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T ALOUDENPITO

Ralph Zehr
New York, Yhdysvallat
Urantia-säätiö lähestyy jälleen
kerran varainhoitovuotensa
loppua. Tämä vuosi tarjoaa
useimpia vuosia enemmän
yltäkylläisiä mahdollisuuksia
kaikille halukkaille tulla mukaan
tukemaan säätiön missiota, eli
Urantia-kirjan ja sen opetusten
kylvämistä maailmanlaajuisesti,
ilmoituksen kääntämistä
monille kielille ja tekstin
koskemattomuuden
ylläpitämistä säätiökirjan
määräysten mukaisesti. Tämän
luottamustehtävän täyttäminen
vaatii aineellisen, älyllisen ja
hengellisen tason resursseja.
Jokaiselle meistä on annettu
avut kullakin kolmella alueella;
kyvyt, joista meidän odotetaan
pitävän huolta vastuullisesti.
Ottaessamme huomioon
kullekin ihmiselle ominaiset
eroavuudet ei ole kahta
henkilöä, joiden kyvyt olisivat
täsmälleen samat. Kukaan ei
siis voi sanella, miten jonkun
toisen tulisi avujaan käyttää,
mutta meidän odotetaan olevan
kaiken saamamme hyvän
erinomaisia hoitajia.
Sekä sinulle että minulle on

suotu joukko peruskykyjä.
Vanhemmiltamme olemme
saaneet massiivisen geenistön,
jonka sisältämillä
biokemiallisilla ohjeilla se
ihmeellinen ihmisruumis
rakentuu, jollainen meillä
kaikilla on. Muita aineellisia
avuja, jotka antavat oman
panoksensa meistä jokaisen
elämään, ovat perheemme,
koulutusmahdollisuudet ja
mahdollisuus aineelliseen
vaurauteen.
Persoonallisuutemme, joka
”syntymän hetkellä” annettiin
huolehdittavaksemme, tuo
mukanaan henkilökohtaisen
valinnan vapauden, mikä suo
meille kyvyn – tarkoin määrätyin
rajoittein – viettää päätöstemme
mukaista elämää. (37:3.7)
Meidän kaikkien näkymänä on
valintojen täyttämä elämä.
Aineellisten avujen lisäksi
tulevat hengelliset lahjat, joihin
kuuluu Isän antama
esipersoonallinen jumaluuden
osanen; tosiasiallinen
Jeesuksen henki,
maailmaamme vuodatettu
Totuuden Henki; se odottaa
tilaisuutta johdattaa meidät
totuuteen, joka vapauttaa
meidät; Pyhä Henki,
paikallisuniversumimme ÄitiHengen Henki, joka läpäisee
ympäristömme ja toimittaa
meille kaiken kuviteltavissa
olevan hengellisen ravinnon,
sekä mielenauttajahenget, ÄitiHengeltä saatu lisälahja, joka
mahdollistaa kykymme ajatella,
tunnistaa todellisuus, olla
luovia, palvoa oikealla tavalla ja
päästä viisauteen.
Kaiken edellä mainitun lisäksi
sekä sinulla että minulla on
etuoikeus olla planeetallemme
annetun viidennen
käänteentekevän ilmoituksen
vastaanottajia. Se maalaa
meille kuvan Jeesuksen
elämästä ja opetuksista. Se
toimii merkkivalona, joka

valaisee jokaisen askelemme tiellä,
jonka hän on rakastavasti raivannut
meille ja joka johtaa kaiken keskellä
olevan Isän luo.
Jeesus julisti universumin
noudattaman periaatteen, jonka
mukaan investointien tuottoodotukset ovat yhteismitallaisia
saamiemme avujen kanssa. Hänhän
sanoi: ”Muistakaa, että teille on
annettu paljon, siksi teiltä myös
paljon vaaditaan.” (165:6.3) Tämä
periaate toimii perustuksena, jolle
taloudenpidon käsite perustuu. Sitä
noudattavat sekä alhaiset että
ylhäiset olennot laajalti kautta
universumin.
Keskiväliolentoserkkumme neuvovat
meitä näin: ”Tämän jälkeen
seuraavassa maailmassa teitä
vaaditaan tekemään tiliä siitä, mitä
tässä maailmassa saitte ja minkä
haltijaksi teidät pantiin. Olipa
syntymässä saatuja talentteja vain
muutama taikka monta, jokaisen on
kohdattava oikeudenmukainen ja
armelias tilinteko.” (176:3.8) Meidän
annetaan tietää, että
Ajatuksensuuntaajat ”esittävät teille
perusteellisen selvityksen
asiainhoidostaan”. (110:4.4)
Aatamin ja Eevan sata lasta ”hoitivat
uskollisesti universumin
luottamustehtäviä”. (74:1.5)
Kun Jeesukselta kysyttiin, miten
varallisuuttaan parhaiten hoitaisi,
hän vastasi: ”Mikäli yksiselitteisesti
haluat nähdä asian niin, että
varallisuutesi on hoitoosi uskottu
omaisuuserä; mikäli vilpittömästi
haluat, että sinusta tulee itsellesi
kertyneen varallisuutesi viisas ja
tarmokas hoitaja, siinä tapauksessa
neuvoisin sinua – –” (132:5.2).
Esitettyään ohjeensa niistä
kymmenestä peruskategoriasta,
joista varallisuus saattaa kummuta,
Jeesus antoi seuraavan lisäohjeen:
”Ja niinpä, ystäväni, jos haluat olla
suuren omaisuutesi uskollinen ja
oikeudenmukainen hoitaja Jumalan
edessä ja ihmisiä palvellen – –
(ehdotuksen, jonka tämä täysin
hyväksyi) (132:5.13). Jeesus loisti

esimerkkinä varainhoidosta
Jumalaa ja ihmisiä palvellen
eläessään maista elämäänsä
Urantialla.
Jeesuksen suorasanaisin ja
kattavin lausuma oikeasta
suhtautumista
henkilökohtaiseen
varallisuuteen annettiin
kyselijälle, joka tiedusteli: ”’Onko
synti, jos omistaa rehellisin
keinoin hankittua varallisuutta?’”
Ja Jeesus vastasi tähän
kysymykseen: ”’Ystäväni, ei ole
synti, jos omistaa kunniallista
omaisuutta; mutta se on synti,
jos teet aineellisista omistuksesi
kohteista aarteita, jotka
saattavat vetää puoleensa

