat
Aina kun vuodenvaihteen
juhlakausi on ovella, tunnen
kiitollisuutta siitä, että olen saanut
lahjan, joka antamistaan antaa:
Urantia-kirjan opetukset. Tämän
lahjan antaminen muille ihmisille
maailman joka puolella, aiheuttaa
kuluja, ja huomaan ajattelevani
muuatta henkilöä, joka suuressa
määrin huolehti Jeesuksen julkisen
toiminnan rahoituksesta.
Kysymyksessä on hänen seitsemäs
apostolinsa, Matteus Leevi.
Ensimmäisen kuuden apostolinsa
seurassa Jeesus tapasi
tullimaksujenkerääjä Matteuksen
ensi kertaa Kapernaumin
tulliasemalla. Katsoessaan
Matteusta kasvoihin Jeesus sanoi:
”Seuraa minua”. Andreaksen
valitsema Matteus vastasi heti
Mestarin kutsuun. Seuranneina
vuosina Matteus puhui
valtakunnasta mieluusti näin
sanoin: ”se on sitä, että yritetään
löytää Jumala”. Hän näytti
käsittäneen jo varhain, että ”kun
ihmiset etsivät Jumalaa, se, mitä he
etsivät, on itse asiassa kaikki. Kun
he löytävät Jumalan, he ovat
löytäneet kaiken.”

Apostoliksi tultuaan Matteus
joutui ponnistelemaan
ylämäkeen. Koska hän oli
tullimies ja polveutui liikemiesja veronkantajasuvusta, hänen
juutalaistoverinsa suhtautuivat
häneen ”publikaanina ja
syntisenä”. Mutta aika, jonka
hän vietti Mestarin seurassa,
osoitti, että hän selviytyi
itseensä kohdistuneesta
suvaitsemattomuudesta ja
nurjamielisyydestä. Hänen
apostolitoverinsa antoivat
hänelle lempinimen
”rahantekijä”. Hän oli
apostolien varainkerääjä. Muut
apostolit eivät koskaan
tienneet, että tavan takaa
hänen ”keräämänsä” rahat
olivat hänen omasta
taskustaan. Oli hetkiä, jolloin
”sattui, että publikaaneja
kohtaan tunnettu halveksunta
nousi pinnalle, Leevi paloi
halusta paljastaa heille oma
anteliaisuutensa, mutta joka
kerta hänen onnistui pysytellä
hiljaa.” ”Koko
varainhankintatyönsä hän
toimitti huomaamattomalla ja
henkilökohtaisella tavalla, ja
suurimman osan rahoista hän

keräsi kiinnostuneiden uskovien
varakkaamman osan
keskuudesta. Hän antoi
käytännöllisesti katsoen koko
vaatimattoman omaisuutensa
Mestarin ja tämän apostolien
työhön – – kun hän vainojen
alettua lähti julistamaan
valtakunnan evankeliumia, hän
oli käytännöllisesti katsoen
pennitön.”
Matteus oli alati ylitsevuotavan
kiitollinen siitä, että Mestari ja
apostolit hyväksyivät hänet,
entisen publikaanin, ryhmäänsä,
ja hän toi julki kiitollisuutensa
antaumuksellisella
omistautumisellaan ja
anteliasuudellaan asian hyväksi.
Hänen omistautumisensa oli
varmasti aitoa ja tarttuvaa, sillä
sekä hänen vaimonsa että
hänen vanhin tyttärensä
kuuluivat Jeesuksen seuraajien
lähipiiriin, vaikka Matteus
lahjoitteli heidän perintöosansa
apostolikunnan työn hyväksi.
Hänen vaimonsa oli naisten
ryhmän jäsen, ryhmän, joka
organisoitiin Pellanlähetysretken vuoksi, ja Ruut oli
yksi niistä kymmenestä naisesta,
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jotka Jeesus valikoi ja valtuutti
opettamaan evankeliumia ja
hoivaamaan sairaita seitsemän
evankelistan rinnalla.
Sinä ja minä olemme
Matteuksen tavoin
etuoikeutettuja, sillä
hallussamme on
käänteentekevä ilmoitus sen
alkumetreillä. Kutsu ja käsky
seurata Mestaria ei tänään ole
yhtään vähemmän pakottava
kuin se oli Matteuksen aikana.
Viides käänteentekevä ilmoitus
on valtavasti laajempi,
tyhjentävämpi ja
saavutettavampi kuin neljäs. On
selvää, että käsite ”alati kohti
korkeuksia nousevasta ikuisen
universumin kansalaisuudesta”
on meille paljon enemmän
todellisuutta kuin, mitä Matteus
kykeni kuvittelemaan. Meille on
annettu ainutlaatuinen,
yksityiskohtainen
ylösnousemuselämänvaiheen
kuvaus, jonka voimme
elämämme kuluessa lukea yhä
uudestaan ja uudestaan.
Löydettyäni Urantia-kirjan
vuonna 1967, kun palvelin
lähetystyöntekijälääkärinä
Ghanan sademetsissä, olen

monet kerrat pohdiskellut, miten
hyvin Jeesuksen vertauskuva
peltoon kätketystä aarteesta
symboloi omaa kirjan
löytämiskokemustani. Mikään
hinta pellosta, johon aarre
kätkeytyy, ei voi olla liian korkea,
sillä hengentoiminnan timanttien
määrällä ei ole rajaa; jokainen
aito pyrkimys kaivaa syvemmälle
palkitaan ylenpalttisesti.
Sallikaa minun edellä sanotun
valossa kysyä: Missä muualla
voisit osallistua hankkeeseen,
joka on maailmanlaajuinen ja
joka tunkeutuu jokaisen
ihmisolennon hengelliseen
sisimpään? Tiedätkö jostakin
toisesta sijoitusmahdollisuudesta,
joka tuottaa tulosta
keskeytyksettä seuraavat tuhat
vuotta? Onko olemassa jokin
muu projekti, jossa voi ryhtyä
kumppaniksi
kymmenenmiljoonan asutun
maailman korkeimman hallitsijan
kanssa? Onko sinulla ollut muita
tilaisuuksia työskennellä kylki
kyljessä jonkin perin juurin
koetellun uskollisen
olentoryhmän kanssa, jonka
tunnuslause on ”Minkä
yhdistyneet keskiväliolennot

ottavat tehdäkseen, sen
yhdistyneet keskiväliolennot
myös tekevät”?
Liittyminen viidennen
käänteentekevän ilmoituksen
levitystyöhön on uskoakseni
ehdottomasti elämän suurin
tilaisuus. Harkitse siis
rahalahjoituksen tekemistä
Urantia-säätiölle ja

osallistumista tähän Urantiakirjan ja sen opetusten
maailmanlaajuiseen
levitystehtävään. Käy sivulla
http://www.urantia.org/
news/2013-12/urantiafoundation-needs-your-help

