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Tässä numerossa:

Jay Peregrine, toimeenpaneva
johtaja, Urantia-säätiö
Chicago, Illinois. Yhdysvallat

jollekulle rakkaalle, joka saattaa
tarvita apua
jäämistösuunnittelussa.

Urantia.plannedgiving.org on
ilmainen nettipalvelu, joka auttaa
laatimaan hyvän
jäämistösuunnitelman, olipa
ajatuksena jättää käteisvaroja tai
omaisuutta suvulle, Urantiasäätiölle, jollekin muulle
hyväntekeväisyyskohteelle tai
näiden yhdistelmälle. Tämä uusi
verkkosivu, joka avattiin hiljattain
Urantia.org-sivuston liitännäisenä,
sisältää seuraavaa:

Oletko tietoinen siitä, miten
vältyt eläkesäästöjesi
mahdolliselta kaksinkertaiselta
verotukselta siinä tapauksessa,
että osoitat ne perillisillesi? Lue
jakso ”Pane verotoimisto työhön
Urantia-säätiön hyväksi”.

Uusi sivu lahjoitussuunnittelusta
sivustossa Urantia.org
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Johtokunnan tammikuun 2013
kokouksen merkittävimpiä
päätöksiä
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Desimaaliseminaari
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• jäämistösuunnitelma;

Urantia-kirja Espanjassa
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Urantia-kirjan farsintaminen
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• testamentinlaatimisvelho;
verkkotyökalu, joka auttaa
laskemaan henkilökohtaiset
rahalliset tavoitteesi;

Inspiroi ja inspiroidu

8

Sinisen klubin kolmas kokous
Frankfurtissa
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Internetin Urantia-kirja-koulun
uusi alusta
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Lukijakommentti

10

• vuorovaikutteinen työkalu, joka
auttaa lahjoituksen suunnittelussa;
• tavat, joilla tuetaan Urantiasäätiötä (tai muuta
hyväntekeväisyyskohdetta) mutta
jotka eivät vaikuta nykyiseen
elämäntilanteeseesi tai perheesi
taloudelliseen turvallisuuteen;
• lahjat, jotka tuottavat tuloa;
• lahjat, jotka suojelevat varojasi;

Toivomme tämän
nettityökalun
osoittautuvan
hyödylliseksi palveluksi
Urantia-säätiön tukijoille.

• työkalu, jolla voi verrata
lahjoitussuunnitelmia löytääkseen
itselleen parhaiten sopivan.
Löydät sivulta ilmaisia esitteitä,
joissa käsitellään monia edellä
mainittuja asioita ja jotka voit ladata
ja lukea itsellesi sopivana
ajankohtana. Voit antaa ne
puolisollesi, finanssineuvojallesi tai

Tiesitkö, että Yhdysvaltain
aikuisväestöstä 55 %:lla ei ole
testamenttia (käy selville sivuilta
WikiAswers.com)? Hallitus saa
suuren osan jäämistöstäsi, ellet
ole tehnyt testamenttia! Käytä
testamentinlaatimisvelhoa
kerätäksesi tiedot, jotka tarvitset
testamentin tekemiseen, tai
käytä lisätestamenttinäytettä
lisätäksesi Urantia-säätiön jo
tekemääsi testamenttiin.
Jos eläköidyttyäsi tarvitset
kuukausituloja mutta haluat
säästää veronmaksussa, lue
jakso hyväntekeväisyydestä ja
lahjoituselinkoroista: ”Lahjat,
jotka tuottavat sinulle
tuloja”.
Jos sinulla on
ammattimainen
finanssineuvoja,
pyydä häntä
vilkaisemaan jaksoa
”Ammattimaisille
neuvonantajille”. Hän
löytää sieltä tärkeää
informaatiota Urantia
-säätiölle tehtävistä
lahjoituksista. Siellä
on ilmaiseksi myös
hyödyllisiä
apuvälineitä.

Toivomme tämän nettityökalun
osoittautuvan hyödylliseksi
palveluksi Urantia-säätiön
tukijoille. Toivomme myös, että
jäämistösuunnitelmia
tehdessäsi muistelet, mitä
Urantia-kirja on merkinnyt
sinulle, ja muistat
testamentissasi Urantiasäätiötä, kirjan alkuperäistä ja
maailmanlaajuista julkaisijaa.

La donación planeada es
un asunto de familia.
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JOHTOKUNNAN

TA M M I K U U N 2013
KO KO U K S E N M E R K I T TÄV I M P I Ä PÄ ÄT Ö K S I Ä
Julkaisusuunnitelmia laaditaan.

Urantia-kirjan venäjännöksestä
on otettu juuri uusi painos, ja
Urantia-säätiö aloittaa nyt
toimet tuodakseen kirjan taas
venäläisten saataville. Vaikka
Venäjällä on vuoden 1997
jälkeen jaettu 17.000 kirjaa,
jakelu on silti lannistavan
vaikeaa. Parhaista
ponnistuksistaan huolimatta
Urantia-säätiö ei ole koskaan
saanut penniäkään kyseisistä
kirjoista. Toivomme tilanteen
paranevan tämän uuden
painoksen myötä.

painovirheistä. Kutsumme tätä
tekstiä ”standarditekstiksi”.
Nähdessäsi Urantia-kirjassa
sanan ”standarditeksti” voit
luottaa siihen, että kirjan teksti
on aito ja väärentämätön
Urantia-kirja.
Koska on jatkuva tarve opiskella
tekstiä, formatoida se ja lisäksi
ottaa mukaan digitaalisissa
kirjoissa nyttemmin käytetty
viittausjärjestelmä, pyydämme,
että säätiön ja Fellowshipin
tukema komitea muodostetaan
uudelleen Marilynn Kulieken
johdolla.

Lahjoittamisesta helpompaa

Marilynn Kulieke, sihteeri,
Urantia-säätiö,
Lincolnshire, Illinois,
Yhdysvallat
Urantia-kirjat
Johtokunta tarkasteli hiljattain
painettuja Urantia-kirjan
espanjannoksen,
venäjännöksen ja
portugalinnoksen kovakantisten
kirjojen suojapapereita.
Englanninkieliset
pehmeäkantiset kirjat uusine
kansineen saapuivat muutamaa
päivää kokouksen jälkeen.
Tämä 16.000 kappaleen
kirjalähetys tuli juuri sopivaan
aikaan ehtiäkseen Yhdysvaltain
vuosittaisille kirjamessuille.
Uudet kannet elvyttävät
kiinnostusta Urantia-kirjaan ja
luovat sille uusia
mahdollisuuksia. Ilman
ajoittaisia uusia kansia kirja-ala
pitäisi Urantia-kirjaa vanhana ja
nuutuneena kirjana. Uudet
kannet pitävät kirjan edelleen
varteenotettavana kirjakauppaalan piirissä ja haluttavana
kirjanostajien keskuudessa.
Kirjan myynti nousi
Yhdysvalloissa neljä prosenttia
ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana 2013
verrattuna vuoden 2012
vastaavaan aikaan.