kaiken huomiosi ja ohjata
kiintymyksesi muualle, pois
omistautumisesta valtakunnan
hengellisille harrastuksille.
Mitään syntiä ei ole siinä, että
omistaa rehellisin keinoin
hankittua omaisuutta maan
päällä, kunhan aarteesi on
taivaassa; sillä missä aarteesi
on, siellä on myös sydämesi.
On suuri ero toisaalta
ahneuteen ja itsekkyyteen
johtavan varallisuuden ja
toisaalta sellaisen
varallisuuden välillä, jota hyvän
taloudenpidon hengessä
hoitavat ja käyttävät runsain
määrin tämän maailman
hyvyyksiä omistavat ja ne, jotka
perin avokätisesti antavat

oman osuutensa kaiken
tarmonsa valtakunnan työhön
panevien ylläpitoon.’” (165:4.5)
Sinä ja minä teemme joka
päivä valintoja sen suhteen,
mihin suuntaamme
halussamme olevia
voimavaroja.
Teemme menoeriä, jotka
koskevat aikaamme,
innostustamme, älyllisiä
lahjojamme, hengellisiä
käsityksiämme ja aineellisia
varojamme. Joku on sanonut,
että jokaisena päivänä
lisäämme jotakin
omaelämäkerralisiin
muistimerkintöihimme siitä,
mitkä ovat todellisia halujamme

ja toiveitamme
määrätessämme
rahavarojemme käytöstä.
Kuinka täysimääräisesti olet
voittanut kiusauksen pitää
varallisuutta aarteenasi?
Kuinka hyvin hoidat haltuusi
uskottuja varoja? Onko se,
mikä on haltuusi uskottu,
turvassa? Käytätkö täysin
mitoin hyödyksi riskitöntä
investointiympäristöä?
Mestarimme on antanut
sukupolvellemme niin paljon.
Onko kosminen
investointistrategiasi terve?

J O H TO K U N N A N

L O K A K U U N 2016
KOKOUKSEN MERKITTÄVIMPIÄ
PÄÄTÖKSIÄ
päivänä Yhdistyksen ja
Fellowshipin edustajat
tapasivat Chicagossa
pohtiakseen
järjestöyhtenäisyyttä. Hyvän

tahdon ilmapiiri vallitsi koko
yhdessäolomme ajan. Olimme
kaikki täysin sydämin sitä
mieltä, että haluamme
yhtenäisyyttä.

Yhtenäisyysehdotus laadittiin,
ja se esitetään kohdakkoin
kummallekin organisaatiolle.
Lisäinformaatiota esitetään,
heti kun sitä on saatavilla.

Judy Van Cleave, johtokunnan
jäsen, sihteeri, Urantia-säätiö
Idaho, Yhdysvallat
1. Yhteisösuhteet
Urantia-säätiö avasi Chicagonkeskustoimiston ovet
Kansainvälisen Urantiayhdistyksen ja the Urantia Book
Fellowshipin johtohenkilöille
heidän käydä keskusteluja
järjestöyhtenäisyyteen liittyvistä
asioista. Vaikka Urantia-säätiön
politiikkana onkin sosiaalisten
ryhmien sisäisiin asioihin
puuttumattomuus, olemme silti
”juonessa mukana”
tavoiteltaessa sosiaalista
sopusointua ja rakkaudellisia
suhteita niiden kesken, jotka
toimivat Urantia-ilmoituksen
tarkoitusperien edistämiseksi.
Yhteisessä tiedotteessa
todetaan: ”Lokakuun 3.—5.

Takana: Chris Wood, Michael Challis, Share Beasley, Steve Dreier
Edessä: Merindi Belarski, Geoff Theiss, John Hales, Susan Owen, Paula Thompson

Kiitämme Urantia-säätiötä
yhtenäisyyskokouksemme
isännöinnistä. Kuten aina,
tunsimme itsemme perin
tervetulleiksi, hyvin ravituiksi ja
mielemme, ruumiimme ja
henkemme puolesta huolta
pidetyiksi. Ja lopuksi osoitamme
vilpittömän arvostuksemme
kaikille rukouksistanne ja
tuestanne.”

tarpeisiin.

2. Kirjat

Kiitoksia.

Kirjamyynti nousi vuoden aikana
15 %. Espanjannoksen ja
portugalinnoksen myynti on ollut
varsin vahvaa. Englanninnoksen
myynti on laskenut hieman.
Toivomme myynnin kääntyvän
positiiviseksi vuoden loppuun
mennessä. Kirjan levittäminen
maailmaan sekä fyysisesti että
digitaalisesti pysyy Urantiasäätiön etummaisena
prioriteettina.

4. Sherry Layton, johtokunnan
uusi liitännäisjäsen

Toimi nyt. Urantia-ilmoituksen
kylvöön osallistuminen on yksi
suurimmista lahjoista, jotka voit
antaa maailmamme
kohennukseksi. Ole kiltti ja
klikkaa linkkiä tehdäksesi
lahjoituksen
http://www.urantia.org/donate/o
nline-donations.

Johtokunta nimitti Sherry
Laytonin johtokunnan
liitännäisjäseneksi toimimaan
ensimmäisen kautensa
kahdesta mahdollisesta
kolmivuotiskaudesta. Sherry on
jo pitkään palvellut liikettä, ja
hänellä on erinomainen
kokemus ei-kaupallisista
organisaatioista.

Urantia-säätiön ensimmäinen
Urantia Press -nimellä julkaistu
teos on The Prables of Jesus–

Complete Teachings from the
Urantia Book (Jeesuksen
vertaukset – Urantia-kirjan

esittämät täysimääräiset
opetukset). Sen myynti alkoi
erinomaisesti. Sen tarkoituksena
on tutustuttaa kirjakaupat ja
lukijat uudelleen näihin
kauniisiin Urantia-kirjan
kertomuksiin. Ensimmäisten
kuukausien kuluessa myytiin
lähes 500 kirjaa. Kirja on mainio
lahja annettavaksi kohta
koittavan juhlakauden aikana.
Kirjan ostettuasi ole kiltti ja
kirjoita siitä arvio. Toimeen
ryhdyttyäsi kirjoita myös
myönteinen arvio Urantiakirjasta, ellet jo ole niin tehnyt.
Kirjoitettuasi arvion
vertauskirjasta käypä sivulla
http://amzn.to/2e9qwaa.