JOHTOKUNNAN

L O K A K U U N 2 0 1 3 KO KO U K S E N
M E R K I T T ÄV I M P I Ä PÄ Ä T Ö K S I Ä
tavoite on saavutettu. Säätiö
tarvitsee nämä rahavarat
varmistaakseen budjetoitujen
tarpeiden toteutumisen.
Urantia-kirjat

Judy Van Cleave, sihteeri,
Urantia-säätiö
Boise, Idaho, Yhdysvallat
250 000 euron
varainkeräyskampanja
Neljä nimeämätöntä
hyväntekijää on haastanut
Urantia-säätiön keräämään
vuoden 2013 loppuun
mennessä 250 000 €. Kukin
näistä lahjoittajista on sitoutunut
vastaamaan lahjoihinne
125 000 eurolla. Jokainen
lahjoittamanne euro siis
kaksinkertaistetaan, kunnes

Vuoden 2013 ensimmäisten
yhdeksän kuukauden
kirjamyynti laski vuoden 2012
luvuista. Kirja-alan tilannetta
tutkittuamme saimme selville,
että kaiken kaikkiaan Urantiakirjan kaltaisten kirjojen myynti
laski vuoden aikana noin 10 %.
Myös e-kirjojen myynti koko
kirja-alan piirissä on
hidastumassa ensi kertaa
niiden saataville tulon jälkeen.
Hyvä uutinen on kuitenkin se,
että lokakuussa Urantia-kirjan
myynti koheni. Oli miten oli,
mutta näyttää mahdottomalta
saavuttaa asettamaamme 7
%:n kasvutavoitetta.
Urantia-säätiö on avannut
vuotuisen vuodenlopun
alennusmyynnin, jonka
merkeissä kovakantista

englanninkielistä kirjaa
myydään 13,80 €:lla ilman
lähetyskuluja Yhdysvalloissa;
ehdotettu vähittäishinta on
normaalisti 19,20 €. Kymmenen
kirjaa sisältävän laatikon hinta
on 107 € ja lähetyskuluja ei
peritä Yhdysvalloissa;
normaalihinta on 192,30 €. Voit
itse valita, onko kirjoissasi

kansikuvana ”elämänpuu” vai
”maailma”.

Sinivalkoiset LeatherSoft™-kirjat
ovat nekin alennusmyynnissä.
Hinta on 21,50 €. Lähetyskuluja
ei peritä Yhdysvalloissa. Kirjan
normaalihinta on 30 €. Viiden
kirjan laatikko maksaa 96 €, kun
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Espanjannoksen revisio

hinta muina aikoina on 153,80 €.
Tilaukset voi tehdä osoitteessa
www.urantia.org/products
Olemme alentaneet kirjojen
hintaa auttaaksemme teitä
sijoittamaan kirjoja
retkeilymajoihin, hotelleihin,
ravintoloihin, hoivakoteihin,
sairaaloihin, risteilylaivoille ja
muihin sellaisiin kohteisiin,
joissa on epävirallisia
lainakirjastoja.
Lukijat voivat myös ostaa näitä
huokeita kirjoja ja myydä ne
edelleen antikvariaatteihin.
Monien suurten kirjakauppojen
mentyä konkurssiin ja suljettua
ovensa antikvariaateista on
tullut elintärkeitä
kirjanlevityskanavia.
Johtokunta hyväksyi
englanninkielisen Urantia-kirjan
e-kirjaversion hinnanalennuksen
6,90 €:sta 3,40 €:oon.
Ranskannoksen toinen revisio
on valmistumassa, ja se
painetaan vuoden 2014
keskivaiheilla.

Espanjannoksen revisiotiimiin
kuuluvat Víctor García-Bory,
Carmelo Martínez, Olga López,
Aníbal Pacheco ja Raúl Pujol.
Tiimin jäsenet tapasivat toisensa
keskustoimistossa 15.–
17.11.2013. Koska ryhmän
jäsenet asuvat Amerikoissa ja
Espanjassa, heidän työnsä
tapahtuu enimmäkseen internetin
kautta. He antoivat suuren arvon
yhdessä viettämälleen ajalle, nyt
kun he ovat saamassa
päätökseen II osan parin
viimeisen luvun revision ja
ryhtyvät kohta revisioimaan III
osaa. He ovat siis saaneet
päätökseen ensimmäisten 47
luvun ja esipuheen revision.
Kolmannen kerroksen, ullakon ja
vaunutallin remontti
Kolmannen kerroksen putkistot ja
sähkönousut on nyt uusittu.
Uudet tammiparketit laskettiin
paikalleen, kylpyhuoneet
rakennettiin uudelleen ja niitä
laajennettiin, keittiö uudistettiin
kokonaan. Kolmannen kerroksen
remontti saadaan päätökseen
joulukuun loppuun mennessä; ja
suunnitelmissa on sen
vuokraaminen joko tammikuussa
tai helmikuussa.
Vaunutallirakennuksen (joka
tunnetaan myös autotallina ja
talliasuntona) remontti on
alkanut, ja se valmistunee
helmikuun loppuun mennessä.

U R A N T I A - K I R J O JA

Urantia-säätiön arvolauselma
Johtokunta hyväksyi heinäkuussa sanan TRUST säätiön
arvojen akronyymiksi. Arvolauselma kuuluu seuraavasti:
Teamwork (tiimityö). Olemme omistautuneet
tiimityön osaamiseen.
Respect (kunnioitus). Kunnioitamme
kanssaihmistemme persoonallisuutta, jota pidämme
Jumalan antamana lahjana.
Unity (yhtenäisyys). Meitä yhdistää hengellisten
tavoitteiden yhtenäisyys, joka juontuu halustamme
elää Jumalan tahdon mukaisesti ja palvella
kanssaihmisiämme.
Service (palvelu). Pidämme palvelua pyhänä ja
riemastuttavana, ja meitä motivoivat rakkaus ja
hengen hedelmät.
Transparency (läpinäkyvyys). Olemme avoimia,
kommunikatiivisia, tilivelvollisia ja vastuntuntoisia;
vain siten täytämme luottamustehtävämme.

Liitännäisjäseniä valittiin
toiseksi kaudeksi
Johtokunnan liitännäisjäsenet
valitaan vuodeksi kerrallaan.
Meillä on ilo ilmoittaa, että
Ralph Zehr ja Marta Elders

M AT K A L L A

FILIPPIINEILLE

kielistä; toinen on englanti.

Mike Wood, Urantia-säätiö
Chicago, Illinois, Yhdysvallat
Urantia-säätiön tehtävänä on
Urantia-kirjan ja sen opetusten
levittäminen
maailmanlaajuisesti.

