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Urantia-kirjan levittäminen Kolumbiassa on
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melkoisen haastavaa. Myymme kirjat jakelijoille
alle 9 euron kappalehintaan, mutta siinä
vaiheessa kun sen voi ostaa, se maksaa 35 ja 70
euron välillä. Se on surkeaa, kun tietää, että maan
kansalaisten keskitulo on viidesosa
yhdysvaltalaisten keskitulosta, mutta he maksavat
kirjasta kolme tai jopa kuusi kertaa enemmän kuin
Yhdysvalloissa, jos ylipäätään voivat ostaa sitä
mistään.
Näyttämölle astuvat Wilson León ja Kolumbian
Urantia-yhdistys, jotka yhteistoimin Urantiasäätiön kanssa ottavat tilanteen hoitoonsa. He
keräsivät varat ja kävivät läpi valtiovallan vaatimat
kiemurat saadakseen tuontiluvan; he tilasivat
useita satoja espanjankielisiä kirjoja, osallistuivat
kirjamessuille ja ovat nyt levittäneet kirjaa
dramaattisesti alempaan hintaan. Lähes
samankaltainen tapahtumaketju on todellisuutta
Ukrainassa. Sen toimeenpanijoina ovat Anton
Mirošnitšenko ja Ukrainan Urantia-yhdistys. Joka
puolella maailmaa tämä elämän muuttava kirja
herättää ihmisissä innostusta siinä määrin, että he
käyttävät rajallista aikaansa ja resurssejaan sen
opetusten levittämiseen. Urantia-säätiö on
paikalla auttamassa heitä.
Käännymme puoleesi, sillä tiedämme Urantiakirjan opetusten innoittavan sinua. Tiedämme
sinun ymmärtävän tähän ilmoitukseen kätkeytyvät
potentiaalit planeettamme hengellisen kulttuurin
muuttamiseksi. Kuusitoista käännöstä vaativat
tulla levitetyiksi yli 37 maassa, joten meillä on
upea tilaisuus katalysoida sanottua hengellistä
muutosta tuomalla nämä opetukset tulevien
sukupolvien saataville. Auta Urantia-säätiötä
olemaan paikalla auttamassa heitä.
Jos säätiö pystyy keräämään 125 000 € joulukuun
2014 loppuun mennessä, niin ryhmä nimettöminä
pysytteleviä lahjoittajia kaksinkertaistaa summan.
Eurosi yltävät kaksinkertaisesti kauemmas. Ole
kiltti ja auta meitä saavuttamaan tuo tavoite ja
pitämään maailmanlaajuinen levitystyö käynnissä.
Muistamme aina lahjoituksesi ja tukesi Urantiasäätiölle. Ilman niitä säätiön ponnistukset olisivat
turhia. Olipa kysymys kirjan tekemisestä
huokeammaksi Etelä-Amerikassa, jakelun
voimistamisesta Venäjällä, kirjan saatavuuden
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parantamisesta Afrikassa tai
yksinkertaisesti vain Amazonin
tilausten täyttämisestä, Urantiasäätiö tarvitsee apuasi.
Kiitämme sinua jo edeltäkäsin
jatkuvasta sitoutumisestasi

Urantia-kirja-projektiin ja
rahallisesta tuestasi Urantiasäätiölle.
Ylöspäin ja sisäänpäin.

Gard Jameson, Richard Keeler,

Marilynn Kulieke,
Georges Michelson-Dupont,
Henk Mylanus, Mo Siegel, Judy
Van Cleave
Urantia-säätiön johtokunta

Mo Siegel, Marilynn Kulieke, Judy Van Cleave, Richard Keeler, Gard Jameson, Henk Mylanus, Georges Michelson-Dupont

JOHTOKUNNAN

L O K A K U U N 2 0 1 4 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
b. Kolumbian Urantia-yhdistys
on tehnyt maassaan ihmeitä
kirjalevityksen alalla. Se on
organisoinut kirjojen
maahantuonnin ja jakelun,
samalla kun kirjan hintaa on
huomattavasti alennettu, joten
lukijoilla on siihen paremmin
varaa.
Samanaikaisesti Ukrainan
Urantia-yhdistys on toiminut
samalla tavoin. Se on tuonut
maahan kirjoja ja levittää niitä.
Venäjänkielinen kirja on nyt
saatavilla huokeaan hintaan.

Judy Van Cleave, johtokunnan
jäsen, sihteeri, Urantia-säätiö,
Boise, Idaho, Yhdysvallat
1. Kirja-asiaa
a. Hyviä uutisia. Kirjamyynti
nousi kolmannella
vuosineljänneksellä 22 %
vuoden takaisesta.
Maailmanlaajuinen kirjamyynti
on vuositasolla noussut tähän
mennessä 4 %; Latinalaisessa
Amerikassa nousu on ollut
merkittävää.

Vaihtoehtoisten jakelukanavien
menestyksellisyys Kolumbiassa
ja Ukrainassa saa meidät
kysymään, voisivatko
muidenkin maiden lukijaryhmät
parantaa levitystä ja samalla
alentaa kirjojen hintaa
paikallisille lukijoille. Toivomme
Kansainvälisen Urantiayhdistyksen, The Urantia Book
Fellowshipin ja riippumattomien
lukijaryhmien tekevän
ehdotuksia siitä, miten levitystä
parannettaisiin Yhdysvaltain
ulkopuolella. Lähettäkää
ehdotuksenne Tamara