Urantia-kirja-arviosi voit jättää
osoitteeseen
http://amzn.to/2ewj8US.
3. Taloustilanne
Vuosi 2016 on edelleen vaikea
varainkeräysvuosi. Viime
vuonna tavanomaisesta
poikkeavia lahjoja saatiin
204 000 $. Jos nänä lahjoitukset
vähennetään viime vuonna
kerätystä määrästä, täydennystä
tarvitaan 58 000 $. Pidimme
kulut mahdollisimman pieninä,
mutta lahjoitukset ovat niitä
vähemmän.

Kourallinen anteliaita
lahjoittajia panostaa 250 000 $,
mikäli pystymme keräämään
saman määrään 31.12.2016
mennessä. Tämä on ”pakko”,
sillä vuosi on rahoituksellisesti
haastava. On tarpeen, että
talven varainkeräyshaaste
onnistuu, ja voimme siirtyä
vuoteen 2017 suurenmoisin
palveluin. Tässä on tilaisuus
kaksinkertaistaa lahjoituksesi,
dollari dollarista, ja tukea yhtä
tärkeimmistä projekteista maan
päällä.
Siitä huolimatta, että olemme
viime vuosina saavuttaneet
tärkeitä merkkipaaluja,
tehtävää on vielä paljon.
Urantia-kirjan teksti on pidetty
loukkaamttomana, ja sen
opetukset ovat levinneet eri
maantieteellisille alueille ja
kulttuureihin. On painettu
neljätoista käännöstä,
kuusitoista verkkosivuilla ja
tekeillä lisäksi useita muita.
Urantia-kirjoja ja opintoryhmiä
on löydettävissä kaikkiallta
maailmasta. Mutta nykyiset
resurssit eivät riitä laajenevan
kansainvälisen lukijakunnan

Sherry Layton
5. Johtokunnan päämäärät ja
strategiat
Johtokunta tarkasteli
ensisijaisuuksiksi katsottuja
päämääriä ja strategioita
seuraavien viiden vuoden
osalta. Keskustelua jatketaan
sen varmistamiseksi, että
ehdotetut pämäärät samoin
kuin strategiat niiden
saavuttamiseksi ovat linjassa
visiomme, missiomme ja
arvojemme kanssa.
6. Budjetti vuodelle 2017
Johtokunta hyväksyi vuodelle
2017 toimintabudjetin, joka
osoittaa 9,5 %:n nousua
vuodesta 2016, mutta vain 3,2

% vuodesta 2014. Olemme
viime vuodet pitäneet menot
periaatteessa entisillään,
samalla kun olemme lisänneet
toimintaohjelmia. Vuonna 2017
haluamme lisätä käännöstöitä,
suhdetoimintaa, kirjaohjelmia,
verkkosivuston kohentamista ja
koulutusta. Ymmärtäessämme
varainkeräyksen vaikeudet
pidämme tarkasti silmällä
tulopuolta varmistuaksemme
siitä, että toimintakulut saadaan
katetuiksi. Vaikka vuodelle
2017 onkin koko joukko
tärkeitä, rahoitusta kaipaavia
hankkeita, säilytämme
varainhoidollisen
varuillaolomme koko vuoden
ajan huolehtiaksemme siitä,
ettemme kuluta tuloja
enemmän.
7. Verkkosivuston
uudistaminen v. 2017
Viime vuosina
liikennekäyttäytyminen koko
internetissä ja Urantia-säätiön
sivuilla on muuttunut. On
tapahtunut, varsinkin
nuoremman polven
keskuudessa, dramaattinen
siirtymä sivustovierailuissa
sikäli, että tietokoneiden sijasta
on ryhdytty käyttämään
mobiililaitteita. Mobiilivierailut
ovat nyt likimain 50 % kaikesta
liikenteestä urantia.org-sivuille.
Vaikka säätiön sivusto onkin
jossakin määrin
mobiiliystävällinen, se on silti
kaukana erinomaisen
mobiiliystävällisestä. Sivuston
muuntaminen sellaiseksi, että
se pystyy käsittelemään
lisääntyvän mobiililiikenteen,
kohtaa kaksi haastetta. Säätiön
sivusto on ensinnäkin
käännetty 16 kielelle, ja toiseksi
kustannukset ja digitaalinen
videoasiantuntemus venyttävät
säätiön kapasiteetin
äärimmilleen. Se on silti
toteutettava. Urantia.org on
maailman eniten vierailtu
Urantia-sivusto, ja on
välttämätöntä sen olla ajan
tasalla. Vuoden 2017
budjetissa osoitettiin rahaa
sivuston kehittämiseen.
Johtokunta hyväksyi
päätöslauselman ad hoc komitean muodostamisesta
sivuston uudistamiseksi.
Komiteaan kuuluvat Richard
Jernigan, Víctor García Bory,
Tamara Strumfeld, Lu
Schanfarber ja Angie Thurston.

Johtokunta tarkasteli ensisijaisuuksiksi katsottuja päämääriä ja strategioita seuraavien
viiden vuoden osalta.

U U T E E N K I R J A S TO O N K O O TA A N U R A N T I A
-KIRJAN IHMISPERÄISIÄ LÄHTEITÄ
KÄSITTÄVIÄ KIRJOJA
pitkälle kuin suinkin on ollut
mahdollista, olen johtanut
tietoaineistoni puhtaasti
ihmisperäisistä lähteistä.”

Steve Dreier,
New Jersey, Yhdysvallat
Toimituksen huomautus:
Urantia-säätiö oli onnekas
saadessan kokoelman kirjoja ja
aineistoja, sisältäen käsitteitä ja
tekstejä, jotka muistuttavat
Urantia-kirjasta löytyvää
aineistoa. Kyseessä on
ensimmäinen lahjoitus Urantiasäätiön viime vuonna
perustamalle tutkijakirjastolle.
Monet kiitokset Jen Siegelille
tarvittavan tilan järjetämisestä,
Steve Dreierille, Gard
Jamesonille ja Joanne
Strobelille kirjaston
perustamisesta. Kiitokset myös
nimettömänä pysyttelevälle
lahjoittajalle.
Urantia-kirjan lukijat tietävät
ilmoituksenantajain käyttäneen
laajasti ihmisperäisiä käsityksiä
Urantia-ilmoitusta laatiessaan.
Esipuheessa muuan Orvontonin
Jumalallinen Neuvonantaja
toteaa: ”Niinpä olemmekin näitä
esityksiä Jumalasta ja hänen
universumikumppaneistaan
valmistellessamme valinneet
näiden lukujen pohjaksi yli tuhat
ihmisperäistä käsitystä, jotka
edustavat korkeinta ja
edistyneintä planetaarista tietoa
hengellisistä arvoista ja
maailmankaikkeuden
merkityksistä.” (0:12.12)
IV osan
tunnustuksenosoituksessa
keskiväliolento toteaa: ”Niin

Urantia-säätiö on saanut
lahjoituksena mittavan
kirjastollisen ”ihmisperäisiä
lähteitä” ja muuta asiaan
liittyvää aineistoa. Kokoelma on
sijoitettu vastikään rakennettuun
kirjastoon keskustoimiston
kellarikerroksessa. Kirjasto on
ainutlaatuinen koulutus- ja
tutkimuslaitos Urantia-kirjan
lukijoille. Keskustoimiston
vierailijat voivat nyt
omakohtaisesti tarkastella
”ihmisperäisten lähteiden” ja
Urantia-kirjan sisällön välisten
suhteiden todellista luonnetta.