Urantia-kirjan historiallinen

hakemisto on lähes valmis.

Johtokunta hyväksyi päätöksen
Urantia-säätiön julkaisujen
toimituspolitiikasta. Se on
omiaan varmistamaan säätiön
kaikkien julkaisujen
laadukkuuden.
Standarditekstikomitea
Se, että englanninkieliseen
Urantia-kirjaan kohdistuvat
tekijänoikeudet eivät enää ole
voimassa suojaamassa
alkuperäistä tekstiä, on
osoittautunut ongelmalliseksi.
Pulman ratkaisemiseksi
Urantia-säätiö ja The Urantia
Book Fellowship asettivat
standarditekstikomitean
käymään läpi kaikki Urantiakirjaan sen ensimmäisen
painoksen 1955 jälkeen tehdyt
muutokset. Vuosia
uurastettuaan komitea teki
suosituksen ”lopullisesta
tekstistä”, joka on puhdistettu

Koulutus
Urantia-säätiössä v. 2013
pidettävät seminaarit:
• Hengellisen totuuden
kosminen voima. Jeff Wattles,
toukokuussa 2013 (Lisää sivulla
4).
• Jumalaan viittaavia tieteellisiä
tosiasioita. Ralph Zehr,
marraskuussa 2013.

Urantia-säätiö avasi hiljattain
uuden sivun osoitteessa
www.urantia.org, Vastaamme
sivulla kysymyksiin
jälkisäädösten tekemisestä,
omaisuuden luovuttamisesta ja
lahjoittamisesta suosimiesi
Urantia-kirja-projektien hyväksi.
Käväisepä sivulla urantiaplannedgiving.org löytääksesi
luovia tapoja tukea Urantiasäätiötä, samalla kun hyödytät
itsestä ja rakkaitasi. (Lisää
sivulla 1).
Toimituspolitiikka

Urantia-säätiön käännösten
lukumäärä on nousussa, ja
tarvitaan osaamista niiden
tuottamiseen, revisiointiin,
hoitamiseen ja suojaamiseen.
Vuosina 2013–2014 säätiö
päättää tarvittavista
toimenpiteistä.

Jos sinua kiinnostaa
marraskuun seminaariin
osallistuminen, kirjoita
osoitteeseen
urantia@urantia.org saadaksesi
lisäinformaatiota.

Georges Michelson-Dupont

Käännökset ja revisiot
Käännösvastaava, johtokunnan
jäsen Georges MichelsonDupont, raportoi
hepreannoksen, kiinannoksen,
indonesiannoksen,
farsinnoksen, tšekinnöksen ja
japaninnoksen tilanteesta.
Nämä ovat meneillään olevat
käännöstyöt. Hän raportoi myös
käynnissä olevista revisioista,
jotka ovat espanjannos,
portugalinnos, unkarinnos,
ranskannos, venäjännös,
romaniannos ja puolannos.
Urantia-säätiö jatkaa
päättäväisesti laadukkaiden ja
englanninkieliselle tekstille
uskollisten käännösten
tuottamista ja jakelemista. Tällä
hetkellä lahjoitustukea
kaipaavat käännökset ovat
kiinannos, indonesiannos ja
hepreannos.

Vuoden 2013 loppuun
mennessä Internetin Urantiakirja-koulu (UBIS) siirtyy uudelle
koulutusohjelmistoalustalle,
joka tekee kurssien
johtamisesta ja niihin
osallistumisesta mukaansa
tempaavampaa ja helpompaa.
Kysymyksessä on merkittävä
parannus UBIS:n
koulutustoiminnassa. (Lisää
sivulla 10)
Virkailijoiden, liitännäisjäsenten
ja komiteajäsenten vaalit
Seuraavat johtokunnan jäsenet
valittiin 3-vuotisiin virkoihin:

Presidentti - Mo Siegel.
Varapresidentti - Marilynn
Kulieke.

Sihteeri - Judy Van Cleave.
Rahastonhoitaja - Gard
Jameson.

Víctor García Bory valittiin
neljännelle kaudelle
johtokunnan liitännäisjäseneksi;
Share Beasley ja Line St-Pierre
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valittiin toiselle kaudelle. Kaikki
liitännäisjäsenet valitaan vuosittain.
Share Beasley valittiin kirjakomiteaan,
Bradley Tharp varainkeräyskomiteaan,
Line St-Pierre ja Sandra Burga-Cisneros
Pizarro koulutuskomiteaan. Sandra
valittiin myös suhdetoimintakomiteaan.

Kolmannen kerroksen keittiö

Bradley Tharp
Keskustoimiston kolmannen kerroksen,
ullakon ja vaunutalon korjaushanke
Urantia-ilmoituksen historiallinen, 105vuotias Chicagon-koti on käynyt läpi
laajat uudistukset ensimmäisessä ja
toisessa kerroksessa. Tänä vuonna
kunnostetaan kolmas kerros, ullakko ja
mahdollisesti myös vaunutalo. Vanhat
vesiputket ja vanhentuneet sähkönousut
voivat aiheuttaa merkittävää vahinkoa
juuri kunnostetuissa ensimmäisessä ja
toisessa kerroksessa. Tarkoitukseen on
hankittu jo 96.000 €; lisäksi tarvitaan
39.000 € kolmannen kerroksen
kunnostukseen ja 96.000 € vaunutaloon,
jota voisimme nykyisin kutsua autotalliksi,
jonka yläpuolella on asunto.
Vajoamisesta johtuen vaunutalo on nyt
parisenkymmentä senttiä kallellaan ja
vinossa. Johtokunta pyysi ehdotuksia
kolmannen kerroksen ja vaunutalon
tulevasta käytöstä ja sen rahoittamisesta.

Kunnostettu toisen kerroksen keittiö

39.000 € tarvitaan kolmannen kerroksen kunnostukseen
ja 96.000 € vaunutaloon.
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Yksi toisen kerroksen kunnostetuista makuuhuoneista

DESIMAALISEMINAARI
sovittaa nelipäiväiseen
kokoukseen. Johtopäätös oli
raikuva ”voidaan kyllä”.
Kaksitoista Urantia-kirjan
lukijaa kokoontui Urantiasäätiöön 30.5.–2.6.2013. Ennen
sitä heitä oli pyydetty
valmistautumaan seminaariin
tekemällä muuan
kokemuksellinen projekti.