Jokunen kuukausi sitten Jay
Peregrine astui myöhään
eräänä iltapäivänä
työhuoneeseeni ja kysyi,
osaisinko nimetä maailman
suurimman kristillisen maan,
jonka uskonnollisuus on
laajamittaisinta, mutta jonka
kielelle ei ole olemassa
Urantia-kirjan käännöstä. En
osannut. Hän vastasi:
Filippiinit, maa jossa puhutaan
tagalogia, muuatta
austronesialaista kieltä.
Väestön neljännes puhuu sitä
ensimmäisenä kielenään ja
enemmistö puhuu sitä toisena
kielenään. Kielen
standardimuoto, joka
tunnetaan virallisesti
filippinona, on kansalliskieli ja
toinen Filippiinien virallisista

valittiin uudelleen
liitännäisjäseniksi.

Muutamaa viikkoa myöhemmin
kaksi filippiiniläistä
herrasmiestä Eugene Asidao
ja Nestor Nano, jotka asuvat
nykyään Chicagossa, tuli
käymään säätiössä
tarkoituksenaan keskustella
opintoryhmistä. Eugene kertoi,
että hän ja Nestor pitävät
lauantaisin opintoryhmää vain
muutaman kilometrin päässä
keskustoimistosta, ja he
kutsuivat kiinnostuneita
lukijoita tulemaan mukaan.
Osallistuin seuraavana
lauantaina heidän ryhmäänsä
ja viihdyin mainiosti. Kutsuin
puolestani heidät joka tiistaiiltana pidettävään
opintoryhmäämme, ja monet
heistä ovatkin sen jälkeen

olleet mukana. Eugenen ja
Nestorin kanssa käymäni
keskustelun kuluessa
puhuimme sellaisesta, että he
veisivät kirjoja Filippiineille.
Marraskuun alkupuolella
Eugene sitten kertoi, että hän
ja Nestor olivat aikeissa
matkustaa Filippiineille
tammikuun puolivälissä ja että
heidän suunnitelmissaan oli
käyttää aikaa kuutisen viikkoa
siihen, että he sijoittavat
Urantia-kirjoja kirjastoihin,
yliopistoihin ja kirkkoihin ja että
he tietenkin lahjoittavat kirjoja
jokaiselle löytämälleen tai
perustamalleen
opintoryhmälle.
Otin Eugenen ja Nestorin
puolesta välittömästi yhteyttä
sekä Urantia-säätiöön että
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Kansainväliseen Urantiayhdistykseen toivoessani, että
jompikumpi tai molemmat
suostuisivat hetimmiten
järjestämään kirjoihin tarvittavat
varat. Muutaman päivän
kuluessa kummatkin
organisaatiot sopivat
rahoittavansa yhdessä tämän
hankkeen. Niinpä torstaina
21.11.2013 neljä isoa laatikkoa,
joista kussakin oli 40
kovakantista Urantia-kirjaa, ja
jotka painoivat kukin 53 kiloa,
lastattiin pakettiautoon
ensimmäisenä vaiheena 6–8
viikon pituisella matkalla
Filippiineille.
Tammikuun puolivaiheilta
alkaen Eugene ja Nestor
käyttävät aikaa kuusi viikkoa
sijoittaen 160 Urantia-kirjaa eri
puolille Metro Manilaa, joka on
12-miljoonainen metropolialue,
ja joillekin lähialueille. Sanon
”joillekin lähialueille”, sillä

Filippiinit on saarivaltio,
joka levittäytyy yli 7 000
saarelle, ja moniinkin
osiin maata kulku on
hankalaa. Mutta jo se,
että Metro Manila ja sen
ympäristö (jonka
asukasluku on toiset 12
tai 14 miljoonaa) tulevat
läpikäydyiksi, on
valtaisa tehtävä.
Odotan olevani ajoittain
yhteydessä Eugeniin ja
Nestoriin heidän
matkansa aikana ja
saavani
yksityiskohtaisemman
raportin heidän
ponnisteluistaan, sitten
kun he ovat palanneet.
Oli ajatuksia herättävää
ja inspiroivaa pakata
nuo kirjat ja valmistella ne
lähetettäviksi. Hyvää matkaa,
Eugene ja Nestor!

Nestor Nano ja Eugene Asidao

E L O K U VA N T E K I JÄ N TA PA A JA A
U R A N T I A - K I R JA - A S I A A
Toisessa tuotoksessani annoin
Urantia-kirjan lukijoiden puhua
suoraan kameralle valkoista
taustaa vasten. He vastasivat
lyhyesti mutta vetoavasti
muutamiin peruskysymyksiin:
Mitä rakastat tässä kirjassa?
Mikä vakuutti sinut siitä, että
tämä kirja on, mitä se väittää
olevansa? Mitä jaksoja tai
kappaleita luet yhä uudelleen?
Mikä Jeesuksen piirre tai
ominaisuus vetoaa sinuun
eniten? Miten nämä opetukset
ovat muuttaneet
ihmissuhteitasi?

Richard Jernigan,
Plano, Teksas, Yhdysvallat
Olen koko aikuisikäni ollut
elokuvantekijä ja Urantia-kirjan
lukija. Muutamat viime vuodet
olen yhdistellyt näitä kahta
kiinnostuksen kohdetta
tehdäkseni tästä merkittävästä
tekstistä tunnetumman.
Ensimmäinen tuotokseni oli A

Feast of Uncertainty

[Epävarmuuden juhlaa], 106minuuttinen dokumentti, jossa
jäljitetään niitä paikkoja
Israelissa ja Palestiinassa,
joissa Jeesus Urantia-kirjan
mukaan eli ja opetti.

Pyrkimykseni oli vedota eilukijoihin, joten kehotin
haastateltaviani kuvailemaan
omin sanoin kirjan ideoita ja
käsitteitä. Jotkut haastateltavat
vastasivat erittäin
yksinkertaisesti, toiset taas
kokolailla syvällisesti.
Alkuperäinen aikomukseni oli
luoda yksi kolmeminuuttinen
video, mutta koska lukijoiden
todistukset olivat niin
asiapitoisia ja ajatuksellisia,
tulossa on nyt koko joukko
videoita. Jotkin niistä keskittyvät
yhteen ainoaan lukijaan, muut
tulevat olemaan johonkin

aiheeseen keskittyviä, sellaisia
kuin lukijat puhuvat
Jeesuksesta, Jumalan
läsnäolosta sisimmässämme ja
kuolemanjälkeisestä elämästä.
Minua on aina hämmästyttänyt
se, miten Urantia-kirja,
uskonnollinen teksti, tuntuu
aina perin tuoreelta ja
nykyaikaiselta. Se ylittää ajan
ja avaruuden. Haluan tämän
saman vetoavuuden
heijastuvan videoissani, ja
kuvaamalla jokaisen
haastateltavan valkoista
taustaa vasten, vaikutelma on
avaruudeton, ja jokainen
todistus näyttää kuin tulleen
kuvatuksi samaan aikaan.
Tavoitteenani näiden videoiden
suhteen on tavoittaa ei-lukijoita,
inspiroida löytämään Urantiastereotypia eli selvittää,
millainen tyypillinen Urantiakirjan lukija on sosiaalistaloudellisesti, poliittisesti,
kansallisesti, rodullisesti,
uskonnollisesti ja
koulutuksellisesti. Miten
miellyttävä ja loppumaton
hämmästys se onkaan!
Nämä videot on tehty Urantiasäätiön, The Urantia Book