Urantia-kirjan sisältöön liittyvien

tekstien identifioiminen on lähes
tykkänään Matthew Blockin työn
tulos. Muutamat muutkin
Urantia-kirjan opiskelijat ovat
ottaneet asiakseen tämän
aiheen tutkimisen tosimielessä.
Urantia-kirjan kollektiivinen
ymmärtäminen hyötyisi suuresti,
jos lukuisammat lukijat
omistaisivat aikaa ja
vaivaannäköä mainittujen
suhteiden tutkimiseen. Jotkut,
jotka ovat niin tehneet, ovat
panneet merkille, että kyseisten
tekstien huolellinen tutkiminen
on merkittävästi syventänyt
heidän Urantia-kirjan
ymmärrystään ja sen
arvostustaan. Sopii toivoa, että
tämän uuden kirjaston
avaaminen rohkaisee muitakin
paneutumaan tähän mitä
kiinnostavimpaan asiaan.

VENÄJÄN

ENSIMMÄINEN LUKIJAKONFERENSSI
Venäjällä ja muissa venäjää
taitavissa maissa on nykyisin
paljon Urantia-kirjan lukijoita.
Jotkut heistä ovat opiskelleet
yksikseen, toiset sen sijaan
tapaavat säännöllisesti Skypen
kautta.

Tamila Ragimova
Medellin, Kolumbia
Jotta käsittäisi, miten
merkittävä Urantia-kirjan
lukijoiden ensimmäinen
konferenssi Venäjällä oli, tulee
ymmärtää Venäjän Urantialiikkeen historiaa.

Urantia-kirjan venäjännös

painettiin ensi kertaa v. 1997,
ja se tapahtui Ranskassa.
Pääkääntäjänä toimi Michael
Hanian, jota hänen veljensä
Andrey Reznikov avusti.
Seuraavat neljä painosta
tuotettiin Pietarissa, ja työtä
valvoi Vitali Kondratjev. Vitali
kirjoitti Urantia-kirjasta monet
ansiokkaat artikkelit, ja hänen
panoksensa Venäjän Urantialiikkeen hyväksi oli suuri. Hän
kuoli v. 2014. Kiitämme häntä
hänen esimerkillisestä
palvelustaan Urantiailmoituksen hyväksi.

Koko tänä aikana Venäjällä ei
ole ollut mitään kansallista
lukijaorganisaatiota
konferensseja järjestämässä.
Niinpä päätin perustaa
sellaisen, vaikka olen elänyt
Kolumbiassa viimeiset 30
vuotta. Tunsin sen
velvollisuudekseni, sillä
synnyin
AzerbaidzhaninBakussa,
entisessä Neuvostoliitossa.
Asuin kymmenen vuotta
Moskovassa, jossa suoritin
filosofian tohtorin tutkinnon
fysiikassa. Olen opiskellut
Urantia-kirjaa Kolumbiassa 20
vuotta, ja olen monilla
Moskovan-matkoillani vieraillut
opintoryhmissä. Olen myös
tavannut monia
venäläislukijoita internetissä.
Konferenssin valmistelu oli
haaste, ja sen suunnittelu vei
suunnilleen kahdeksan
kuukautta. Ensimmäinen
tehtäväni oli kaikkien Venäjän
ja muiden maiden venäjää
puhuvien lukijoiden
listaaminen. Sitten löysin eilukijan avulla sivuston Hotel
Novahoff Geo Spa Moskovan
lähistöltä. Myöhemmin sain
apua Moskovassa asuvalta
lukijalta Jekaterina
Aleksandrovalta.
Keskustelin Kolumbiasta käsin
jokaisen luetteloimani henkilön

kanssa ja rohkaisin heitä
osallistumaan konferenssiin.
Konferenssia mainostettiin
neljässä ilmoituksessa, josta
sai asiasta lisätietoja ja
päivityksiä.
”Hengellisyys” oli
valitsemamme
konferenssiteema.
Joidenkuiden esiintyjien kanssa
keskustelin esityksistä Skypen
kautta. Konferenssin logo sekä
esitelmä- ja työpajaohjelma
valmisteltiin Kolumbiassa.
Konferenssi pidettiin 9.—
11.9.2016 Novahoff Geo Spa hotellissa. Paikalla oli 25
henkilöä Venäjän eri
kaupungeista samoin kuin
Ukrainasta, Suomesta ja
Yhdysvalloista. Venäjä on laaja
maa, jossa kaupunkien väliset
etäisyydet voivat olla valtavia.
Yksikin lukija, Sergej Tšupin,
matkusti kahdeksan tuntia
päästäkseen Vladivostokista
Moskovaan.
Konferenssin esitelmät ja
keskustelut tarjosivat korkeaa
valistuksellista tasoa kirjan
opiskeluun. Kullekin
työpajakoordinaattorille
annettiin ohjeet ehdotettuine
teemoineen. Koordinaattoreita
pyydettiin johdattamaan
keskustelu korkeille älyllisille
tasoille ja suomaan yhtäläisesti
aikaa kaikille osallistuille
kenenkään pakottamatta
näkemyksiään muille.
Aamut olivat esitelmiä varten,
iltapäivät puolestaan käytettiin
viidestä seitsemään