Strumfeldille osoitteessa
tamara@urantia.org.
c. Vuosien 2015 ja 2016
painatusaikataulu on
tarkasteltavana. Saksan-,
englannin-, espanjan- ja
portugalinkielinen kirja
painetaan seuraavien 18
kuukauden aikana. Painokset
maksavat yli 190 000 €.
d. Brasilialaisen kirjatukkumme
suosituksesta alensimme
Urantia-kirjan portugalinnoksen
vähittäishintaa 9 eurolla
kappaleelta Latinalaisessa
Amerikassa. Kovakantisen
kirjan ohjevähittäishinta oli 27
€, ja se on nyt 18 €.
Pehmeäkantisten hinta oli 23 €,
nyt se on 14 €. Johtokunta
toivoo alennettujen
vähittäishintojen laajentavan
Brasilian lukijakuntaa.
2. Keskustoimiston henkilöstö,
vapaaehtoiset ja konsultit
Keskustoimiston tiimi on
toiminut hyvässä tahdissa.
Tamara Strumfeld pitää
edelleen monet rattaat

pyörimässä, ja hyvä tavaton,
miten erinomaisesti se sujuu.
Hän hoitaa kirjamyyntiä,
osallistuu komiteakokouksiin,
työskentelee hakemiston ja
uutiskirjeiden parissa ja
ratkaisee monia päivittäisiä
logistisia ongelmia.
Joanne Strobel on ollut
lyömätön kiinteistön
hoitamisessa, auttanut
koulutuskomiteaa UBIS:n ja
seminaarien osalta,
yksinkertaistanut toimiston
sisäisiä prosesseja, tavannut ja
tervehtinyt vierailijoita ja pitänyt
monet organisatoriset
yksityiskohdat järjestyksessä ja
menossa eteenpäin.
Connie Gutierrez on
uskollisesti huolehtinut kaikista
asioista, jotka pitävät pyörät
pyörimässä. Hän maksaa
laskut, tekee tilisiirrot, hoitaa
kirjanpidon, toimittaa
kirjatilaukset, vastaa
puhelimeen, kommunikoi
espanjankielisen lukijakunnan
kanssa ja auttaa tarpeen
mukaan kaikkia muita.
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Connie Gutierrez
Päivittäisten tehtävien lisäksi
pieni, työteliäs
henkilökuntamme on puskenut
eteenpäin myös niitä
elintärkeitä hankkeita, jotka
edistävät välittömästi
tehtäväämme Urantia-kirjan ja
sen opetusten kylvämiseksi
kautta maailman.
Johtokunta analysoi jatkuvasti
keskustoimiston
henkilöstötarpeita. Olemme
kutsuneet ulkopuolisen
konsulttiryhmän arvioimaan
tarpeitamme eritoten sellaisilla
aloilla kuin varainkeräys,

Urantia-kirjan

maailmanlaajuinen levitys,
organisatoriset voimavarat ja
henkilöstötarpeet mission
edellyttämien ohjelmien
rahoittamiseksi. Vuonna 2015
jatkamme toimintaamme
toimeenpanevaa johtajaa
palkkaamatta.
Erityiset kiitokset osoitamme
vapaaehtoisille ja ulkopuolisille
konsulteille, jotka pitävät
säätiön liikkeessä eteenpäin.
Vain muutaman nimen
mainitaksemme, kiitämme
erikseen Rogério da Silvaa
(kääntäjäsivusto), Michael
Zehriä (UBIS:n verkkomestari),
UBIS:n opettaja-vetäjiä, UBIS:n
hallituksen ja henkilökunnan 19
jäsentä, Jim Zigarellia
(verkkosivusto), Tim Kennyä

Angie Thurston
Joanne Strobel
(kirjanpito), Larry Watkinsia (IT
ja hakemisto), Cece Foresteria
(hakemisto), Mike Woodia
(sosiaalinen media), Jennifer
Siegeliä (kokkaus ja
vieraanvaraisuus), MaryJo
Garasciaa (päivän
mietelauseet), Suomentoimiston hoitajia, kymmeniä
kääntäjiä ja reviisoreja ja
kaikkia muita vapaaehtoisia,
jotka pitävät etenemisemme
vauhdissa. Kiitämme myös
johtokunnan liitännäisjäseniä ja
johtokunnan komiteoiden
jäseniä.
3. Keskustoimiston tilojen
käyttöpolitiikka
Lokakuun 1. ja marraskuun 16.
päivän välisenä aikana
keskustoimistossa järjestettiin
kuusi monipäiväistä
tapahtumaa. Meitä ilahduttaa
se, että järjestöt ja ryhmät
pitävät työpajoja, seminaareja
ja kokouksia ilmoituksen
historiallisessa ja kauniissa
synnyinpaikassa. Rakennuksen
lisääntyneen käytön vuoksi
olemme yksinkertaistaneet
tilojen käyttöpolitiikkaamme.
Saadaksesi tietää enemmän
tilojen varaamista koskevista
uusista ohjeista, ota yhteyttä
Joanne Strobeliin osoitteessa
joanne@urantia.org.

Tamara Strumfeld
4. Talouskomitean raportti ja
toimenpiteet
a. Johtokunta hyväksyi
talouskomitean suosituksen
säätiön sijoitustilin siirtämisestä
Bernstein Global Wealth
Managementille tammikuun 1.
päivästä 2015 alkaen.
b. Johtokunta hyväksyi vuoden
2015 budjetin. Vuonna 2015
tarvitaan tuloja 3 % tätä vuotta
enemmän; menot nousevat 1 %
viimeisten kolmen vuoden
keskiarvoon verrattaessa.
Toimintaohjelmakulut (kirjan
jakelu, käännökset, revisiot,
yhteyksien luonti, verkkosivut,
koulutus ym.) nousevat
merkittävästi hallintokulujen
samalla laskiessa, näin
käytämme lahjoittajien antimia
enemmän tehtävämme
mukaisiin toimintaohjelmiin.