Janette Mazza puhuu

Urantia-kirjasta

Fellowshipin, Truthbookin ja
muiden kirjaa ja sen opetuksia
uskollisesti levittävien ryhmien
saataville.
Tähän mennessä
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valmistuneista kahdesta
haastatteluvideosta toinen on
kuvattu Fellowshipin kesäpäivillä
2013 ja toinen Nevadan Boulder
Cityssä viime lokakuussa
pidetyssä nuorison ja nuorten
aikuisten konferenssissa.
Suunnitelmiini kuuluu kuvata lisää

todistuksia vuoden 2014
konferenssissa Berliinissä.
Ensi kesän töihin kuuluu myös
kuvaukset jossakin
Yhdysvalloissa järjestettävistä
konferensseista.

Videot ovat saatavilla osoitteesta
www.urantia.org/urantia-bookvideo ja jokainen niistä on
linkitettävissä mille tahansa
sivustolle. Monet ovat
postanneet videot Facebookiin,
ja rohkaisen niin tekemään.

Toiveeni on, että tämä media
on taas uusi tapa auttaa muita
löytämään Urantia-kirjan
ylivertaiset opetukset.

U R A N T I A - K I R JA N
O P I N T O RY H M Ä H A K E M I S T O

Bill Beasley,
Brandon, Florida, Yhdysvallat
Toimituksen huomautus:
Urantia-kirjan
opintoryhmähakemisto on
Kansainvälisen Urantiayhdistyksen, The Urantia Book
Fellowshipin ja Urantia-säätiön
yhteisprojekti. Hakemistoa
hallinnoivan komitean jäsenet
ovat Bill Beasley, Scott Brooks,
Barry Clark (pj.) Jackie Koury
ja Tamara Strumfeld.
Muutama vuosi sitten laskin,
montako prosenttia todellisia
Jeesuksen opetuksia
noudattavien määrä oli
sivistyneen maailman
väestöstä hänen aikanaan.

Scott Brooks

Sen jälkeen laskin, montako
prosenttia Urantia-kirjan
opiskelijat muodostivat
maailman nykyisestä
väestöstä. Vertailin kumpaakin
lukua toisiinsa. Luvut eivät
tietenkään voi olla täsmällisen
tarkkoja, sillä kukaan ei
todellakaan niitä tiedä. Mutta
arvatkaapa mitä! Laskelmieni
perusteella prosenttiosuuksien
välillä ei ollut suurtakaan eroa.
Näyttää siltä, että 2000 vuoden
ajan uskovien ydinjoukko –
prosenttiosuutena koko
väestöstä – on pysynyt
muuttumattomana.
Miten tärkeää on, että olemme
yksilöinä ja ryhmänä
valmistautuneita aikaan, jolloin
Jeesuksen uskonto murtautuu
sekasorron pilvien läpi? Jeesus
keräsi ympärilleen ryhmiä
opiskelemaan. Hän opetti
apostolinsa johtajiksi ja pyysi
heitä rohkaisemaan muita
opiskelemaan ja
pohdiskelemaan hänen
opetuksiaan.
Henkilökohtaisella tasolla ja
Urantia-yhteisön piirissä meillä
on vain kerran ikuisen
elämämme aikana ilmaantuva
tilaisuus tehdä niin kuin Jeesus
teki. Yhteydenpito Urantia-

Jackie Koury

kirjan opiskelijoihin internetin
välityksellä on tehokkain
tarjolla oleva tapa toteuttaa
kaikki edellä kerrottu.
Nettiresurssi Urantia-kirjan
opintoryhmähakemisto, jonka
aikaisempi nimi oli Urantiakirjan opintoryhmäportaali,
jatkaa etenemistään. Tällä
hetkellä listattuna on 334
opintoryhmää 35 maassa ja
44:ssä Yhdysvaltain
osavaltiossa. Listausten kielinä
ovat englanti, espanja, ranska
ja venäjä.
Hakemistoa nykyisin
hallinnoiva komitea on vuonna
2008 tapahtuneen
perustamisen jälkeen
järjestyksessä toinen.
Tiimimme kokoontuu
tavallisesti WebEx:n kautta
kolmesti kuukaudessa.
Toimimme avoimen ja
päättymättömän
työjärjestyksen mukaan.
Työjärjestysasiat sijoitetaan
tärkeysjärjestykseen sen
mukaan, onko kysymys erittäin
tärkeästä, keskitärkeästä vai
vähemmän tärkeästä asiasta.
Viimeksi käsitelty asia koski
hallintokysymyksiä.

Barry Clark

Seuraava merkittävä vaihe on
tietoaineiston siivoaminen siinä
mielessä, että listaukset
olisivat varmasti ajan tasalla ja
paikkansapitäviä. Sen jälkeen
Kansainvälisen Urantiayhdistyksen, The Urantia Book
Fellowshipin ja Urantia-säätiön
opintoryhmäyhteystiedot
saatetaan yhteen ainoaan,
itserekisteröityvään
tietokantaan ja keskitettyyn
luetteloon. Tämä toimenpide
uskoakseni takaa sen, että
Urantia-kirjan opiskelijat
löytävät toisensa yhdessä
opiskellakseen, ja yhteisömme
kasvu jatkuu.
Päämääränämme on tehdä
hakemistosta ”pakko käydä”sivu kaikille, jotka haluavat
kartan, jolla löytää
opintoryhmä. Monet opiskelijat
ovat kaukana toisistaan, eikä
lähistöllä ole opintoryhmää.
Niinpä toisena erittäin tärkeänä
asiana on tehdä hakemistosta
kykenevä virtuaalisten
opintoryhmien
muodostamiseen. Sellaisia
opintoryhmiä toimii jo useita.
Ole hyvä ja liity
innostuneeseen joukkoomme
edistämään opintoryhmiä
Urantian joka puolella. Jos

Tamara Strumfeld
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toimit sellaisen opintoryhmän
vetäjänä, joka keskittyy
Urantia-kirjaan ja haluat
houkutella lukijoita, käy sivulla
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urantiastudygroup.org ja
rekisteröi ryhmäsi. Jos sinulla on
sivusto ja haluat liittää sen
Urantia-kirjan

opintoryhmähakemistoon, lähetä
minulle sähköpostia osoitteeseen
bill.beasley@gmail.com