osanottajan työpajoissa.
Esitelmien aiheita olivat
”Urantia-kirjan kosmologia”,
”tiede ja hengellisyys” ja
”Jeesuksen elämä – esimerkki
ihmiskunnalle”. Työryhmien
aihe-ehdotuksiin kuului:
”Määritelmiä: totuus, kauneus
ja hyvyys” ja ”maailma,
yhteiskunta ja sivilisaatio” sekä
”Johannes Kastaja”.
Lopputiedotteessa lausutaan,
että konferenssin
tarkoituksena oli ”tavata ja
rakastaa toisiamme ja
ystävystyä”. Osanottajat olivat
mielissään tilaisuudesta tavata
toisiaan, ja he tunsivat
yhtenäisyyden ja toveruuden
henkeä. Yhteiskokoontumisiin
kuului epämuodollista
tarinointia, runonlausuntaa,
musisointia ja lauantai-iltana
tanssia ja yhdessä nautittu
illallinen.
Konferenssin
menestyksellisyys kirvoitti
muodostamaan lukijakomitean
suunnitelemaan seuraavaa
Venäjän Urantia-konferenssia,
joka järjestetään syyskuussa
2017. Lukijat ovat lisäksi
suunnittelemassa uutta
verkkosivustoa ja aikovat
muodostaa Kansainvälisen
Urantia-yhdistyksen Venäjän
osaston.
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Ina Terra, Alankomaat
Euroopan Urantia-konferenssi
2016 pidettiin Budapestissä 15.
—18.9. Konferenssin järjestäjä
oli eurooppalaisten Urantiakirjan lukijoiden ”Blue
Club” (Sininen klubi); sitä
tukivat Kansainvälinen Urantiayhdistys ja Urantiasäätiö. Kaunis Budapestin
kaupunki, sen rikas historia,
kauniit rakennukset ja
ystävälliset asukkaat tekivät
siitä innostavan paikan
vierailla. Budapest valittiin
siksi, että se yhdistää sekä itäettä länsieurooppalaisia.
Konferenssikomitea, joka
tunnetaan
eurooppalaislukijoiden
keskuudessa ”Sinisenä
klubina”, teki suurtyön
luodessaan konferenssin,
jossa oli mukana nuoria
aikuisia, ja kun itsekin olen
nuori aikuinen, tunsin itseni
siunatuksi saadessani tavata
näin monta uutta ystävää.

Kysymyksessä oli
ensimmäinen Urantiakonferenssi johon minä ja
isäni, Jaap Terra,
Alankomaiden Urantiayhdistyksen (Stichting Urantia
Nederlandstalig, UAISUN)
puheenjohtaja, osallistuimme.
Urantia-kirjan lukijapiiri
laajenee Alankomaissa, uusia
opintoryhmiä modostuu ja yhä
enemmän toimintaa
järjestetään. Tällä hetkellä
UAISUN valmistautuu
toimimaan vuoden 2018
kansainvälisen konferenssin
isäntänä. Se on suuri haaste ja
mainio tilaisuus meidän
kehittää entistäkin lujempi
yhteisö Alankomaihin ja
Eurooppaan. Toivomme, että
meistä tulee osa
maailmanlaajuista
lukijayhteisöä.
Budapestin-konferenssiin
osallistumisen tavoitteenamme
oli ihmisten tapaaminen,
ohjelman kokeminen, mutta
kaikkein tärkeitä oli saada
inspiraatiota, ei vain
täysistunnoista ja työpajoista
”Kuka on Jeesus” -teemasta,
vaan myös muilta
mukanaolijoilta.
Koska kaikkien työpajojen ja
täysistuntojen käsittelemisen
on mahdotonta, olen valinnut
kirjoitelmani aiheeksi
muutaman kohokohdan.
Torstai-illan avajaisistunnossa
Chris Wood puhui Urantia
Euroopan tulevaisuudesta,
maailmanlaajuisen Urantiayhteisön tulevaisuudesta ja
siitä, miten internet suo meille
tilaisuuden globaaliin
yhteydenpitoon.

Karmo Kalda Eestistä puhui
täysistunnossa otsikosta
”Jeesus, ensimmäinen
markkinointijohtaja”. Se oli
suurenmoinen esitys
Jeesuksen missiosta, visiosta
ja tavoitteista. Karmo käytti
nykyajan markkinointistratetiaa
erinomaisen luovalla tavalla
osoittaakseen, miten Jeesus
voidaan nähdä kyseisessä
roolissa.
Osallistuin Jeffrey Wattlesin
työpajaan ”Mestarin tehokas
julkituonti koko ihmiskunnalle”.
Keskustelimme pienryhmissä
omakohtaisesta
uskonnostamme ja
suhteestamme Jeesukseen
sekä siitä, miten ryhtyä muiden
ihmisten kanssa keskusteluun
uskonnosta. Jeffrey loi
ilmapiirin, jossa mukanaolijat
kutsuttiin keskustelemaan
toistensa kanssa
henkilökohtaisella tasolla.
Mike MacIsaac esitti vallan
kauniin täysistuntopuheen
Jeesuksen tarmokkuudesta ja
vilpittömästä kiinnostuksesta
kaikenlaisia ihmisiä kohtaan.
Mike puhui tavasta, jolla
Jeesus lähestyi ihmisiä, rakasti
ihmisiä ja ryhtyi todelliseen
yhteydnpitoon veljiensä ja
sisartensa kanssa. Mike kutsui
sitä ”rakkausvirukseksi” ja sai
meidät ajattelemaan, miten
levittäisimme tätä virusta
arkielämässämme.
Lyöttäydin mukaan Carrie
Prenticen, Doreen Heynen,
Katharina Beckerin ja Line StPierren työpajaan otsikkonaan
”Kun hän kulkee ohi –
Jeesuksen opetusten
liittäminen elämään”. Työpaja
vaikutti minuun syvästi. Nämä

naiset mahdollistivat lyhyessä
ajassa meidän kaikkien jakaa
toistemme kanssa syvimmät
pelkomme, tulevaisuuden
haaveemme ja
henkilökohtaisen suhteemme
Jeesukseen. Ympärillämme
olevien ihmisten
elämänkokemuksessa on
varsin paljon opittavaa. Tämä
työpaja sai meidät tuntemaan
yhteisyyttä toisiamme kohtaan
entistä syvemmällä tasolla.
Nämä naiset olivat erityisen
kiinnostuneita Urantia-kirjan
naislukijoiden yhdistämisestä
kautta maailman. Se sai
sydämeni laulamaan, sillä
tunnen todellakin, että naisilla
tulee olemaan suuri vaikutus
siihen, että Urantiasta tulee
”valon ja elämän” maailma.
Työpajojen välillä oli runsaasti
aikaa kanssakäymiseen ja
kaupungin katseluun. Hotelli oli
vallan mainio. Osallistuimme
suurenmoiseen veneretkeen
Tonavalla perjantai-iltana.
Tunsin itseni siunatuksi siksi,
että minulla oli tämä tilaisuus
kaikenikäisten ja eri puolilta
maailmaa tulevien Urantiakirjan lukijoiden kohtaamiseen.
Kävin muistettavia
keskusteluja, tutustuin uusin
ystäviin ja odotan jo seuraavaa
kansainvälistä konferenssiani.
Kiitän Sinisen klubin jäseniä ja
kaikkia muita, jotka tekivät
konferenssin mahdolliseksi.