Jeff Wattles
Stowe, Ohio, Yhdysvallat
Toimituksen huomautus:
Urantia on desimaali- eli
elolliskokeiluplaneetta.
Jeff Wattlesin vetämä
desimaaliseminaari oli kokeilu.
Testin tarkoituksena oli
selvittää, voidaanko
kokemuksellista koulutusta,
jolla on saatu dramaattisia
tuloksia luokkahuonetilanteissa,

Seminaari keskittyi kosmista
voimaa omaaviin hengellisiin
totuuksiin. Osallistujia
pyydettiin (1) yksilöimään
jotakin, jossa hän kaipaa
henkilökohtaista kasvua, (2)
valitsemaan sovelias
hengellistä totuutta oleva
lainaus Urantia-kirjasta, (3)
soveltamaan kyseistä opetusta
elämäänsä useamman viikon
ajan ja (4) esittämään
ponnistelujensa hedelmät
seminaarissa.

Osallistujat olivat David Fabe,
Marvin Garwyn, Sherry Layton,
Janelle Mazza, Bill Martin, Bill
Page, Barbara Newsom,
Margie Ray, Christina Seaborn,
Eija Seppänen-Bolotinski,
Evette Twyford ja Jeff Wattles.
He vastasivat seminaarin
tehtävänasetteluun kukin
omalla tavallaan. Kuultiin
kahdeksan esitystä, ja ne
vaikuttivat keskinäisesti
inspiroivalla tavalla. Kuulimme
kertomuksia henkilökohtaisesta
muuttumisesta
vuosienmittaisten projektien
myötä; selvityksiä kamppailusta
ja meneillään olevista
ponnisteluista ja kertomuksia
totuuden ja rakkauden
voimasta haastavissa
tilanteissa.
Esitykset lomittuivat lyhyiden
opintorupeamien väliin.
Opiskeltiin viittä Urantia-kirjan
korostamaa projektia: (1)

Jumalan kaltaiseksi tuleminen,
(2) uuden filosofian laatiminen
sisältönään eläminen
totuudessa, kauneudessa ja
hyvyydessä, (3) Jeesuksen
evankeliumin julistaminen, (4)
Jeesuksen seuraajiksi
tunnustautuvien yhdistäminen
ja (5) pitkälle menevän
totuuden julkituominen. Yksi
Jeffin seminaaria koskevista
unelmista oli saada aikaan
ryhmätyötä näistä projekteista,
ja sellainen ryhmätyö sopikin
luontaisesti muutamille ryhmän
jäsenille.
Janelle Mazza aloitti esityksellä
Jumalan Isyydestä. Hänen
kokemuksenaan oli ollut
varttuminen ilman hänen
maisen isänsä läsnäoloa, mikä
oli herättänyt hänessä kielteisiä
asenteita isyyttä kohtaan. Mutta
aloitettuaan hengellisen
etsintänsä hän tapasi monia
miehiä, jotka elivät hengellisiä
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monilukuiset perheet.

[195:10.16] Davidin kokemus on
opettanut hänelle, että
kanssakäyminen ihmisten
kanssa sujuu ilman Urantiakirjan esilletuomistakin.

Maailman tarvitsee nähdä
Jeesus taas elävänä maan
päällä niiden hengestä
syntyneiden kuolevaisten
kokemuksessa, jotka tuovat
Mestarin vaikuttavalla tavalla
kaikkien ihmisten tietoon.
[195:10.1] Davidin, Jeffin ja
Barbara Newsomin
muodostaman työryhmän
aiheena oli juuri tuo ”suuri
toivo”.

Sherry Layton

Barbara Newsom
arvoja. Nyt, uutena Urantia-kirjan
lukijana, jolla on valloittava,
tunteikas ja miellyttävä olemus,
jonka kaunopuheisuutta
vahvistaa hänen älykkyytensä ja
johtajankykynsä, hän toi
unohtumattomasti esille
täysimääräisen
omistautumisensa Isän tahdon
täyttämiseen.
Toinen nuori aikuinen, David
Fabe, opiskeli ”Suuret kirjat” nimisen opinto-ohjelman antimia
St. John’s Collegessa ja oli
vastikään valmistunut
kuuluisasta Uudesta koulusta
Manhattanilla. Siellä keskitytään
kirjoittamiseen ja filosofiaan.
David kertoi kokemuksistaan
siitä, että hän oli omistanut
elämänsä ”Urantian suurelle
toivolle”, joka piilee siinä

mahdollisuudessa, että uusi
ilmoitus Jeesuksesta uusin ja
entistä laajemmin esityksin
hänen pelastavasta
sanomastaan hengellisesti
yhdistäisi rakastavan palvelun
puitteissa hänen nykyisten
tunnustuksellisten seuraajiensa

Barbaran projektin ja esityksen
keskipisteessä oli rakkaus. Hän
puhui hoivatyöstään ja
toiminnastaan episkopaalisessa
kirkossa. Siihen kuului mm.
hetki, jolloin hän johdatti
kanssaseurakuntalaisensa
rukoilemaan kuoleman kielissä
olevan seurakuntalaisen
puolesta. Kyseiselle potilaalle
oli annettu yliannostus
kipulääkettä, mikä vaikeutti
hengitystä kriittisellä tavalla.
Ryhmän rukoillessa kaikki
tunsivat Jumalan läsnäolon.
Pappi oli myöhässä, mutta kun
hän vihdoin saapui, potilas oli jo
lähes täysin toipunut.
Bill Pagen projektin keskiössä
oli ystävällisen universumin
käsite, joka pohjautui
seuraavaan Jeesuksen
lausumaan: Olen ehdottoman

vakuuttunut siitä, että koko
universumi on minua kohtaan
ystävällinen – tähän
kaikenvoittavaan totuuteen minä
itsepintaisesti uskon
varauksetonta luottamusta
osoittaen siitäkin huolimatta,
että ulkonaiset seikat joskus
näyttävät puhuvan sitä vastaan.
[133:1.4] Viime vuonna Bill
menetti vaimonsa syövälle.
Kahta päivää ennen
menehtymistään vaimo kysyi:
”Miksi minä? En ole koskaan
tehnyt kenellekään mitään
pahaa.” Bill on siitä lähtien
kehitellyt jatkuvasti
tyydyttävämpää vastausta
tuohon kysymykseen. Bill
tarkasteli omia vaikeuksiaan
sellaisten ihmisen
rakastamisessa, jotka
käyttäytyvät häijysti. Hän on
ymmärtänyt, että voimme tehdä
planeetastamme
ystävällisemmän.
Sitten Margie Ray kertoi
ryhmälle omassa elämässään
tapahtuneesta mullistavasta