P IKKUJOULUT
U R ANT IA - SÄÄT IÖ SSÄ
Toimituksen huomautus: Paikallisyhdistykset The First Society of The Urantia Book Fellowship, The Greater Lake Michigan Association of Urantia
Association International ja Urantia-säätiö järjestivät vuotuisen pikkujoulujuhlan lauantai-iltana, 7. joulukuuta. Tilaisuus alkoi lyhyellä
ohjelmaesityksellä, jonka ohjasi Carolynn Kendall. Hän pyysi mukanaolijoita lukemaan valikoituja kohtia aiheista Jumala Isä, Isän rakkaus,
Jumalan hyvyys, Jumalan oikeudenmukaisuus ja armo, Jumalan suojelus, Isän läsnäolon valkeus, Korkein Olento ja inhimillinen rakkaus ja
antaumus.
Joanne Strobel valmisti ja tarjoili herkullisen aterian, pikkulapset juoksentelivat ympäriinsä ja leikkivät ja ystävyyssuhteet vahvistuivat. Se oli
hauska ja toveruutta voimistava ilta, josta kaikki nauttivat. Ehkäpä sinunkin kannattaisi harkita mukanaoloa ensi vuonna.
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K O K E M U K S I A U R A N T I A - K I R JA N
S I J O I T TA M I S E S TA
ostaa kirjoja alennusmyynnistä.
Käy sivulla
www.urantia.org/news/201311/urantia-book-holiday-sales
Käytin hiljattain tietyn määrän
aikaa sijoittaen kirjoja eri
kohteisiin Miamissa ja kerron
seuraavaksi kokemuksistani,
sillä toivon sen innostavan
uusiin ideoihin.
Miamin alueen antikvariaatit

Share Beasley, johtokunnan
liitännäisjäsen, Urantia-säätiö
Brandon, Florida, Yhdysvallat
Kuinka Urantia-kirjan
löytäminen on vaikuttanut
sinuun? Miten se on vaikuttanut
ympärilläsi oleviin? Oletko
parempi ihminen? Jos niin on,
olet muuttamassa maailmaa
yksi henkilö kerrallaan, itsestäsi
lähtien.
Kiinnostaako sinua tuoda
Urantia-kirja paremmin
saataville?
Käynnistetäänpä siis aivoriihi!
Minua kiinnostavat sinun ideasi
yhtä paljon kuin se, että jaan
kanssasi muutaman omani.
Ideat
Lahjoita kirjoja kirjastoihin
hotelleissa, risteilylaivoilla ja
muissa paikoissa, joissa
ihmisillä saattaa olla aikaa
selailuun. Mitä nämä muut
paikat sitten lienevätkään?
Lahjoita vanhoihin kansiin
sidottuja Urantia-kirjoja
Goodwillille ja
Pelastusarmeijalle tai pane ne
myyntiin antikvariaateissa.
Myy uudempiin kansiin sidottuja
kirjoja antikvariaatteihin 4 euron
hintaan. Se merkitsee
henkilökohtaista lahjotusta, sillä
maksat hinnanerotuksen.
Montako kirjaa itse kukin pystyy
lahjoittamaan vuoden aikana?
Mistä voimme luopua niin
tehdäksemme?
Joulukuun ajan on sopiva hetki

Ensimmäisellä
antikvariaattikäynnilläni
Miamissa sain tietää, etteivät
kaupan omistajat sen
kummemmin osta kirjoja kuin
harjoita komissiokauppaakaan.
He antavat kuitenkin alennusta
ostoksistasi, jos annat kirjoja
myyntiin.
Toisen käynnin opetus oli, että
pitää ensin soittaa
kirjakauppaan varmistuakseen,
että se on edelleen olemassa ja
saadakseen tietää sen
aukioloajat. Tämän opin
kantapään kautta. Kävi nimittäin
näin: Löysin kyseisen
kirjakaupan netistä. Otti aikansa
ajaa sinne ja maksoin
pysäköinnistä, minkä jälkeen
kävelin pitkän matkan vain
saadakseni todeta, että eipä sitä
kirjakauppaa enää ole.
Täydellinen myymälä oli
ajatuksissani sellainen, jonka
alana ovat geologia, biokemia,
astronomia, antropologia,
fysiikka, historia ja uskonto.
Ajatuksissani sellainen kauppa
olisi mielissään voidessaan
lisätä Urantia-kirjan
kokoelmiinsa. Se olisi
täydellistä.
Olinkin ensi katsannolta ihan
oikeassa. Omistaja otti vastaan
kirjan, katseli sitä selvästi
kiinnostuneena ja kävi läpi
sisällysluetteloa. Kun hän pääsi
IV osaan, PAM, hän töytäisi
Urantia-kirjan takaisin minulle ja
päästi suustaan kaksiosaisen
voimasanan: ”Jeesus ...”
Kyseinen nainen ei vielä tunne
Mestaria, ja ilmeisen ylpeänä
hän julisti: ”Olen buddhalainen”.
Seuraavaksi hän ryhtyi
saarnaamaan ”kristittyjen
pahuudesta” ja toisti vihaisena
moneen kertaan: ”Ulos täältä”.

Hmm. Hän väitti olevansa
buddhalainen. Melkoinen
muistutus siitä, että meidän
tulee edustaa henkilökohtaista
uskontoamme kaikissa
tekemisissämme!
Sitten vuoroon tuli
ystävällismielinen,
ammattitaitoinen lukijan
paratiisi: valtavan suuri
myymälä, jossa oli kahvila,
keräilyesineitä, taidetta ja sekä
uusia että käytettyjä kirjoja.
Kauppa järjestää
kirjailijaesittelyjä, jotka
videoidaan kirjakaupan
verkkosivuille nettikäyttöön.
Mielessäni liikkuivat jo ajatukset
yhteisömme osaajista
esittämässä täällä katsauksen

Urantia-kirjaan.

Tämä oli käymistäni
kirjakaupoista ehdottomasti
edistyksellisin ja kiinnostavin.
Kysyttyäni asiasta sain kuulla,
että kauppa on aikaisemmin
tilannut Urantia-kirjoja säätiöstä
ja jatkaa tätä käytäntöä.
Kauppaa ei kuitenkaan
kiinnosta pitää kirjaa
varastossa. Jätin sinne säätiön
yhteyskortin vain, jotta heillä
olisi toinen tilaisuus ajatella
asiaa uudelleen. Jäin
miettimään, miten siellä
suhtauduttaisiin tarjoukseen
esittelyn järjestämisestä.
Viimeiseksi kävin
kirjakaupassa, joka sijaitsee
ostoskeskuksessa. Siellä
myydään antiikkia ja käytettyjä
kirjoja. Siellä ei ollut halukkuutta
ostaa kirjaa suoralta kädeltä,
mutta he antoivat välirahaa 7
euroa kahdesta kirjasta, jotka
ostin.