L ATINALAISEN A MERIKAN
KONFERENSSI – O PETTAJA JA
OPPILAS
tavalla. Osoitan lämpimät
kiitokseni kaikille, jotka
työskentelivät ahkerasti
tehdäkseen tapahtumasta
valtavan menestyksen.

Olga López,
Vilanova i Geltrú, Barcelona,
Espanja
Latinalaisen Amerikan
konferenssi Urantia-kirjan
lukijoille järjestettiin 14.—
17.10.2016 hotelli Lancaster
Housessa Kolumbian
Bogotassa. Yli 110 lukijaa
Amerikoista ja Euroopasta
osallistui tähän konferenssiin,
jota tukivat yhdessä
Kansainvälinen Urantiayhdistys, Urantia Book
Fellowship ja Urantia-säätiö.
Tapahtuman järjesti Kolumbian
Urantia-yhdistys erinomaisella

Konferenssin teemana oli
”Opettaja ja oppilas”, Jeesus
opettajana ja konferenssin
osallistujat oppilaina. Esitelmiä
konferenssissa kuultiin yli
viisitoista. Niiden otsikoita
olivat muiden muassa
”Jeesuksen johtajuuden
kehittyminen hänen
henkilökohtaisessa
toiminnassaan”, ”Jeesuksen
elämä on esimerkki
ihmiskunnalle”, ”Jeesus
ihmisenä”, ”Totuuden Henki”,
”Urantia-luennot”, ”Oppilaasta
opettajaksi ja takaisin
oppilaaksi” ja koko joukko
muita.
Kaikki puhujat auttoivat meitä
lisäämään Mestarin ja hänen
opetustensa ymmärtämistä.
Luennoitsijoita oli monesta
maasta, kuten Argentiinasta,
Brasiliasta, Chilestä,
Kolumbiasta, Ecuadorista,
Guatemalasta, Meksikosta,
Perusta, Yhdysvalloista,
Uruguaysta ja Venezuelasta.
Osallistujien joukossa oli
edustettuina monia muitakin
maita, kuten Bolivia, Kanada,

Costa Rica, Alankomaat,
Espanja ja muita.
Konferenssissa oli tilaisuus
myös monien Latinalaisen
Amerikan johtohenkilön tavata
toisiaan ja keskustella siitä,
miten työskennellä yhdessä
Urantia-ilmoituksen
levittämisessä alueella. Esille
nousi monia oivalluksia, ja olen
vakuuttunut siitä, että ne
kantavat runsaan sadon.
Kolumbialaiset järjestäjät
tarjosivat osallistujille monia
tilaisuuksia seurusteluun ja
kolumbialaisesta kulttuurista
nauttimiseen. Ohjelmassa oli
mm. kansantansseja ja musiikkia sekä käynti
vaikuttavassa
suolakaivoksessa Zipaquirassa
(Bogotan lähellä), jonne on
rakennettu katedraalikin. Nämä
sosiaaliset tilaisuudet, samoin
kuin ennen
konferenssitapahtumia ja
niiden jälkeen järjestetyt
keskustelut, ovat juuri sitä,
mikä tekee Urantiakokoontumisista niin nautittavia
ja unohtumattomia.
Haluaisin henkilökohtaisesti
sanoa, että järjestäjät ja
osallistujat saivat minut
tuntemaan oloni kotoisaksi ja

ystävien kesken vietetyksi.
Hyvä ilmapiiri on Urantiatapaamisten pysyvä piirre,
mutta tämä kerta oli aivan
erityinen. Ei vain siksi, että
konferenssin kieli oli espanja,
äidinkieleni, vaan myös siksi,
että latinalaisamerikkalaiset
lukijat ovat erityisen avoimia ja
ihmisrakkaita; heillä on
suunnaton ja tarttuva innostus
viidettä käänteentekevää
ilmoitusta kohtaan. On
tosiaankin rikastuttavaa nähdä,
miten monella tavalla Urantiakirjan lukijat eri puolilta
maailmaa jakavat toistensa
kanssa elämänsä ja kirjan
opetukset.
Olen kiitollinen tilaisuudesta
olla siellä ja jakaa
kokemukseni näiden kauniiden
sielujen kanssa. Odotan jo
seuraavaa Latinalaisen
Amerikan konferenssia.

TANSSI JUMALAN KANSSA – JUMALAN RAKKAUDEN
R U U M I I L L I S TA M I N E N
naisina kosminen vastuumme
kulkiessamme eteenpäin ja
viedessämme Urantia-kirjan
opetuksia ympäröivään
maailmaan.
Seuraavassa joidenkuiden
syyskuun 2016 retretin
osanottajien kommentteja.

Line St-Pierre, Quebec,
Kanada,
ja muut ”Jumalan tyttäret” retrettiin osallistuneet
”Ihmispersoonallisuus ei ole
pelkästään ajallisuuden ja
avaruuden tapahtumia
myötäilevä, vaan
ihmispersoonallisuus voi myös
toimia sellaisten tapahtumien
kosmisena
aiheuttajana.” (12:5.11)
Urantia-säätiön
keskustoimiston historialliseen
Foorum-huoneeseen kokoontui
kymmenen naista retrettiin
”Tanssi Jumalan kanssa –
Jumalan rakkauden
ruumiillistaminen” 22.—
25.9.2016. Kysymyksessä oli
toinen tämänkaltainen
tapahtuma; ensimmäinen
pidettiin vuosi sitten.