kaksinkertaistuu. Ole
ystävällinen ja auta meitä
saavuttamaan tämä tavoite
lähettämällä Urantia-säätiölle
lahjoitus ennen vuodenloppua.
5. Johtokuntaan valittiin uusi
liitännäisjäsen
Angie Thurston valittiin
johtokunnan uudeksi
liitännäisjäseneksi. Angie
opiskelee parhaillaan teologian
maisteriksi Harvardin
yliopistossa. Toivotamme
Angien tervetulleeksi tiimiimme
ja ennakoimme hänen aktiivista
osallistumistaan. Hän on
ensimmäinen, joka edustaa
johtokunnassa uuden
vuosituhannen sukupolvea, ja
uskomme hänen auttavan
ponnistuksissamme siirtää
nämä hengellisyyttä tuoksuvat
opetukset tuleville sukupolville.

c. Vuodenlopun
haastekampanja pantiin
liikkeelle lokakuun
kokouksessa. Pieni lahjoittajien
ryhmä on antanut Urantiasäätiölle 125 000 € sillä ehdolla,
että sama summa kerätään
muilta lahjoittajilta. Tämä
ohjelma on verraton keino
lahjoittajien kaksinkertaistaa
lahjansa Urantia-säätiölle.
Jokainen antamasi euro, aina
125 000 euroon saakka,

Pieni lahjoittajien ryhmä on antanut Urantiasäätiölle 125 000 € sillä ehdolla, että sama
summa kerätään muilta lahjoittajilta.
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U R A N T I A , N E B A D O N JA K O K O N A I S U N I V E R S U M I .
N Ä K ÖA L O J A AVA AVA U U S I F I L M I
Mutta muunsin tämän kaiken
videoksi, jossa tarkastelu
menee paikallisuniversumin
tuolle puolen, ja jossa Urantia
esittäytyy sellaisena kuin se on
kokonaisuniversumin
mittakaavassa.

Urantia, Nebadon ja
kokonaisuniversumi on

tarkoitettu ensisijaisesti Urantiakirjan lukijoille, jotka ovat
lukeneet kuvaukset
maailmankaikkeudesta ja joilla
on käsitys kirjan esittämästä
kosmologiasta. Ymmärtääkseni
ei-lukijat ovat hämmentyneitä,
kun lukijat sen sijaan ovat
haltioituneita.

Richard Jernigan,
Urantia-säätiön johtokunnan
liitännäisjäsen, Teksas,
Yhdysvallat
3 840 101. Jos tunnistat
tämän luvun
paikallisuniversumimme
asuttujen planeettojen
lukumääräksi, olet oikeassa.
Se on jokseenkin enteellinen
määrä ja melkoisen
nöyryyttävä, kun pohdit sitä,
että miljoonien planeettojen
joukosta Luoja-Poikamme
valitsi meidän planeettamme
ihmisruumiillistumisensa
näyttämöksi.
Tämä projekti sai alkunsa siitä,
että halusin yksinkertaisesti
visualisoida
paikallisuniversumimme ja
paikallisjärjestelmämme ja
sen, mihin Urantia tässä
kaikessa sijoittuu.
Ajatukseni oli lähteä liikkeelle
mahdollisimman
yksinkertaisesta eli esittää,
miltä paikallisuniversumimme
asutut planeetat näyttäisivät,
jos niistä jokainen esitettäisiin
vain sinisenä neliönä.
Alunperin leikittelin
Photoshopissa. Laadin kuvan,
jossa 3 840 101 pikseliä
jakautuivat 10 000
paikallisjärjestelmää
kuvaavaan jaksoon. Sitten
kuvittelin jakavani tämän 60
senttimetriä korkean ja 120
senttimetriä leveän esitykseni
sellaiseksi, jossa Urantia
esiintyisi pikkuruisena,
millimetrinkokoisena neliönä.
Haluaisin yhä toteuttaa sen.

Itselleni tämän hankkeen
toteuttaminen tuotti koko joukon
oivalluksia.
• Paikallisuniversumit ovat
seitsemän superuniversumin
ensisijaisia
rakennuselementtejä. Jokainen
niistä on yhtenäinen
henkilökohtainen luomus.
• Paikallisjärjestelmämme on
kehittynyt pitkälle.
Paikallisuniversumien
keskimääräinen koko on 384
asuttua planeettaa. Pienin
järjestelmä koostuu arvelujeni
mukaan 200 asutusta
planeetasta ja suurimmassa
järjestelmässä on noin 700
planeettaa.

• Ollessani jo melko pitkällä
näiden grafiikoiden luomisessa
sain tietää tuhannen tähden
joukosta, joka on noin 500
valovuoden päässä ja on
puolisen miljardia vuotta vanha
(nuori). Praesepe-tähtijoukko
voisi vallan hyvin olla osa
paikallisuniversumiamme, ja on
todennäköistä, ettei siihen kuulu
yhtään asuttua planeettaa. Jos
niin on, siinä tapauksessa
paikallisuniversumimme on
kehittyneempi kuin alunperin
aavistinkaan.

• Kaada kaksi kupillista suolaa
pöydälle, vähennä siitä kaksi
ruokalusikallista, ja pöydällä on
3,8 miljoonaa suolakidettä. Näin
saat käsityksen siitä, montako
planeettaa
paikallisuniversumissamme on.

• Jos laitat golfpallon
Yhdysvaltain keskelle, se on
yksi tapa ajatella
suuruniversumin (seitsemän
superuniversumia ynnä
keskusuniversumi) laajuutta
ulkoavaruuden tasoihin
verrattuna.

• Tämä valtava vähäisyyden
tunne saa henkilökohtaiset
ongelmani näyttämään perin,
perin mitättömiltä. Vapahtavaa!