muutoksesta, sen jälkeen kun
hän omaksui tavan aloittaa
jokaisen päivän tällä
rukouksella: ”Isä, rakastan
sinua. Minun tahtoni on täyttää
sinun tahtosi. Osoita minulle,
miten. Tee minusta hyvä tahtosi
palvelija tänä päivänä.”
Viimeisten neljän vuoden
aikana hän on tavan takaa
kokenut hengellisesti
tuloksellista vuorovaikuttamista
tapaamiensa ihmisen kanssa.
Vaikka hän on mukana monissa
mutkikkaissa hankkeissa, hän
ei koe elämää koskaan
hektisenä, vaan aikaa riittää
armollisesti aina siihen, mikä on
tarpeen tehdä. Margie jää
kuluvan vuoden jälkeen
eläkkeelle yliopistotutkijan
uraltaan, ja sen jälkeen hän
aikoo suorittaa tohtorin
tutkinnon filosofiassa. Hän ja
Jeff ottivat ”ryhmätyökseen”
totuuteen, kauneuteen ja
hyvyyteen perustuvan uuden
elämisen filosofian
hahmottelemisen.
Eija Seppänen-Bolotinski, joka
on alusta alkaen ollut
kanssavetäjänä netin kautta
toimivassa Jeffin
evankeliumikoulussa, piti
esityksen työn hengellisestä
merkityksestä. Hän on psykiatri
ja toimii ympäristössä, jossa
hän ei voi puhua uskonnollisista
käsityksistään. Vaikka niin
onkin, Eija sanoi, että hän
kokee sen kauneuden, että tuo
hiljaisesti esille hengellisyyttä
asiakkaidensa kanssa
toimiessaan.

Cristina Seaborn

Marvin Garwyn

Sherry Laytonin esitys
rakkaudesta hengellisessä
hoivaamisessa voitti palkinnon
tehokkaasta kommunikoinnista.
Hän käytti dioja ja vinjettejä,
jotka koskettivat meitä syvästi.
Hän ryhtyi ”tiimityöhön” Jeffin
kanssa Jumalan kaltaiseksi
tulemisesta.
Kerrottavaa olisi paljon
enemmän, mutta riittäköön
tämä todistamaan, että
desimaaliseminaari oli jälleen
yksi sellaisista kokoontumisista,
joissa ihmisen yläpuolelta saatu
hoiva täydensi
ihmisponnistukset.

Janelle Mazza

”Olen ehdottoman vakuuttunut siitä, että koko
universumi on minua kohtaan ystävällinen.”
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U R ANTIA - KIRJA E SPA N JASS A

Olga López,
Barcelona, Espanja
Urantia-liike kasvaa hitaasti
mutta varmasti Espanjassa.
Kirja on helppo löytää ja tilata,
ja sen hinta (30 €) on
siedettävä, jos otetaan
huomioon, että bestsellerit
maksavat 20–25 €. Vähän aikaa
sitten kävin FNAC:n
kirjakaupassa Barcelonassa ja
hämmästyksekseni siellä oli
helposti nähtävillä noin
kolmekymmentä kappaletta
Urantia-kirjoja. Kirjan jakelu on
edennyt pitkälle ajoista, jolloin
se oli saatavilla vain
muutamassa esoteerisessa
kirjakaupassa, ja lähes
mahdoton löytää kirjakaupan
hyllyltä.
Espanjan finanssikriisistä
huolimatta El libro de Urantia
myy hyvin. Miksi? Mieleeni
tulevat seuraavat vastaukset:
• Epävarmoina aikoina yhä
useammat etsivät tarkoitusta
elämäänsä, ja etsintänsä
tuloksena he löytävät Urantia-

kirjan.

• ”J. J. Benítez -efekti”. Monet
ovat löytäneet Urantia-kirjan
luettuaan Benítezin romaaneja.
Benítez on hiljattain julkaissut
kaksi romaania lisää, ja ne

liittyvät enemmän tai vähemmän
Urantia-kirjaan – eritoten
Jeesuksen elämään ja
opetuksiin, niin kuin ne on
kerrottu Urantia-kirjassa.
• Levittämisponnistukset
kantavat hedelmää. Espanjan
Urantia-yhdistys on
vuodesta 2004 lähtien
toiminut ahkerasti
tehdäkseen
tunnetuiksi Urantiakirjan opetuksia.
• Katolinen kirkko
herätti espanjalaisten
hengellisen janon mutta ei
kyennyt riittävästi
sammuttamaan herättämäänsä
janoa.
Espanjassa on tällähaavaa
yksitoista opintoryhmää, joista
yksi toimii netissä. Opintoryhmät
ovat osoittautuneet ratkaisevan
tärkeiksi Espanjan Urantiayhdistyksen pyrkimyksissä
kirjan opetusten levittämiseksi.
Opintoryhmien jäsenet löytävät
tilaisuuksia, joissa kirjaa voi
esitellä, he huolehtivat
logistiikasta ja ovat
käytettävissä uusien lukijoiden
kontaktihenkilöinä.
Nettiopintoryhmä kokoontuu
sunnuntaisin kello 18. Brasilian
Urantia-yhdistyksen

hyväntahtoisuuden
johdosta voimme
käyttää sen chat
roomia
osallistuaksemme
opintoryhmän
istuntoon, ja
käytettävissämme on
ääni-, kuva- ja
tekstiyhteys. Tämä
toimintatapa on jo nyt
osoittautunut erittäin
menestykselliseksi.
Osallistujia on
istuntoa kohden 13–
15, eivätkä he ole
pelkästään
Espanjasta vaan
myös muista
espanjankielisistä
maista. Suosittelen lämpimästi
yksikseen toimiville lukijoille
liittymistä nettiopintoryhmään.
Vaikkei kokemus ihan fyysistä
kokoontumista vastaakaan, se
mahdollistaa kuitenkin vilkkaan
kanssakäymisen ja
hedelmällisen oivallusten ja

ideoiden vaihdon.
Espanjan Urantia-yhdistys on
luonut myös uuden
keskustelulistan: ”El rincón de
Urantia” (Urantia-nurkkaus). Se
luotiin foorumiksi, jossa Urantiakirjasta ja sen opetuksista
keskustellaan rakastavassa ja
kunnioittavassa sävyssä.
Muitakin toimenpiteitä kirjan
opetusten levittämiseksi on
meneillään. Niistä mainittakoon
kirjan esittely eri kaupungeissa
Espanjan eri puolilla ja
vuosittaisen kansallisen
konferenssin järjestäminen
Madridissa. Tämänvuotinen
konferenssi on kahdestoista.
Konferenssin teemana on