Oma kokemukseni Urantiakirjan opetuksista oli niiden
symmetria, järjestys ja
struktuuri, kauniiden värien
täplittäminä. Mutta
ihmissuhteitteni osalta tuntui,
että elin toukkakotelossa; en
tavoitellut yhteyttä.
Nämä retretit ovat eloisia ja
vellovia, niissä kimaltelee ilo,
tunteellisuus ja musiikki. On
mahdollista olla tässä hetkessä
ja arvostaa keskinäissuhteita
ainutlaatuisina.
Tämä on ollut häkellyttävä
kokemus elämässäni – sekä
hengellisesti että sosiaalisesti.
Pidän käsitteestä ”Tanssii

Jumalan kanssa”. Minusta
tuntuu, että sen tuloksena olen
kasvanut niin pitkälle, että
tunnen tarpeen tuoda esille
rakkauden ja hyväksynnän
sanomaa.
Tämä oli hämmästyttävä
kokemus. Kaipasin niin
sisaruutta, ja tämä oli vastaus
rukoukseen. Olen rakastunut
teistä jokaiseen, itse kunkin
olemukseen, todelliseen
minuuteenne. Meillä on perin
paljon yhteistä, mutta olemme
silti erilaisia.
Kysymyksessä oli yhteyden
rakentaminen, tulo tietoiseksi
niistä lahjoista, jotka meille on
annettu muille jaettaviksi, ja
siitä, miten vahvoja olemme.
Kysymyksessä oli kokemus,
josta voin oppia. Oppia
tanssimaan Jumalan kanssa
on perin vapahduttavaa. Sen
päättyminen suretti minua,
mutta tiedän, että voimme
saada saman muutoksen
aikaan toisissa.

Tunsin itseni siunatuksi, kun
minulla oli harvinainen
kokemus saada nähdä
todellinen minuutesi: nuori
tyttö, todellinen persoona.
Teistä jokaisen olemus on
uskomaton, suurenmoinen.
Kiitos teille siitä, että avasitte
sydämenne oven ja
ammensitte minuutenne
syvyydestä. Kokemusten
jakamisen syvyys, konfliktien
paljastamisen vaatima
rohkeus, oli perinpohjaista, ja
sai aikaan jotakin, jonka koin
psyykeni välittömänä
muuttumisena. Olen kiitollinen
valaisevasta ja voimauttavasta
kokemuksesta.
Vapautumiseni heikkouksista
auttaa minua paranemaan, ja
kun se tapahtuu naisseurassa,
se tuntuu turvalliselta. Ellen voi
puhua jostakin, en ole edennyt,
vaan pitäydyn entiseen. Mutta
kun sanon sen, se on

Tämä intiimi luottamuksen
miljöö edesauttoi sisäisen
elämän pohdiskelua aitoa
minuuttamme kunnioittaen,
mietiskelyhetkien ja
muistiinpanojen kautta,
paneutuessamme kahteen
kysymykseen: Miten tunnen ja
ymmärrän Jumalan rakastavan
minua? Miten ruumiillistan
Jumalan rakkauden
elämässäni?
Lasikaappikokemusryhmämetodia käyttämällä
jaoimme keskenämme intiimit
hetket, jotka olivat täynnä
riemua, kyyneleitä, naurua,
kunnioitusta ja jokaisen
persoonallisuuden
ainutlaatuisuuden
tunnistamista.
Kultaisen hiljaisuuden hetket
täyttyivät inspiraatiosta ja
johdattivat meidät
paljastamaan aidon
olemuksemme, ymmärtämään
enemmään Jumalan
olemuksesta ja tunnistamaan

Takana: Marta Loftus, Lila Dogim, Margaret Slater Thompson
Edessä: Susan Owen, Evette Twyford, Doreen Heyne, Line St-Pierre, Katharina Becker, Dolores Rubio,
Carrie Prentice

vapauttavaa. Eheytyminen
tapahtuu hitaasti, mutta olen
saavuttanut jotakin,
mieluummin kuin menettänyt
mitään.
Minulla on aina ollut
luontainen pyrkimys heikkojen
auttamiseen, ongelmanani on
vain ollut tunteiden ylivalta.
Ryntäilen aina sinne tänne,
jolloin ylitseni rynnätään, ja
menetän tasapainoni ja
luottamukseni. Tämä ryhmä on
minulle kuin koulu, se antaa
lujan maaperän, se opettaa

minua tasapainottamaan
palvelun ja minuuteni, olemaan
vahvempi ja itsevarmempi,
aina kun olen
vuorovaikutussuhteissa
muiden ihmisten kanssa.
Ymmärrän nyt, että Jumala
ehtii tuekseni. Hyväksyn hänen
tahtonsa sillä voimalla, jonka
tämä takanani oleva
hämmästyttävien naisten
ryhmä minulle antaa. Tämä on
juhlatilaisuus, jonka
ymmärtäminen tapahtuu vähin
erin ja ajan kuluessa. En löydä

sanoja kertoakseni teille, miten
kiitollinen olen.
Katharina Beckerin, Doreen
Heynen, Carolyn Prenticen ja
Line St-Pierren vetämä
Jumalan tyttäret -ryhmä,
haluaisi hartaasti jakaa tämän
mallin muiden ryhmien kanssa
auttaakseen niitä
rohkaisemaan yhä useampia
naisia ymmärtämään arvonsa
ja kutsumuksensa. Jos
haluaisitte kokemuksen
tällaisesta retretistä, meille olisi
mieluista matkustaa

retrettipaikkunnallenne
tapaamaan ryhmäänne. Mikäli
valitsette päivän, keräätte
kuudesta kahdeksan naista ja
varaatte kokouspaikan,
sitoudumme tapaamaan
ryhmänne. Odotamme
voivamme voimauttaa yhä
useampia naisia seuraamaan
hengellisiä sisaruuden ja
yhteyksien luomisen
kaipauksiaan. Lisätietoja
saatte Line St-Pierreltä
osoitteesta
line.stpierre@gmail.com.

C ATHY J ONES – ” MEIDÄN C ATHY ”
Patricia Jordan Snyder
Kalifornia, Yhdysvallat
Toimituksen huomautus: Tämä
artikkeli kunnioittaa Cathy
Jonesin elämää (9.4.1925 —
17.9.2016) ja hänen antimiaan
Urantia-kirjan lukijayhteisölle.
Hyväsydämisyys näytti olevan
”meidän Cathylle” luontaista.
Hän osoitti runsain mitoin
tyyneyttä, joka pysyi aitona
sellaistenkin synkistä
synkimpienkin fyysisten
koettelemusten hetkinä, jotka
olisivat useimmissa ihmisissä
tuoneet esiin heidän pahimmat
puolensa. Hän säilytti
luonteenlujuutensa,
huumorinsa, uskonsa ja
rakkautensa.
Mainiossa Seattlen Urantiakonferenssissa – minulle
ensimmäisessä – tapasin
”meidän Cathyn”. Minusta
tuntui välittömästi ikään kuin
olisimme olleet ystäviä koko
elämäni ajan. Olin menossa
sisälle, kun hän tuli luokseni ja
sanoi: ”Mennäänpä ulos
istumaan ja keskustelemaan.”
Cathyn lämmin hymy ja kauniit
kasvonilmeet saivat tuntemaan
kuin olisin istunut
aurinkoisessa ruusutarhassa.
”Toden totta hengellisesti
tuoksuva persoona”, niin
muistan ajatelleeni. Olemme
todella onnekkaita siitä, että
meillä on hänen kaltaisensa
Urantia-kirjan lukija.
Uuden ystäväni
aikaansaannoksista en tiennyt
mitään, eikä hän koskaan
niistä puhunut. Puhuimme
nykyisestä ja tulevasta,
ihanasta konferenssista ja siitä,
miten arvokasta on se, että
meillä on lisää opintoryhmiä.
Hän nauroi herttaisesti Bert
Cobbin runolle ”Jeesus oli