Risteilyalukset
Holland America Linen kirjasto
on lukittu lasivitriini, joka on
kirjastonhoitajan vastuulla.
Esittelin kirjan hänelle.
Seuraavana päivänä se oli
lasikaapin hyllyllä. Sama toistui
kahdella muullakin laivalla.
Royal Caribbeanin kirjahyllykkö
on avoin. Tuntui hyvältä sijoittaa
kirja sen hyllylle.
Tennesseen RV Resort
Community Room: Sijoitin kirjan
sen hyllylle.
Julkiset kirjastot
Costa Mayan kirjasto:
kirjastonhoitaja otti kiitollisena
vastaan El libro de Urantian.
Kirjastoa oli vaikea löytää mutta
sisukkuudella sekin onnistui.
Toivottavasti se tavoittaa
mahdollisimman monta sielua.
Tampan seudun alueelliset
kirjastot
Kolme kirjastoa kieltäytyi
tilanpuutteen vuoksi.
Kaksi kieltäytyi kristittyjen
kirjastonhoitajien
varovaisuuden vuoksi.
Kolme otti kirjan vastaan: ”Teko
on meidän, seuraamukset ovat
Jumalan.”

Lahjoituskirjat
Hotellissa Marriott’s Villas
menin viihdykehuoneeseen ja
sijoitin kirjan sen lainaushyllylle.
Kirja oli siellä edukseen ja
näyttävä seistessään uljaana
hiirenkorvilla olevien ja puhki
kuluneiden muiden kirjojen
rinnalla.
Hotelleissa Hyatt ja Trump golf
resort ei ollut lainakirjastoa.
Urantia-kirja sijoitettuna
risteilylaivan hyllyyn.
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Mietiskelen sitä, miten valtava
vaikutus Urantia-kirjalla on
ollut elämääni, ja minulla on
käsitys siitä, millaista elämäni
olisi ollut ilman sitä. Minulla on
aina varalla Urantia-kirjan
kappale, sillä en voi koskaan
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tietää, milloin tulee tilaisuus
vaikuttaa jonkun toisen ihmisen
elämään. Ja tilaisuuksiahan
tulee.
Onko sinulla polttava halu jakaa
Urantia-ilmoituksen opetuksia?
Kutsun sinut osallistumaan

kanssani tähän syvälle käyvään
kokemukseen. Onko sinulla
ideoita tai kokemuksia tai
kumpiakin, jotka auttavat
tekemään Urantia-kirjan
sijoittamis- ja
myyntihankkeistamme entistä
täydellisempiä ja laaja-

alaisempia?
Kerro kokemuksistasi ja
ideoistasi.
Share.Beasley@gmail.com

V ANHETA ARVOKKAASTI
matkoihinsa sinä siunattuna
hetkenä. Muina aikoina he
linnoittautuvat kumpikin omiin
oloihinsa odottamaan tämän
kaiken loppua.

Mo Siegel, presidentti,
Urantia-säätiö
Boulder, Colorado,
Yhdysvallat
Olipahan päivälliskeskustelu!
Max ja Karen kuvailivat Maxin
ikääntyviä vanhempia.
”Ärtyneisyys ja
kyllääntyminen” ovat liian
lieviä sanoja kuvaamaan
päivästä toiseen jatkuvaa
kylmää sotaa heidän
kodissaan. 60-vuotisen
avioliiton jälkeen he eivät voi
enää sietää toisiaan.
Kummatkin ikääntyvät
vanhemmat kiertelevät ympäri
taloa kuin kiusatut sielut
pitkään jatkuneessa
keskinäisessä taistelussa.
Maxin isä, iältään 93-vuotias,
ilmoitti perheelle olevansa
läpeensä kyllästynyt
vaimoonsa ja haluavansa
lähteä tapailemaan muita.
Maxin 87-vuotiaalla äidillä on
matkalaukku pakattuna ulkooven vieressä ikään kuin
varoituksena perheelle. Heti
kun hän on saanut
tarpeekseen Maxista ja
omasta miehestään, hän
osoittaa sormellaan
matkalaukkua ja uhkaa lähteä

Päivällisillä oli mukana myös
Beth, joka ryhtyi kertomaan
iskänsä ja äiskänsä tarinaa.
Vaude, jos Maxin juttu kuulostaa
hullulta, se sopii kuitenkin
mainiosti Bethin jutun seuraan.
Bethin sairaalloiset vanhemmat
elävät pysyvässä
taistelutilanteessa, johon
television jalkapallo-ottelut
tuovat hetkellisen aselevon.
Bethin isästä, 84, on tullut
yökyöpeli vain siinä ilmeisessä
tarkoituksessa, että niin hän voi
vältellä 75-vuotiasta vaimoaan.
Molemmat ärjyvät ja syyttelevät
toisiaan lähes kaikesta:
päivittäisistä säryistään ja
kivuistaan. He ovat kaiken
kaikkiaan surkeita ja äkäisiä, ja
usein tuntuu siltä, että he
odottavat kuolemaa. Heidän
surkeutensa on niin paksua, että
sitä voisi leikellä veitsellä.
Vaikka tarinat olivat itse asiassa
surullisia, emme voineet kuin
nauraa kertoessamme ja
kuunnellessamme ”pöhköjä
kertomuksia iäkkäistä
vanhemmista”. ”Äijä sanoi, muija
sanoi”, kuulosti aivan TV:n
saippuaoopperalta, mutta
päivänvalossa tarkasteltuna
kysymyksessä oli maisen
elämän traaginen ehtoopuoli.
Päivällisistämme ehti kulua noin
viikko, kun 88-vuotias
ystävämme Scott kuoli. Olimme
nähneet hänet viimeksi
heinäkuussa 2013.
Parkinsonintauti oli ottanut
vallan hänen kehostaan. Siinä
hän istui happinaamari
kasvoillaan. Hänen
olemuksensa oli silti positiivinen,
hän oli kiinnostunut meistä,

toiveikas elämän suhteen ja varsin
onnellinen, vaikka hän oli selvästi
kuolemaisillaan. Scott oli elänyt
aktiivisen elämän, joka oli täynnä
saavutuksia, ja hänen juurensa
olivat syvällä jumalasuhteessa.
Eläköidyttyäänkään Scott ei
lakannut koskaan kasvamasta.
Viimeiset elinvuotensa hän käytti
opiskeluun ja aktiiviseen toisista
huolehtimiseen. Hän oli
kiinnostunut ja kiinnostava;
epäitsekäs ja suurisydäminen.
Scott ilmensi rakastettavuutta,
määrätietoisuutta ja iloisuutta jopa
kalvavan sairauden kourissa.
Vastakohta päivälliskeskustelujen
tyytymättömien, ikääntyvien
vanhempien ja Scottin elämän
välillä pyöri ajatuksissani viikkojen
ajan. Miksi jotkut iäkkäämmät
henkilöt olivat paljon onnellisempia
kuin toiset? Oliko se pelkästään
geneettistä, vai oliko se
jonkinlainen genetiikan ja jonkin
syvemmältä kumpuavan
yhdistelmä? Kaksi Urantia-kirjan
katkelmaa luvusta 159 auttoivat
minua selittämään tätä ongelmaa.
Ensimmäinen katkelma,
”[l]isääntyvä onnellisuus on aina
kaikkien niiden kokemuksena,
jotka ovat varmoja Jumalasta”,
vaati minua hankkimaan lisää
tietoa kummastakin
vanhuspariskunnasta. Osoittautui,
ettei kummallakaan onnettomalla
pariskunnalla ollut juuri
minkäänlaista henkilökohtaista
suhdetta Jumalaan. Toinen
pariskunta myönsi passiivisesti,
että Jumala ehkä on olemassa,
mutta kummallakaan puolisolla ei
ole minkäänlaista aktiivista ja
omakohtaista uskoa. Toinen
parsikunta on kulttuurisessa
mielessä uskonnollinen kaksi
kertaa vuodessa, eikä
perhepiirissä Jumalasta juurikaan
keskustella.