• Kirjoita
tekstinkäsittelyohjelmallasi 3
840 101 pistettä
ykkösvälikkeellä 12 pisteen
fontilla, ja sinulla on 592 sivua
pelkkiä pisteitä. Yksi pisteistä on
Urantia.

https://www.youtube.com/
watch?v=loEnwEdRT_g

Urantia-säätiön nettiuutiset
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K O U L U T U S KO M I T E A N
Ensimmäinen niistä on
Internetin Urantia-kirja-koulu
(UBIS) ja toisena ovat Urantiasäätiössä pidettävät
koulutusseminaarit.

Gard Jameson, johtokunnan
jäsen, Urantia-säätiö
Nevada, Yhdysvallat
Koulutuskomitean on pitänyt
vauhdissa kaksi
yhteyksienluontistrategiaa.

Dorothy Elderin perustamalla ja
Georges Michelson-Dupontin
johtamalla UBIS:lla oli 420
oppilasta vuonna 2014. Nykyisin
kursseja järjestetään
englanniksi, espanjaksi ja
ranskaksi. Kutsumme sinua
käymään nettisivulla
ubis.urantia.org ja harkitsevan
kurssille osallistumista.
Seuraava lukukausi alkaa
tammikuussa. Kukapa tietää
vaikka kävisi niin, että kurssin
käytyäsi tunnetkin halua ryhtyä
opettajaksi.
Nyt kun säätiön keskustoimiston
tilat on kunnostettu,
koulutusseminaarit ovat
käymässä yhä suosituimmiksi.

HIEKKARANTARETRETTI –
Share Beasley, johtokunnan
liitännäisjäsen,
Florida, Yhdysvallat
Rukoilu on voimallisin
hengellisen kasvun innoittaja.
Jos sen, mitä kaikkea ihminen

tietääkin, suurin arvo on
kuitenkin sillä, että tuntee
Jeesuksen uskonnollisen
elämän ja tietää, miten hän sen
eli [196:1.3], niin siinä

tapauksessa sen tutkiminen ja
pohtiminen, mitä rukoilu merkitsi
Jeesukselle, on äärimmäisen
tärkeää kaikille Urantia-kirjan
opiskelijoille. Saattaisit meidän
tavoin punnita luvun 196
sisältöä saadaksesi sieltä
innoitusta ja oivalluksia
Jeesuksen rukouselämästä.
Runsaat kaksitoista osallistujaa
valitsivat jonkin seuraavista
Jeesuksen rukouselämän osaalueista keskittyäkseen siihen ja
laatiakseen asiasta lyhyen
alustuksen: vilpitön hengellisen
asennoitumisen ilmaus,
omakohtaisen antaumuksen
esilletuonti, kiitoksen osoitus;
keino emotionaalisen
jännityksen välttämiseksi,
ymmärryksen voimistamiseksi,

KUULUMISIA

Vuoden 2014 viimeisellä
neljänneksellä järjestettiin kaksi
runsaasti osanottajia
houkutellutta seminaaria:
naisten retrettiä veti Line StPierre Québecistä ja
sieluaiheisen työpajan johti
Marta Elders Connecticutista.

tiedeseminaariin.
Osallistujamäärä on rajoitettu 12
henkilöön.

Vuodelle 2015 on suunnitteilla
ainakin kolme seminaaria. Line
St-Pierre vetää uuden retretin
naisille ja Marvin Gawryn johtaa
seminaarin uskonnon
sosiaalistamisesta.
Marraskuussa järjestetään
tieteellinen seminaari. Se
keskittyy tarkastelemaan eri
tieteenalojen esittämiä faktoja,
jotka tukevat näkemystä
Jumalan olemassaolosta.
Urantia-kirjan opiskelijat, jotka
suhtautuvat intohimoisesti
tieteeseen ja joilla on
tieteellinen tausta, ovat
tervetulleita tähän

Jos sinua kiinnostaa jokin
mainituista seminaareista,
kirjoita Joanne Strobelille
osoitteessa joanne@urantia.org.

MITÄ RUKOILU MERKITSI

ajattelun rikastuttamiseksi,
korkeampien mieltymysten
elähdyttämiseksi, uskon
julkituomiseksi; tahdon
ylimaallista antautumista; ylevää
luottamuksen julkituontia; keino
selvittää vaikeuksia ja yhdessä
vaikuttavien sielunvoimien
voimallista liikkeellepanoa, jotta
ne vastustaisivat kaikkia
inhimillisiä mieltymyksiä
itsekkyyteen, pahuuteen ja
syntiin (196:0.10).
Opimme toisiltamme ja
alustuksista, joita seurasi eloisa
ja valaiseva keskustelu.

Kesäkuussa 2016 järjestettävän
seminaarin aiheena on Urantiakirjan lähdeaineistot ja niiden
laatijat.

Sinusta saattaa olla
kiinnostavaa tietää, että säätiön
kellarikerros muutettaneen
koulutuskeskukseksi, jossa
myös säilytetään Urantia-kirjaan
liittyviä arkistoja. Jos sinulla on
aineistoa, joka liittyy Urantiakirjan historiaan ja sisältöön,
harkitsepa sen lahjoittamista
Urantia-säätiölle.

JEESUKSELLE
hiekkarantatapaamistamme.

Jumalatietoisuus on vapaasti
omaksuttavissamme; se on kuin
hanassa oleva vesi, joka vain
odottaa, että joku kääntää sen
juoksemaan.

Erityisesti kiitämme anteliaita
rantaisäntiämme ja
palvonnallisen musiikin
järjestäjiämme.