Urantia-kirja: mitä, miten, miksi?
Pyrimme vastaamaan

ensisijaisesti seuraaviin
kysymyksiin: (1) Mitä teemme
levittääksemme Urantia-kirjaa
ja sen opetuksia? (2) Miten sen
teemme? (3) Miksi sitä
teemme? Haluamme rohkaista
osallistujia löytämään oman
tapansa kirjan levittämisessä,
jotta yhä useammat löytäisivät
tämän ihmeellisen ilmoituksen.
Työtä ja haasteita on vielä
paljon. Materialistinen
sekularismi on edelleen
hallitsevassa asemassa
kaikkialla Euroopassa.
Useimpia uskonto ei kerta
kaikkiaan kiinnosta, eikä
totuudenetsijöitä ole helppo
löytää. Tiedämme kuitenkin,
että heitä on ja että he isoavat
merkityksiä ja janoavat totuutta.
Ja mehän löydämme heidät!
Haluamme vetää Urantialiikkeeseen mukaan myös
nuorempaa väkeä, sillä he ovat
huomispäivän johtajia.

Kun materialistismaailmallinen paniikki on
ohitse, tullaan
huomaamaan, ettei
Jeesuksen uskonto ole
vararikossa. Taivaan
valtakunnan hengellinen
pankki maksaa edelleenkin
uskoa, toivoa ja moraalista
varmuutta kaikille, jotka sen
tileiltä ”Hänen nimessään”
nostavat. [195:6.1]
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Toimituksen huomautus:
Artikkelin kirjoittaja haluaa pysyä
nimettömänä. Sekin päivä koittaa,
jolloin uskonnollinen vapaus
vallitsee maailmassa, ja
rukoilemme aikaa, jolloin kaikki
sen asukkaat voivat ilmaista
itseään vapaasi.
Käännän Urantia-kirjaa farsin
(persian) kielelle. Löysin Urantiakirjan vuonna 1990 erään
persialaisen tohtorin toimistosta.
Pidin itseäni tuolloin
edistyksellisenä
muslimiajattelijana ja harjoitin
islamia, vanhempieni uskontoa.
Olin lukenut Koraanin ja
Raamatun. Vaikka löysin
kummastakin jotakin inspiroivaa,
ne eivät kuitenkaan vastanneet
peruskysymyksiini elämästä,
universumista, Jumalasta,
kuolemanjälkeisestä elämästä ja
maailman historiasta. Raamattu ja
Koraani eivät sammuttaneet
älyllistä ja hengellistä janoani,
eivätkä niiden vastaukset
kysymyksiini olleet tieteelliselle
mielelleni eivätkä sielulleni
houkuttelevia. Minusta tuntui, että
universumin luojan täytyi olla
paljon kokonaisvaltaisempi,
universaalimpi ja rakastavampi
kuin Koraanin ja Raamatun
kuvailema Jumala. Meitä ei
mielestäni ollut pantu maan päälle
pelkästään elämään lyhyt elämä

ja joutumaan sitten joko
taivaaseen tai helvettiin
siitä riippuen,
mukauduimmeko
johonkin
uskomusjärjestelmään
vai emme.
Ponnistellessani lujasti
löytääkseni vastaukset
kysymyksiini aloin lukea

Urantia-kirjaa

suunnattoman uteliaana.
Pian minulle selvisi, että
kohdalleni oli osunut
ylimaallinen aarre. Sen
älyllinen vetovoima ja
sen laatijoiden viisaus
ylittivät kirkkaasti kaiken
koskaan lukemani. Koko
elämän ajan pohtimani,
vastausta vailla olevat
kysymykset saivat nyt
tyydyttävät vastaukset,
jotka vetosivat
sisimpään olemukseeni.
Millainen suurenmoinen
Jumala meillä onkaan!
Millaisessa loisteliaassa
universumissa asummekaan!
Nyt odotan kasvun ja
löytämisen täyttämää
universumielämänuraa. Kysyin
itseltäni, miten voisin jakaa
onnellisuuteni ja edistyneen
ajatteluni muiden nälkäisten
sielujen, varsinkin farsia
puhuvien, kanssa?

Aloitin kääntämällä muutaman
tekstikappaleen kirjasta ja
jakamalla ne ystävien kesken.
Sitten päätin kääntää koko kirjan.
Olen nyt lähes puolivälissä. Olen
varma siitä, että kun käännös on
valmistunut ja farsinkielinen kirja
julkaistu, se tulee muuntamaan
iranilaisten ja muiden
farsinpuhujien ajattelua ja
filosofiaa kautta maailman.

Mikä ilo ja kunnia onkaan
saada kääntää Urantia-kirja ja
olla Urantialla aikana, jolloin

[k]oko Urantia odottaa
Mikaelin jalontavan sanoman
julistamista ilman, että tätä
kuormittavat ne opinkappaleet
ja dogmit, jotka ovat kertyneet
yhdeksäntoista vuosisataa
jatkuneesta yhteydestä
evolutionaarista alkuperää
oleviin uskontoihin.
Se hetki on
koittamassa, jolloin
buddhalaisuudelle,
kristinuskolle,
hindulaisuudelle ja
jopa kaikkien
uskontojen piiriin
kuuluville kansoille
ei enää esitetä
evankeliumia
Jeesuksesta vaan
Jeesuksen
evankeliumin
elävää, hengellistä
todellisuutta.
[94:12.7]

Sehendin laatima persian kielen levinneisyyskartta [commons.wikimedia.org]
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I N S P I RO I

JA I N S P I RO I D U

hankkeestani valistaa Kanadan
naisia, opettaa heille heidän
arvonsa, heidän tärkeytensä ja
heidän upeutensa sekä antaa
heidän tietää se totuus, että
Jumalalla on suunnitelma itse
kullekin meistä.