Scottilla sen sijaan oli
elämänmittainen, aktiivinen
jumalasuhde, ja hän harjoitti
jatkuvasti henkilökohtaista
uskontoaan. Oli ilmeistä, että
hänen onnellisuutensa oli
Isän ilmituloa rakkauden
kyllästämän sielun elämässä.
Toinen katkelma paljastaa
yhden tärkeän totuuden lisää:
”[t]oimettomuus on
itsekunnioitukselle tuhoisaa”.
Ikääntyessämme voimme
jäädä kotiin ikävöimään
menetettyä nuoruuttamme,
samalla kun kauhistelemme
raihnaisuutemme etenemistä.
Tai voimme lähteä ulos
auttamaan toisia, joilla on
vakavampia vaikeuksia kuin
itsellämme. Jo muutaman
minuutin kuluttua löydämme
jonkun apua tarvitsevan,
jonka tilanne on paljon
omaamme pahempi. Toisten
auttaminen on hauskaa
”hyväololääkettä”.
Vapautuminen
pahantuulisesta minästä
seuraa siitä, että unohtaa
minänsä ja rakastaa ja
palvelee aktiivisesti muita.
Vaikka Urantia-kirjan
opetukset ovatkin
korkealentoisia ja älyllisiä, ne
ovat myös ylenmäärin
käytännöllisiä ja reaalisia.
Urantia-ilmoitus lupaa, että
omakohtainen jumalasuhde
tuo mukanaan kestävän
onnellisuuden. Ne meistä,
jotka kokevat Jumalan
päivittäisessä elämässään,
tietävät tämän lausuman
todeksi ja tosiasiaksi.
Jumalan kanssa meillä on
kaikki; ilman Jumalaa meillä
ei ole mitään.

URANTIA-SÄÄTIÖN NETTIUUTISET
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T OIME ENPAN EVAN JOH TA JA N
PA I KKA AUKI
● Taata se, että kaikki säätiön
oikeudelliset ja varainhoidolliset
vastuut ja lainmukaisuudet
toteutuvat.

Hallinto
● Ottaa vastuu henkilökunnan
koulutuksesta, kehityksestä,
arvioinnista, rekrytoinnista,
palkkauksesta ja etuisuuksista.
● Huolehtia verkkosivuista,
sosiaalisesta mediasta ja
lukijapalveluista.
● Auttaa presidenttiä ja
johtokunnan komiteoita
suoriutumaan tuloksellisesti
vastuistaan ja saavuttamaan
tavoitteensa.

Ajankäyttö
Voitko kuvitella olevasi sellaisen
organisaation toimeenpaneva
johtaja, jonka tehtävänä on
”Urantia-kirjan ja sen opetusten
levittäminen
maailmanlaajuisesti” ja jonka
visiona on mm. ihmiskunnan
hengellinen muodonmuutos sillä,
että nämä opetukset esitetään
maailmalle?
Urantia-säätiön toimeenpaneva
johtaja Jay Peregrine on Urantia
-säätiötä yli vuosikymmenen
palveltuaan jäämässä eläkkeelle.
Mikäli sinulla on kokemusta ja
pätevyyttä toimia ei-kaupallisen
säätiön toimeenpanevana
johtajana ja mikäli olet
antaumuksellinen Urantia-kirjan
lukija, Urantia-säätiö haluaa
sinut!
Tehtävän otsikko:
Toimeenpaneva johtaja.
Toimipaikka: 533, W. Diversey
Parkway, Chicago
ENSISIJAISET
VASTUUALUEET

● Pitää aktiivisesti mukana
henkilökunta, komiteat,
yhteistyöorganisaaatiot ja
lahjoittajat.
Julkaisu-, rahoitus-,
varainkeräys- ja oikeudellinen
johtotyö

● 25 % Urantia-kirjan
julkaisutoiminnan, käännösten ja
maailmanlaajuisen jakelun hoitoa.
● 20 % lahjoittajiin keskittyvien
toimien hoitoa.
● 15 % internetin rahoitus- ja
informaatiojärjestelmien hoitoa.

● Johtaa maailmanlaajuista
julkaisu- ja jakelujärjestelmää
Urantia-kirjan myynnin
kasvattamiseksi.

● 20 % johtamista, vastuussa
olemista ja hallintoa.

● Huolehtia varainkeräysten
suunnittelusta ja toteutuksesta
sekä yhteydenpidosta
lahjoittajiin.

Keskeiset pätevyysvaatimukset

● Huolehtia käynnissä olevista
toimintaperiaatteista,
täytäntöönpanoprosesseista
sekä Urantia-kirjan käännösten
ja revisioiden tuotannosta.
● Huolehtia tilinpitojärjestelmistä
ja varmistaa, että käytettävissä
on aina tarkat varainhoidolliset
tiedot, jotka mahdollistavat
strategisen budjetoinnin.

Johtaminen

● Varmistaa, että
vuositilintartkastus saadaan
päätökseeen ajallaan.

● Varmistaa se, että ohjelmat
sujuvat erinomaisesti ja niitä
arvioidaan tiukasti.

● Osallistua aktiivisesti Urantiasäätiön sijoitusten valvontaan.

● 20 % projektien hoitoa.

Toimeenpanevan johtajuuden
ensimmäinen vaatimus on, että
hyväksyy Urantia-säätiön arvot ja
palvelee innostuneesti säätiön
toimintaperiaatetta ja visiota.
Ihanteellisella ehdokkaalla
● Tulisi olla koeteltua järjestöllistä
kokemusta ja käytännössä
osoitettua kykyä johtaa ja kehittää
älykkään ja antaumuksellisen
työntekijä- ja vapaaehtoiskunnan
valmiuksia.
● Tulisi olla tietoa
varainkeräysstrategioista ja
suhteista lahjoittajiin; hänellä tulisi
olla käytännössä osoitettua kykyä
varainkeräyksiin.
● Tulisi olla 1) käytännössä
osoitettua tavoitteiden ylittämistä

ja perusasioihin perehtymistä;
2) kykyä ohjelmien
toteuttamisen ja
budjettirealitettien
tasapainottamisen välillä; 3)
taipumusta ongelmien
ratkaisemiseeen, projektien
hoitamiseen ja luovaan
ajatteluun.
● Tulisi olla perinpohjainen
ymmärrys rahoituksesta,
varainkeräyksestä,
henkilöresursseista ja
toimistonhoidosta sekä laaja
kokemus strategisesta
kehittelystä ja suunnittelusta.