Hiekkarantaretrettimme
kaltaisten lämminhenkisten
kokoontumisten riemullisuutta
lisää pidennetty
rakastettavuuksien lista.
Merkityksellisiä muistoja
yhdessä keränneiden sisarusten
tavoin odotamme jo seuraavaa

Uppouduttuamme kahden
päivän ajan Jeesuksen
rukouselämän opiskeluun
tiedostimme itse kukin omalla
tavallamme, että Hänen

verrattoman uskonnollisen
elämänsä salaisuus oli tämä
tietoisuus Jumalan läsnäolosta;
ja hän saavutti sen järkevästi
rukoilemalla ja vilpittömästi
palvomalla [196:0.10].
Jumalan tahdon täyttäminen ei
ole enempää eikä vähempää
kuin osoitus luodun
halukkuudesta jakaa sisäinen
elämänsä Jumalan kanssa
[111.5.1].

Ylhäällä: Kirt, Lara, Dan, Share, Scott, Shirley, Ernie
Keskellä: Bill, Susan
Alhaalla: Dawn, Isabelle, Joan, Joucee, Polly, Bernie, Sheryl
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VAIKUTELMIA
Toimituksen huomautus:
Urantia-säätiössä järjestettiin
lokakuussa 2014 naisten
retretti. Retretin suunnittelu
aloitettiin jo runsas vuosi sitten.
Naiset matkustivat läheltä ja
kaukaa osallistuakseen tähän
viikonloppuun. Seuraavassa
joidenkuiden osanottajien
vaikutelmia.

N A I S T E N R E T R E T I S TÄ

intuitioni arvoon. Olen aivan
liian usein tuntenut, että nämä
piirteet on painettava pinnan
alle, mutta nyt ymmärrän yhä
paremmin, että ne tuovat
lisänsä tasapainoisempaan ja
terveellisempään
elinympäristöön.

Pidän ihmisten seurasta ja
riemuitsen tilaisuudesta jakaa
Jumalan tahdon täyttämiseen
kuuluvat myötä- ja
vastoinkäymiset. Naisia kun
olemme, olemme hyvin
intuitiivisia: meillä on tietämys
siitä, mitä ei sanoiksi pueta.

Älkää ihmeessä kertoko tätä
miehelleni, mutta osoittautui,
että hän oli sittenkin oikeassa:
koolla oli ompeluseura!
Kertomalla itsestään retrettiin
osallistuneet naiset ompelivat
itsensä yhteen muodostaakseen
entistä lujemman kankaan
Urantia-kirjan lukijayhteisössä.

Oli toden totta kunnia olla
mukana tässä naisten
retrettiviikonlopussa.
Jokaisesta jäi jäljelle hänen
minuutensa tuoksuva osa, ja
se muistetaan aina.

hahmottamaan mielessään
sellainen ainutlaatuinen
näköala, että 21:nnen
vuosisadan naiset saadaan
nostamaan muut naiset
kaikkialla maailmassa
arvostamaan itseään ja
ottamaan haltuunsa
hengellisyytensä sillä, että he
löytävät tasapainon sydämensä
ja mielensä välillä. Ehdotin, että
sanaseppoilemme tälle
tasapainottamistekniikalle
uuden termin: sydäkkyys
(sanoista sydän ja älykkyys).

~ Alice Wood, Wisconsin,

Yhdysvallat

Ilmoittauduttuani mukaan
naisten viikonloppuretrettiin
mieheni vitsaili useaan kertaan,
että olin menossa
ompeluseuraan. Hänen
kysyttyään, mistä oikeastaan oli
kysymys, pystyin vastaamaan
vain, että kysymys oli naisista ja
että se olisi ihanaa. Vielä
ensimmäisen retrettipäivän
jälkeenkin minun oli vaikeaa
pukea ajatuksiani osuvaksi
kuvaukseksi retretistä. Kirjoitin
päiväkirjaani tällaisen huomion:
”Emme keskustele Urantiakirjasta. Emme keskustele ÄitiHengestä. Kerromme
itsestämme. Olemme
torjumassa sitä älyllistä
korostusta, joka on niin usein
hallitsevana Urantia-kirjan
lukijoiden keskuudessa.”
Keskustelimmehan me tietenkin
Urantia-kirjasta ja Äiti-Hengestä
mutta myös naisten
vahvuuksista, kuten
emootioista, intuitiosta ja
moraalisuudesta. Mutta ne eivät
olleet kaiken keskiössä.
Keskiössä oli se, miten nämä
seikat vaikuttavat
elämässämme. Me kaikki
otimme omaksemme jotakin
erilaista. Itse otin omakseni
entistä vahvemman
luottamuksen emootioideni ja

~ Carrie Prentice, EteläDakota, Yhdysvallat

~ Doreen Hayne, Florida,
Yhdysvallat
Loppujen lopuksi kysymys oli
siitä, mikä elämässä on
merkittävää, mikä on
merkityksellistä, mikä saa
vastakaikua minussa. Aluksi
toiveeni oli kaksiosainen: antaa
ääni naisille, jotka etsivät tapaa
ilmaista Jumalan heille antamia
lahjoja laajemmalla
ymmärryksellä heidän
sisimmässään olevasta
jumalallisuudesta. Toinen
toiveeni oli antaa ääni niille,
jotka ovat päättäneet
voimauttaa toisia kokemaan,
mikä ilo on olla nainen ja hallita
rakastamisen taito.
Jotakin tapahtui meille ryhmänä,
kun liitimme yhteen aineelliset ja
hengelliset energiat: ryhmän
tietoisuus muuttui. Se teki
minulle mahdolliseksi nähdä
muiden osallistujien kauneus ja
nähdä heidät Jumalan
ainutlaatuisina tyttärinä.