Line St-Pierre, johtokunnan
liitännäisjäsen,
Ste-Sophie, Québec, Kanada
Kuten ystäväni Chichi sanoi:
”On oltava huomaavainen.”
Näin tämä tilaisuus ilmaantui:
En koskaan luullut palaavani
Peruun tapaamaan naisia, joihin
olin tutustunut vuonna 2010.
Mieheni Gaétan Charland ja
minä matkustimme tuolloin
Etelä-Amerikkaan
propagoimaan Kansainvälisen
Urantia-yhdistyksen
johtajuusseminaaria v. 2011.
Ollessani Chicagossa
johtokunnan kokouksessa viime
lokakuussa tapasin Sandra
Burga-Cisneros Pizarron, joka
asuu Sveitsissä. Itseni tavoin
hän on uusi johtokunnan
liitännäisjäsen ja myös Perussa
asuvan ystäväni Lourdesin tytär.
Heti ensi kertaa tavatessamme
välillemme muodostui jotakin
enemmän kuin ystävyyttä. Tuon
viikonlopun aikana jaoimme
keskenämme monia ideoita.
Hän kertoi minulle menevänsä
tapaamaan sukulaisiaan EteläAmerikassa huhtikuussa 2013.
Hän kutsui minut seurakseen.
Pyysin häntä olemaan
johtamatta minua kiusaukseen,
mutta päätin lopulta käyttää
hyväkseni hänen tarjouksensa
kokeakseni syvempää
yhteisyyttä vuonna 2010
tapaamieni ihmisen kanssa.
Moniko meistä voi julistaa, että
maailma on ystävällinen ja
myötämielinen paikka?
Tällä matkalla oli tärkeä
tarkoitus: kertoa näille naisille
se, miten inspiroivia he minusta
olivat ja puhua heille

Saapuessani Limaan minua
kohdeltiin ylitsevuotavalla
ystävällisyydellä ja
vieraanvaraisuudella.
Kaksiviikkoisen oleskeluni
aikana Pizarron sisaret, Lourdes
ja Cecilia, tutustuttivat minut
35:een Urantia-kirjan lukijaan,
joiden joukossa –
hämmästyttävää kyllä – oli vain
viisi miestä. Missä tahansa
maailmassa olenkin käynyt, en
ole koskaan tavannut ryhmää,
jossa olisi ollut yhtä monta
naislukijaa!
Vierailuni aikana osallistuin
Limassa kolmeen Cecilia
Pizarron vetämään
opintoryhmään. Ryhmäläisiä oli
kuudesta yhdeksään. Cecilialla
oli tapana jokaisen
kokoontumisen päätteeksi
pyytää osallistujia kertomaan
ymmärryksensä ja
tuntemuksensa tapaamisesta.
Jopa vähäpuheisimmat sanoivat
aina jotakin, jotakin kaunista
siitä, mitä he olivat oppineet.
Läsnä oli perin juurin puhdasta
ja koskettavaa energiaa.
Olin todistamassa naisjohtajien
toimintaa siltä pohjalta, miten he
ymmärsivät opetukset. He
haluavat saada aikaan jotakin
merkittävää, ja heidän tahtonsa
on, että muiden palveleminen
on heidän antimensa.
Muutamat naisista
palvelevat paikallisen
yhteisönsä vähäosaisia;
ihmiset kertovat heille
elämän huolistaan ja
uskomuksistaan. Yksi
naisista auttaa keskuksessa,
jossa tarjotaan turvaa
pahoinpidellyille naisille ja
lapsille. Muut julkaisevat
artikkeleita paikallislehdissä
ja kutsuvat ihmisiä kahville
ja keskustelemaan
elämänkysymyksistä. Kun
ajankohta näyttää otolliselta,
he puhuvat joistakin Urantia
-kirjan opetuksista, ja näin
voi jatkua kuukausien ajan.
Muuan toinen naisista
työskentelee nuorten
aikuisten kanssa ja

muotoilee uudelleen Thoughts
to Ponder [Ajatuksia
pohdittavaksi] -julkaisun
lauselmia tavalla, joka vetoaa
nuorempaan sukupolveen; sen
jälkeen hän postittaa ne
Facebook-sivulleen. Jotkut ovat
pystyttäneet mainostauluja
valtatien varteen. Niissä on
ajattelemaan panevia
toteamuksia,
herätyshuudoiksikin niitä voisi
kutsua.
Yksi esimerkki näistä
mainostauluista on alempana
olevassa kuvassa. Siinä
sanotaan: ”Ellen tee sitä itseni
puolesta, niin kuka sen tekisi
puolestani? Ja ellen tee sitä nyt,
niin milloin sitten?”
Monet näistä naisista ovat
lukeneet Urantia-kirjaa lähes 20
vuotta, ja he tiedostavat sen
opetusten mukana tulevan
suuren vastuun. Tuntemukseni
on, että tämä on vasta uuden
aikakauden alkua Perussa; se
merkitsee ihmisten palvelemista
jakamalla oma ymmärryksensä
maansa vähäosaisten kanssa.
Pieni ryhmä on laatinut
lautapelin kysymyskortteineen.
Ryhmän ajatuksena on jakaa
opetuksia leikin varjolla, mikä
on houkutteleva tapa auttaa
pelaajia ratkaisemaan
inhimillisiä ongelmiaan,
löytämään korkeamman
minänsä, ja johdattaa heidät
huomaamatta kirjan ja sen
opetusten löytämiseen.
Kulttuurimme saattavat olla
erilaisia, mutta naiset ovat

samanlaisia ja heillä on samat
huolet kaikkialla. Kaipaamme
parempaa maailmaa
lapsillemme ja
lastenlapsillemme. Opettamalla
äitejä paremmiksi äideiksi
heidän lapsistaankin tulee
parempia vanhempia, parempia
kansalaisia, parempia tohtoreita,
opettajia, poliitikkoja,
bussinkuljettajia, teknikoita jne.
Tämän matkani tarkoituksena
oli tavata hengellisellä pohjalla
henkilöitä, jotta toiminnalliset
siteet laajenisivat; aivan kuten
spiraali, joka alkaa yhdestä
ajatuksesta tai käsityksestä ja
nousee joksikin, joka on
enemmän ja joka jatkuu
laajemmalle ja korkeammalle.
Aivan kuten he olivat
inspiroineet minua vuonna 2010,
nyt kun palasin kertoakseni
naisten koulutusprojektistani,
nyt he sanoivat minulla, että se,
mitä minä teen, oli heille
inspiraatioksi. Emme aina tajua,
miten laajasti toimemme
vaikuttavat.

Jumalaa tunteva ihminen
kuvailee hengellisiä
kokemuksiaan – ei
epäuskoisten
vakuuttamiseksi – vaan
uskovien
mielenylennykseksi ja
keskinäiseksi tyydytykseksi.
[1:6.6]
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S INISE N KLUBIN KO LM AS KO KOUS
F R ANKFURT ISSA
vieraita Alankomaista,
Britanniasta, Eestistä,
Espanjasta, Itävallasta,
Norjasta, Ruotsista, Saksasta,
Suomesta, Sveitsistä, Unkarista
ja Yhdysvalloista. Muutamat
itävaltaiset, saksalaiset ja
norjalaiset olivat jo vuosien ajan
etsineet yhteyttä muihin
lukijoihin. Heistä tämä kokous
oli kuin olisi tullut kotiin; se oli
liikuttava kokemus.
Kansainvälisen Urantiayhdistyksen (UAI) uusi
presidentti Chris Wood oli
hänkin mukana. Minusta oli
tärkeää, että hän näki, mitä
Euroopassa on meneillään.