Opinnäytteet
● Alempi korkeakoulututkinto
vaaditaan. Maisterin tai
vastaava tutkinto on varsin
toivottava.
● Viisivuotinen johtajakokemus
kaupallisesta tai eikaupallisesta organisaatiossa.
● Aikaisempi menestyksellinen
työskentely ylimmän johdon ja
johtokunnan kanssa; kyky pitää
yllä suhteita johtokunnan
jäseniin.
● Vahvat kirjalliset ja suulliset
kommunikointitaidot; vakuuttava
ja intohimoinen kommunikointi,
johon kuuluu erinomainen
henkilöiden välisten ja
monialaisten projektien
hallintataito.
PALKKIOT JA EDUT
Vuosipalkka pätevyydestä ja
kokemuksesta riippuen 58 000–
65 400 €. Erinomaiset
terveydenhoito- ja lomaedut
taataan.
MITEN HAETAAN
Lähetä saatekirje
ansioluetteloin pdf- tai Wordtiedostona osoitteeseen
joanne@urantia.org
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L U K I JA KO M M E N T T I
tehtävä salaa, sillä muita
uskomusjärjestelmiä, sellaisia
kuin apokryfikirjat, hindulaisuus,
buddhalaisuus, itämainen
mietiskely, mystiikka,
gnostilaisuus, Kabbala ja new
age-uskomukset, pidettiin
harhaoppisina.

7 . v u o s i k e r ta , n u m e r o 4 .
J o ul u k u u 2 0 1 3
533 Diversey Parkway
Chicago, IL 60614
Yhdysvallat

Löysin sieltä täältä totuuden
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Karen Van Aarde, Etelä-Afrikka
Mikä saa minut toimimaan
Se, mikä saa minut toimimaan,
on totuus – totuuden etsintä.
Nuoruudestani saakka olen
tuntenut, että Jumalasta on
tiedettävissä enemmän,
Jumalaa voi kokea enemmän.
Suhteeni Isään oli jo
varhaisessa vaiheessa
suhteellisen läheinen, ja
kaipasin sydämeni pohjasta ja
voimaperäisesti Isän tuntemista.
Muistan, että ollessani viiden ja
puolen vuoden iässä herätin
äitini keskellä yötä ja pyysin
häntä lukemaan minulle
Raamattua. Myöhemmin
saatoin repiä sivuja Raamatusta
ja tunkea niitä taskuihini ja
vaatteideni alle. Arvelin sivujen
vievän minut lähemmäksi
Jumalaa. Koitti aika, jolloin
Raamattu ei enää riittänyt
sammuttamaan
totuudennälkääni. Halusin
enemmän.
Samalla kun harjoitin
perheemme uskontoa, ryhdyin
kuitenkin etsimään totuutta
muista uskonnoista. Se oli

On outoa kuinka
kaipaammekaan jotakin,
vaikkemme edes tiedä, mitä se
on. Mutta, kun sen löydämme,
tiedämme sen löytäneemme
yhtä varmasti kuin tiedämme
taivaan olevan sininen.
Ystäväni eivät voineet
ymmärtää, miksi minulta puuttui
innostus ja miksi minua vaivasi
tyytymättömyys sitä kirkkoa ja
sen tiettyjä uskonkappaleita
kohtaan, jonka piirissä olimme
varttuneet. Halusin enemmän ja
luotin siihen, että taivaallinen
Isämme johdattaisi minut
korkeampien totuuksien äärelle.
Sitten, yhtenä lauantai-iltana
tapasin ostoskeskuksessa
erään ystäväni. Meitä yhdisti
sama intohimo totuutta kohtaan,
ja hän kysyi minulta, mitä
tahdoin elämältäni. Hän testasi
minua nähdäkseen, olinko
valmis Urantia-kirjalle.
Kerrottuani hänelle
ajatuksistani, tuntemuksistani ja
totuuden etsinnästäni hän sanoi
ymmärtävänsä, mitä olin
kokemassa. Hän sanoi
tietävänsä, että oli olemassa
täydelleen minulle sopiva kirja.
Innostuin asiasta, mutta olin
myös varuillani, etten vain löydä

taas uutta kirjaa, joka tanssii
totuuden ympärillä ja puhuu
asioista, jotka eivät ole
sopusoinnussa sydämeni
kanssa. Tilasin sen kuitenkin, ja
kun se saapui, olin kuin lapsi
jouluaattona. Revin pakkauksen
auki, ja kirjan paksuus yllätti
minut. Sitä selaillessani tajusin
itse asiassa pitäväni käsissäni
sitä, jota olin etsinyt. Löysin
vahvistuksen vahvistuksen
perään kaikelle, mitä
sydämessäni selkeästi tiesin.
Urantia-kirjaa lukiessani
huudahtelin monet kerrat:
”Tiesin sen. Tiesin sen.”
Toisinaan taas nauroin suureen
ääneen silkasta mielihyvästä.
Toden totta saatoin
ensimmäistä kertaa tuntea
muuttuvani tavalla, jota sanat
eivät pysty kertomaan. Tuntui
kuin ”imisin sisääni” itseään
elämää. Kävi päivä päivältä
helpommaksi tehdä niin kuin
oikein on.
Olen nyt onnellisempi; oloni on
nyt rauhallisempi.
Minussa kehittyy syvä ja
kyltymätön rakkaus Isää, itseäni
ja kanssaihmisiäni kohtaan.
Olen tosissani rakentamassa
henkilökohtaista suhdetta Isään
ja omakohtaista, yksityistä ja
vahvaa Jumalan Isyyden ja
ihmisen veljeyden ymmärrystä.
Koko elämäni ajan olin yhtä
suurta kysymysmerkkiä. Nyt,
kuta enemmän ymmärrän
Urantia-kirjan opetuksia, sitä
helpompaa on olla se, jonka
Jumala haluaa minun olevan.
Ulottuvillani on mahdollisuus
olla yhä enemmän Isän
kaltainen. Se ei ole aina
helppoa, mutta mitä enemmän
ymmärrän totuutta, sitä
enemmän vahvuutta minussa
on. Voin ensimmäisen kerran
sanoa olevani todella vapaa!

Todellinen uskonto johtaa
yhä laajempaan
sosiaaliseen palvelemiseen.
Urantia-kirja, [102:3.4]