Johdin sunnuntaina ryhmää,
joka tarkasteli, mitä Urantiakirja oikeastaan sanoo miesten
ja naisten välisistä eroista
otettaessa huomioon se, että
Urantia-ilmoitus on osoitettu
1900-luvun alkupuolen
yleisölle. Tutkiskelimme muun
muassa tätä toteamusta:

Nainen on aina kuitenkin ollut
moraalin lipunkantaja ja
ihmiskunnan hengellinen
johtaja [84:6.4].

Ryhmä muisteli niin ikään sitä,
että Jeesus perusti naisten
ryhmän, joka kulki apostolien
mukana kolmannella
saarnamatkalla.
Ryhmä käsitteli lopuksi sitä,
miten emootioiden – niin kuin
ne Urantia-kirjassa esitetään –
ajatellaan olevan tavoiteltavia
ja hyödyllisiä, sikäli että
korkeammat olennot näyttävät
kokevan useammanlaisia
emootioita ja taivaalliset
taidetyöntekijät tuottavat uusia
emootioita. Tämä keskustelu
pyrki saamaan ryhmä

~ Line St-Pierre, Québec,
Kanada
Kuten kukan tehtävänä on
tuottaa siitepölyä tuulen
levitettäväksi eikä kastella
maata, johon se putoaa, samoin
tämän hengellisen retken
kokeminen naisen seurassa
sydämensä avaamalla
mahdollisti paremman
itseymmärryksen ja Jumalan
meille antaman jokaisen osasen
– ruumiin, tietoisuuden,
persoonallisuutemme ja
sisimmässämme elävän
jumalallisen Hengen –
hyödyntämisen.
Hengellinen kasvu on prosessi,
johon kuuluu rajaton
edistyminen, mikä vaatii aikaa.
Me soimme sille alkajaisiksi
yhden viikonlopun.

Urantia-säätiön nettiuutiset
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K OM ME NT TE JA S IELUSYM POS IUM IS TA
energiaa, ihailua ja
informaatiota.
Kokoonnuimme oppimaan ja
toimimaan yhdessä aiheesta
sielu. Mikä se on? Missä se
on? Miten se kehittyy? Miten se
suhteutuu mieleen, henkeen ja
Jumalaan?
Poistuimme kaikki työpajasta
mukanamme paljon enemmän
ymmärrystä ja arvonantoa
sieluamme kohtaan ja sitä
seikkaa kohtaan, että me kaikki
olemme yhteydessä mielen,
ruumiin ja hengen kautta.

Eturivi: Gretchen Chandler
2. rivi: Marta Elders, Guy Perron, Zophia Michniewics
3. rivi: Joanne Strobel, Betsy Millard, Jan Michniewicz, Gard
Jameson
4. rivi: David Neufer, Keith Avery, Kirk Graham
Toimituksen huomautus:
Lokakuun lopulla 2014 Marta
Elders johti sieluaiheisen
työpajan. Osanottajia oli
Aasiasta, Euroopasta ja
Pohjois-Amerikan eri puolilta.
On suuri ilo, että on olemassa
tällainen kansainvälinen
Urantia-kirjan lukijaryhmä.
Useat mukana olleet kirjoittivat
kokemuksistaan, ja meille on
mieluista jakaa ne kanssanne.

Jumalallinen Neuvonantaja
kommentoi Orvontonin
totuudenilmoittajakunnan
kohtaamia vaikeuksia

yrittäessämme laventaa
kosmista tietoisuutta ja lisätä
hengellistä ymmärrystä [0:0.2].
On luonnollista päätellä, että
tämä kosmisen tietoisuuden
laventaminen ja myös
hengellisen ymmärryksen
lisääminen on arvokas tavoite
jokaiselle seminaarille, joka
omistautuu Urantia-kirjan
sisältämän ilmoituksellisen
aineiston omaksumisen
syventämiseen.
Lokakuun 31. päivän
viikonloppuna kaksitoista

henkilöä kokoontui jakamaan
keskenään näkemyksiään ja
ymmärrystään seminaarissa,
joka käsitteli Urantia-kirjan
näkemyksiä sielusta. Tilaisuus
pidettiin säätiön
keskustoimistossa, ja sen
isäntänä toimi Urantia-säätiön
koulutuskomitea.
Tarkastelimme sielun
alkuperää, olemusta ja
päämäärää siten, että kukin
osallistuja valmisteli lyhyen (3–5
sivua) alustuksen ja johdatti
sitten kokemusharjoitukseen
(mietiskely, työpaja, runoja,
verkkosivuja, opastettu
kuvittelu, yms.) Oli
mieleenpainuvaa kokea se
lumo ja mystiikka, jotka
kehkeytyivät ja ilmenivät, kun
yhdessä ja erikseen täydestä
sydämestämme pyrimme
korkeammalle ja syvemmälle.

~ Marta Elders, työpajan
vetäjä, Connecticut,
Yhdysvallat

Sielutyöryhmä oli ilmiömäinen.
Jaoimme keskenämme tietoa,
tuntemuksia, mielipiteitä,

Tapasin kaksitoista henkilöä,
joiden seurassa en olisi
koskaan uskonut olevani niin
rento tuollaisessa
kokoontumisessa. Oli kuin
olisimme tunteneet toisemme
jonain muuna aikana ja
muussa avaruudessa, ja
kolmessa päivässä meistä tuli
kuin perhe.

Urantia-kirja inspiroi minua ja

olen siitä kiitollinen. Arvostan
Marta Eldersiä ja Joanne
Strobelia, jotka saattoivat
meidät yhteen tällaista
valaisevaa kokemusta varten.