Christian Ruch,
Chur, Sveitsi
Frankfurtissa oli koolla vallan
mukava ryhmä huhtikuun
viimeisenä viikonloppuna. Se oli
Sinisen klubin kolmas
kokoontuminen. Oletko koskaan
kuullutkaan Sinisestä klubista?
Se on yksityinen, epävirallinen
Urantia-kirjan eurooppalaisten
lukijoiden piiri, jonka jäsenkunta
koostuu eteläespanjalaisista
pohjoissuomalaisiin. Kolmisen
vuotta sitten muutamalle
henkilölle juolahti ajatus käydä
keskusteluja, vaihtaa
kokemuksia ja pitää hauskaa
leppoisassa ja
epämuodollisessa ilmapiirissä.
Tämä idea realisoitui, ja
ensimmäinen kokouksemme
pidettiin v. 2011 (sekin
Frankfurtissa). Joku keksi silloin
ehdottaa tämän ryhmän nimeksi
”Sininen klubi” –
samankeskisten, sinisten
ympyränkehien mukaisesti.
Viime vuonna tapasimme
hurmaavassa ”valojen
kaupungissa”, Pariisissa. Tänä
vuonna kokoonnuimme taas
Frankfurtiin. Sikäläinen hotelli
tuntee ”urantiaväen” melko
hyvin, sillä myös saksalaiset
lukijat pitävät marraskuiset
kokouksensa samassa
paikassa.
Oli tosiaan suuri ilo toivottaa
tämänvuotiseen Sinisen klubin
kokoukseen tervetulleiksi

Kokouksessa keskusteltiin
monista aiheista. Koska
osallistujat olivat useista maista,
keskustelimme yksilöiden ja
ryhmien kokemuksista Urantiakirjan ja sen opetusten
levittämisessä. Kerroimme
toisillemme myös siitä, mikä
toimii ja mikä ei toimi.

Erwin DeCraecker on pannut
menestyksellisesti alulle monia
opintoryhmiä Etelä-Saksassa.
Hän kertoi omista
kokemuksistaan Urantia-kirjan
esittelemisestä kirjamessuilla ja
antoi meille hyödyllisiä neuvoja
siitä, miten ihmisille
puhutaan tästä isosta ja
paksusta kirjasta.
Michael MacIsaac
auttoi meitä lataamaan
uudelleen hengelliset
paristomme sikäli, että
hän johdatti meidät
pienryhmäkeskusteluin
siitä, miten Urantia-kirja
vaikuttaa
arkielämäämme.
Työjärjestyksessä oli
viimeisenä kohtana
keskustelu ”suuresta”
eurooppalaisesta
konferenssista ja sen
suunnittelu.
Konferenssi pidetään
Berliinissä 21.–

24.8.2014. Toivomme sinun
liittyvän tuolloin joukkoomme
tapaamaan Urantia-kirjan
eurooppalaisia lukijoita.

– – ”suuri”
eurooppalainen
konferenssi
pidetään
Berliinissä
21.–24.8.2014.

URANTIA-SÄÄTIÖN NETTIUUTISET

10

I N T E R N E T I N U R A N T I A - K I R JA - KO U L U N
urantiabookschool.org
osallistumaan kurssille. Sivusto
on täyttänyt tarkoituksensa
erittäin hyvin, mutta nyt tarjolla
on ajanmukaistettu Moodleniminen järjestelmä. UBIS
järjestää seuraavat nettikurssit
Moodle-alustalta.

Michael Zehr,
Winter Garden, Florida,
Yhdysvallat
Toimituksen huomautus:
Internetin Urantia-kirja-koulu
(UBIS) on toiminut jo
neljätoista vuotta. Koulu on
edesauttanut syvällistä
Urantia-kirjan opiskelua, ja
opiskelijoita on ollut
kymmenittäin eri puolilta
maailmaa. On kasvava tarve
useammista kursseista ja
useammilla kielillä, nyt on
lisäksi tarvetta uusista
virtuaalisista opintotilanteista.
Muutamaan kertaan joka
vuosi Urantia-kirjan
opiskelijoita eri puolilta
maailmaa kokoontuu
virtuaalisesti osoitteessa

Moodle on avoimen lähdekoodin
sovelma, mikä tarkoittaa, että
sitä pitää yllä vapaaehtoinen
kehittelijäjoukko. Moodle on
suunniteltu nimenomaan
tukemaan nettikursseja ja koulutusta. Moodlea käyttäviä
sivustoja on rekisteröity yli
80.000 yli 200 maassa. Mukana
on yli miljoona opettajaa ja 70
miljoonaa opiskelijaa. Sovelman
laaja levinneisyys on omiaan
varmistamaan, että se pysyy
yhteensopivana tulevaisuuden
selainten ja uusien tietokoneiden
kanssa. Ensisijaisena syynä
siihen, miksi Moodle valittiin on
se, että se tukee monia kieliä,
kuten englantia, espanjaa,
ranskaa ja saksaa.

UUSI ALUSTA

Uuden sivuston
liikkeellelähtöpäivää ei ole vielä
virallisesti ilmoitettu, mutta se
otetaan käyttöön mahdollisimman
pian. Huolehdimme siitä, että
koulun kysymys-vastauskeskustelu -formaattia tuetaan
täysimääräisesti. Oppilaiden,
opettaja-vetäjien ja UBIS:n
hallintohenkilökunnan vaivaton
siirtyminen tilanteesta toiseen
jatkuu entisellään.

ensisijaisena kehittelijänä.
Toimin myös läheisessä
yhteistyössä vanhempieni,
Ralph ja Betty Zehrin, kanssa.
He ovat UBIS:n opettajavetäjiä. Isäni on Urantiasäätiön johtokunnan
liitännäisjäsen.
Tulevaisuuden visioissani
UBIS tarjoaa kursseja monilla
kielillä ja tavoittaa yhä
useampia Urantia-kirjan
lukijoita.

On erittäin kiitollista työskennellä
tämän projektin parissa sen

Moodlella on monia muita
toimintoja, joita UBIS voi
vastaisuudessa hyödyntää.
Esimerkiksi: vaikka UBIS
käyttääkin viikkoformaattia
(opiskelijat osallistuvat kaikki
samaan toimintoon, joka
muuttuu viikoittain), järjestelmä
voi tukea myös aiheenmukaisia
ja yksilökohtaisia kursseja.

L U K I JA KO M M E N T T I
Ajatellessani täydellisyyttä ja
käskyä ”olkaa täydelliset, niin
kuin taivaallinen Isänne on
täydellinen” ajattelen rakkautta,
sitä aitoa ja jumalallista
rakkautta, jota Isä meille
osoittaa; rakkautta sen
epäitsekkäimmässä ja
altruistisimmassa muodossa;
rakkautta, jonka jokainen
ihmisolento voi valita ollakseen
täydellinen niin kuin Isämme on
täydellinen.