~ Keith Avery, Havaiji,
Yhdysvallat

Olisi ollut helpompaa jäädä
kotiin, mutta kukaan meistä ei
jäänyt. Päädyimme kaikki
Urantia-säätiöön Chicagossa,
sieluseminaariin. Ensi
silmäyksellä vaikutti siltä, että
tämän tarkoituksena olisi oppia,
mitä luvuissa sanotaan sielun
olemuksesta. Vaikka niin olikin,
siitä tuli kuitenkin enemmän.
Kokoontuminen auttoi meitä
tulemaan tietoisemmiksi
omasta sielustamme ja muitten
sielusta. Meillä oli
nopeatahtisia
ryhmäkeskusteluja, joita
seurasivat rauhalliset
juttutuokiot. Kerroimme
toisillemme tarinoita ja vitsejä
ja nautimme maukkaista
aterioista ja hiljaisista
mietiskelyhetkistä yhdessä.
Tunisin syvää kiitollisuutta
esitelmöijille ja
opiskelutovereilleni siitä, että

he tekivät viikonlopusta paljon,
paljon paremman kuin
kotiinjäämisestä.

~ David Neufer, Pennsylvania,
Yhdysvallat

Ennen saapumistani
sieluseminaariin Joanne sanoi,
että osallistujat olisivat Urantiakirjaa monta vuotta lukeneita,
sen kuultuamme vaimoni ja
poikani ajattelivat, että muiden
osanottajien kokemus ja
tietämys saattaisivat minut
häpeään. Ryhmä katsoisi
minua uutena tulokkaana pitkin
nenänvartta.
Minua hämmästytti havaita,
että meillä kaikilla oli
samankaltainen kokemus
totuuden etsinnästä ja kirjan
lukemisesta. Uuden ystäväni,
puolalaisen Janin, sanoin:
”Ilman Urantia-kirjaa on kuin
olisi sokea taluttamassa
sokeaa.”
Majoituimme kaikki toiseen
kerrokseen, jossa jokaisella oli
huonetoveri, ja meitä pidettiin
kuin piispaa pappilassa. Miken
valmistamaa ruokaa ei lyö
mikään!
Olen lukenut kirjaa vasta kaksi
vuotta, joten olin utelias
tietämään lisää läsnäolijoista ja
heidän kertomuksiaan siitä,
miten he löysivät Urantia-kirjan,
ja erittäinkin heidän
elämästään, rakkaudestaan ja
kamppailuistaan.
Monet osallistujat olivat
varovaisia lausumaan
mielipiteitään, minäpä en ollut.
Halusin, että minulle sanotaan,
oliko mielipiteeni oikea vai
väärä. Jan ei ollut mitenkään
pettymys. Hän rökitti minua, ja
juuri sitä minä tarvitsin.
Suosikkituliaiseni viikonlopusta
oli aika, joka kului
keskusteluissa
pyhiinvaeltajatovereideni
kanssa aamiaispöydän
ympärillä ennen aamuohjelman
mietiskelyhetkeä.

~ Kirk Graham, Iowa,
Yhdysvallat
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~ Guy Perron, Québec, Kanada

alustuksen, ja ne luettiin jo
ennen Chicagon-matkaa, mikä
tutustutti meidät ennakolta
kuhunkin osallistujaan.

Uusi Urantia-kirjan lukija kun
olen, minua kiinnostaa
erityisesti kuulla kirjaa kauan
lukeneilta heidän suhteestaan
Jumalaan,
Ajatuksensuuntaajaansa ja
sieluunsa. Sieluseminaari näytti
täydelliseltä tilaisuudelta, joten
lähdin Chicagoon tapaamaan
mitä kiinnostavinta
lukijaryhmää. Kirjoitimme kaikki

Yhdessäoloaikamme oli eloisaa
ja antoisaa, kun kerroimme
kokemuksistamme,
kysymyksistämme ja
kamppailuistamme.
Kolmipäiväinen
yhdessäolomme pienenä
ryhmänä loi läheisen yhteyden
avautuessamme toinen
toisillemme ja kollektiiviselle
viisaudelle. Pitkäaikaisina
lukijoina sekä Marta että Gard
Jameson osoittivat taitonsa
vetäjinä ja tarjosivat

ja paremman ymmärryksen
sielusta.
Monet aiheet käsiteltiin ja
monet kysymykset esitettiin.
Mitä sielu on? Mistä sielu
koostuu? Onko meillä sielu jo
syntyessämme? Onko
olemassa ”vanhoja” ja ”uusia”
sieluja? Onko Hengestä
syntyminen samaa kuin sielun
syntymä?
Millainen siunaus onkaan, että
saatavillamme on viidennen
käänteentekevän ilmoituksen
opetukset; niistä löydämme
vastaukset näihin kysymyksiin

korvaamattomia perspektiivejä,
sillä he ovat yhdentäneet
Urantia-kirjan opetukset laajaalaiseksi ja myötätuntoiseksi
ymmärrykseksi. Minusta tuntui,
että suhtautumiseni Urantiakirjaan kypsyi hyvin lyhyessä
ajassa ja vain siksi, että
osallistuin tähän seminaariin.
Mike Wood tarjosi ihania
aterioita, samalla kun hän ja
Joanne tekivät olomme
kotoisaksi ja nautinnolliseksi.
Toivon voivani palata
keskustoimistoon saadakseni
tätä lisää!

~ Betsy Millard, New Mexico,
Yhdysvallat

M ITÄ U RANTIA - KIRJA
MERKITSEE MINULLE ?
Joten Urantia-kirja oli minulle
ensinnäkin vahvistus
syvimmille uskomuksilleni,
oikeutus sille, että hylkäsin
vanhempieni uskonnon; se oli
sellainen tunne kuin katetun
jalkapallostadionin katto olisi
avautunut ja paljastanut tähtien
täyttämän taivaan, jonka tiesin
olevan olemassa mutta jota en
ollut koskaan nähnyt.

Urantia-kirjan kautta löysin

läheisyyden Jumalan kanssa –
läheisyyden, josta minulle ei
ollut koskaan kerrottu –
läheisen suhteen, joka ei
perustu ”Jumalan
pelkäämiseen”, vaan
pikemminkin Jumalan
rakkauteen; Jumalan
henkilökohtaiseen rakkauteen
minua kohtaan yksilönä ja
henkilökohtaiseen rakkauteeni
häntä kohtaan. Mikään
sisimmässäni tai ympärilläni ei
ole Jumalalta piilossa.

Urantia-kirja on johdattanut
Rick Lyon,
Indiana, Yhdysvallat
Löysin Urantia-kirjan
roskaläjästä. Asun Indianan
Crawfordsvillessä, jossa kirja
painetaan. Työhöni
terästehtaalla, jossa tuolloin
työskentelin, kuului kärrätä joka

aamu
vedenkäsittelylaitoksemme
jätteet maantäyttökuoppaan.
Laitos, joka painaa kirjaa,
kärräsi sekin jätteensä samaan
kuoppaan. Jätteiden joukossa
oli painokoneiden tekemiä
susikappaleita. Yhtenä aamuna
poimin painolaitoksen jätteiden
joukosta ison, paksun,

kannettoman kirjan, ja luin
”Jeesuksen elämä ja
opetukset”. Elämäni muuttui
sinä siunaamana hetkenä. Vein
kirjan kotiin, teippasin sen
ehjäksi, ja usean tunnin
lukemisen jälkeen huudahdin
vaimolleni: ”Tätä minä olen
etsinyt!”

palvelevaan elämään. Suuri
osa siitä toteutuu toimintana
Kansainvälisen Urantiayhdistyksen hyväksi. Muilta
osin se toteutuu
henkilökohtaisena palveluna
lähimmäisilleni. Puhun muille
ihmisille siitä, kuka Jumala on
ja mitä hän on. Lahjoitan kirjoja.
Opiskelen toisten lukijoiden
kanssa, jotta voimme jakaa
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muille kehittyvää
ymmärrystämme Urantialukujen opetuksista ja siitä,
miten voimme soveltaa niitä
arkielämäämme.
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Urantia-ilmoitus on saanut
minut tekemään sellaista, mitä
en koskaan uskonut voivani
tehdä tai tekeväni. Tämän
kirjan luomien
palvelutilaisuuksien vuoksi
minulla on ystäviä kaikkialla
maailmassa ja olen
matkustanut paikkoihin, joista
muutoin olisin vain lukenut.
Viime keväänä tein
kiertomatkan Israeliin 38 lukijan
mukana; yksi heistä oli
pojanpoikani Ethan. Vaikka
Ethan ja minä olemme aina
olleet läheisiä, nuo kaksi
viikkoa tekivät meistä entistäkin
läheisempiä. Tuona aikana
kerroimme toisillemme
”syvimmistä” uskonnollisista
käsityksistämme ja tutkailimme
niitä. Tämä kokemus Ethanin
kanssa – osittain Urantia-kirjan
johdattamana – tuotti minulle
iloa, jota ei voi sanoin ilmaista.

Urantia-kirjan opintojeni
johdosta tiedän muiden

ihmisten olevan aivan kuin
minä; he ovat erilaisia kuin
minä, mutta meille on yhteistä
hengellinen yhteisyys. Olemme
kaikki Jumalan lapsia, samalle
Isälle kuuluvia veljiä ja sisaria.
Olemme matkallamme vain eri
kohdassa. Ja miten
merkittävästä matkasta onkaan
kysymys! Loputon,
seikkailuntäyteinen elämänura,
odotuksentäyteinen ikuinen
elämä, ikuinen tutkimusmatka
(14:5.10).

Urantia-kirja paljastaa

koettelemuksen ja kärsimyksen
tarkoituksen, arvon ja
merkityksen; tarkoituksen, joka
on muuta kuin ne ajatukset
rankaisusta ja kostosta, jotka
minulle opetettiin pyhäkoulussa.
Urantia-kirja rohkenee jopa
sanoa: Kosmoksen suurin

kärsimys on, ettei ole koskaan
kärsinyt. Kuolevaiset oppivat
viisautta vain kokemalla
koettelemuksia [48:7.14].
Vuonna 2010 menetin Bradpoikani. Brad oli onnellinen ja
rakastava ihminen mutta
autistinen. Urantia-kirja antoi
meille uskottavat vastaukset
niihin emotionaalisiin

kysymyksiin, jotka perheeni ja
luultavasti kaikki vammaisten
perheet esittävät.
Tämä 196 luvun kokoelma
opettaa meille monia tärkeitä ja
hyödyllisiä asioita. Niistä yksi
tärkeimmistä on se, että
olemme tämän maailman valo;
se suola, jossa on pelastuksen
maku. Voimme olla toisille
ihmisille ilmoitus siitä, kuka
Jumala on; siitä, millainen
suhteemme muihin ihmisiin
tulisi olla, ja siitä, että olemme
paljon enemmän kuin se, mitä
näemme peilistä.
Jeesuksen elämän ja
opetusten perusteella tiedän,
mikä minua odottaa, ja odotan
sitä ja otan sen täysin rinnoin
omakseni. Enää en sitä pelkää.
Jumala toden totta rakastaa
minua, ja minä rakastan häntä.
Haluan olla yhä enemmän
hänen kaltaisensa ja palvella
häntä – iankaikkisesti.
Mitä Urantia-kirja merkitsee
minulle? Kaikkea.
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