Täydellisyyden tavoittelu

Sandra Burga-Cisneros
Pizarro, johtokunnan
liitännäisjäsen,
Zürich, Sveitsi

Olen oppinut, että jokaisella
ihmisellä on ”elämä
elettävänään”. Me kaikki
koemme elämän sokkelot ja
koetamme tavoittaa
onnellisuuden työssämme ja
perheemme, ystäviemme ja
muiden parissa. Ajatellessani

niitä elämän hetkiä, jotka ovat
olleet tyydyttävimpiä, ne ovat
tapahtuneet, kun minut on
saanut liikkeelle rakkaus ja
epäitsekäs huolenpito, ja
silloin tunnen aitoa yhteyttä
Isäämme.
Helppoa se ei tietenkään ole,
ja kysyn itseltäni: ”Kuinka
voisin tuntea tuon yhteyden
useammin?” Mieleeni
muistuu:

Jos kuolevainen ihminen
on täydestä sydämestään
hengellisesti motivoitunut,
varauksettomasti
omistautunut täyttämään
Isän tahdon, siinä
tapauksessa tämän

yksilön kokemuksessa,
koska hän on näin varmasti
ja näin tehokkaasti
sisimmässään olevan
jumalallisen Suuntaajan
hengellisesti varustama, ei
voi jäädä ilmaantumatta
ylevä tietoisuus Jumalan
tuntemisesta ja ylivertainen
vakuuttuneisuus
eloonjäämisestä, jotta hän
löytää Jumalan kokien
muuttuvansa vaihe
vaiheelta yhä enemmän
hänen kaltaisekseen.
[5:1.6]

Minun on yhtä mittaa
muistutettava itseäni: ”Ole
tietoinen hänen jumaluuden
kipinästään sisimmässäsi!”
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Vain olemalla päivittäin
yhteydessä
Ajatuksensuuntaajaani,
taivaalliseen auttajaani, teen
mahdolliseksi hänen opettaa ja
opastaa minua. Jos eksyn
polulta tai harhaudun muualle,
eteen tulee hetki, jolloin minun
on kohdattava elämäni aidon
tarkoituksen todellisuus. Meidän
kaikkien on tehtävä samoin, sillä
kerran tällaista elämäntapaa
maistettuamme, emme kykene
sitä unohtamaan tai pääsemään
rauhaan, ennen kuin olemme
palanneet polulle.

ihmissielu halajaa tuntea
Jumalan ja tulla hänen
kaltaisekseen, haluaa
rehellisesti täyttää Isän
tahdon, ei ole olemassa
mitään sellaista kuolevaisen
osattomaksijäämisestä
johtuvaa kielteisesti
vaikuttavaa voimaa eikä
mitään sellaista
mahdollisesti väliin tulevaa
aktiivista tekijää, jotka
voisivat estää tätä
jumalallisesti motivoitunutta
sielua nousemasta
turvallisesti Paratiisin
porteille. [5:1.7]

Lihallisen elämänsä aikana
Jeesus osoitti meille tämän
polun. Hän opetti meille tien, ja
hän pitää meitä kädestä ja tukee,
kunnes päätämme kulkea
polkua hänen kanssaan. Päätös
on kuitenkin omamme, valinta
on meidän. Elämämme tarkoitus
on olla Isän kaltainen ja
rakastaa toinen toisiamme niin
kuin hän rakastaa meitä. Jeesus

päivärutiineja suorittaessamme
tätä yhteyttä katoamaan!
Tulkoon siitä päivittäinen
rituaalimme, sellainen osa
meistä, jota ilman emme voi
elää! Taistelkaamme
rajoittuneisuuksiamme vastaan
ja suorittakaamme rohkeasti
jokainen elämämme asettama
koetus. Oppikaamme

herkuttelemaan epävarmuudella,
lihomaan pettymisestä,
innostumaan ilmeisestä
tappiosta, vahvistumaan
vaikeuksien edessä,
osoittamaan lannistumatonta
rohkeutta suunnattomuuden

toi esille rakkauden Jumalan, ja
rakkaus sulkee piiriinsä kaiken
totuuden, kauneuden ja
hyvyyden. [5:4.6]

Meidän on joka päivä selvittävä
arkipäiväisyyksistä, ja toisinaan
täydellisyydentavoittelun
edellyttämää asennetta on
vaikea saavuttaa, kun
ympärillämme on kiukuttelevia ja
negatiivisesti ajattelevia veljiä ja
sisaria. Mutta jokaisen meistä
siunauksena on
sisimmässämme oleva Isämme
osanen, mikä tarkoittaa, että
sisimmässämme on
täydellisyyden piirustukset.
Niiden vastuulla, joiden
etuoikeutena on olla tietoisia
tästä totuudesta, on myös
näyttää tietä niille, joilla tätä
pyrkimystä ei ole.

Hengellisessä mielessä
ihmisen sisimmässä elää
kuolemasta selviytyvä
Ajatuksensuuntaaja. Jos
tällainen ihmismieli on
vilpittömästi ja hengellisesti
motivoitunut, jos tällainen

Urantia-kirjaa lukiessani tunnen

avartuvani, niin kuin lintu
saattaa lentäessään tuntea.
Tunne on toki vaikeasti
kuvailtavissa, mutta tunnen
kuitenkin yhteyttä Jumalan koko
luomukseen. Arvelen kaikkien
lukijoiden tuntevan samoin.
Ihmisinä olemme
ymmärrykseltämme rajoittuneita,
kun kysymys on Isän meitä
kohtaan tuntemasta
rakkaudesta. Mutta
rajoituksinemmekin voimme
tuntea valtavia rakkauden
tuntemuksia, sanoin
kuvaamattoman yhteyden
Isäämme.

edessä ja harjoittamaan
voittamatonta uskoa
joutuessaan kohdakkain
selittämättömän esittämän
haasteen kanssa. [26:5.3]
Älkäämme unohtako, keitä
olemme ja minne olemme
menossa! Muistakaamme joka
päivä, että olemme sitoutuneet
etsimään totuutta. Ja kun
käsissämme on näin mahtava
ilmoitus, pankaamme sen
opetukset täytäntöön, ei vain
niihin uskomalla vaan ne todeksi
elämällä rakkauden motivoimina,
epäitsekkään hoivan aktivoimina
ja aidossa yhteydessä Isäämme.

Älkäämme päästäkö

Urantia-kirjaa lukiessani tunnen

avartuvani, niin kuin lintu saattaa
lentäessään tuntea.