työläinen”, ja me kumpikin
ihailimme konferenssin
menestyksellisyyttä.
Keskustelimme esityksistä ja
hämmästyttävistä
mukanaolijoista, kuten Judy
Van Cleavestä ja hänen
rakkaasta ystävästään Jan
Bernardista. Puhuimme Benet
Rutenbergin identtisestä
kaksosesta, Australian Merindi
Swadlingista, Will ja Margo
Sherwoodin esityksestä, Chris
Halvorsonin opintoryhmästä,
Ellen Gaynorin
uupumattomasta työstä,
Patrick Yeshin taideluokasta
sekä siitä, että asun Los
Angeleissa, jossa asuu myös
Cathyn paras ystävä Dorothy
Elder, Internetin Urantia-kirjakoulun perustaja. ”Meidän
Cathymme” ei kuitenkaan
koskaan maininnut mitään siitä
valtavasta osasta, jonka hän
on näytellyt pitäessään
Kansainvälisen Urantiayhdistyksen (UAI) vakaassa
kurssissa.
Vasta paljon myöhemmin sain
tietää hänen ystäviltään Jane
ja John Ploetziltä, kuinka
paljon aikaa ja energiaa
”meidän Cathy” oli käyttänyt
huolehtiessaan siitä, että UAI
ei vain pysynyt hengissä vaan
myös kukoisti. Ja niinhän se
oli.
Cathyn uupumattomia
ponnistuksia yhtenäisyyden
elvyttämiseksi ohjasi aina
Urantia-kirjan inspiroima
totuuden valo.
”Meidän Cathy” omisti
epäitsekkäästi paljon aikaa ja
energiaa opintoryhmien
perustamiseen kautta
maailman. Hänen
suorittamansa Urantia-kirjan ja
sen opetusten levittämisen

ansiosta monet yksilöt,
kaupungit ja maat ovat
altistuneet Urantiailmoitukselle.
Urantia-kirja-konferenssissa
Chicagossa UAI:n silloinen
presidentti Gaétan Charland
käytti ”meidän Cathystämme”
sanoja UAI:n ”first lady”. Ja se
hän toden totta oli.
”Meidän Cathymme” inspiroiva
elämä, jota luonnehti rakastava
palveleminen, auttaa meitä
reagoimaan veljeyteen,
rakkauteen ja toveruuteen.
Vaalikaamme hänen
perintöään ihmisten perheessä
ja Jumalan isyydessä.
Tämä ei ole “meidän
Cathymme” loppu, mutta se on
alun loppu.

Cathy Jones

Hyvää matkaa, “meidän Cathy”
(Cathy Jonesille omistettu anonyymi runo)
Laiturilla seisten katselen, kun laiva
levittää valkeat purjeensa aamun tuuleen
ja suuntaa kulkunsa valtameren sineen.
Hän on kaunis ja vahva alus,
ja istun ja katselen häntä, kunnes hän kelluu
ikään kuin piste horisontissa.
Joku vierelläni sanoo: ”Sinne hän meni.”
Mutta meni minne?
Hän on aivan yhtä suuri mastoltaan, rungoltaan ja
puomeiltaan
kuin hän oli ollessaan kiinni tässä laiturissa.
Ja hän on aivan yhtä kyvykäs viemään lastinsa
määräsatamaan kuin hän oli
ollessaan tänne ankkuroituna.
(Jatkuu seuraavalla sivulla)

Hänen kokonsa väheneminen tapahtuu meissä, ei hänessä.
”Sinne hän meni”, sanomme me.
Mutta silmiä on muitakin,
jotka katselevat kaukaisia horisontteja nähdäkseen hänen
purjeensa.
Ja on muitakin ääniä, valmiina puhumaan
huutaakseen ilosta: ”Siellä hän on,
siellä hän tulee. Siellä hän on -- ’meidän Cathy’”.

L UOTTAMUSPIIRIT – KOKEMUS
SIELUN JAKAMISESTA
Toimituksen huomautus: Gard
Jameson, Bobbie Dreier ja Carol
Schindler ovat jo usean vuoden
ajan järjestäneet tällaisen
retretin. Tavoitteena on vahvistaa
lukijoiden hengellistä kasvua ja
syventää heidän rakastavan
palvelemisen arvostustaan.
”Onnellisuus ja ilo kumpuavat
sisäisestä elämästä.” (111:4.7)

Bobbie Dreier, New Jersey,
Yhdysvallat

Urantia Book Fellowshipin
vuoden 2017 kansainvälistä
konerenssia edeltävä retretti
tarjoaa tilaisuuden, jossa ujokin
sielu tuntee olevansa turvassa,
kokemuksen, joka edistää
uskonnollista kasvua sillä, että – –
jakaa oman hengellisen
elämänsä lähimmäistensä
kanssa (100:1.8). Kuuntelemalla

hengellisesti haastavia
kertomuksia sekä runoutta, ja
syvällisen, kunnioittaavan
kuuntelun kautta tuemme
toisiamme omakohtaisella
hengellisellä matkallamme.
Osallistujilla tulee olemaan
yltäkyllin aikaa
kanssakäymiseen ja
palvontahetkiin, jotka
johdattavat rakastavaan
palvelemiseen. Luottamuspiirit
perustavat periaatteisiin, jotka
on kuvailtu Parker Palmerin
kirjassa A Hidden Wholeness
(Kätketty eheys), ja osallistujilta
edellytetään kirjan lukemista
valmennuksena retrettiin.
Jos tunnet halua oppia, ”kuinka
rakastetaan kuuntelemalla”

kokemuksena, joka on
tarkoitettu lisäämään
sielutietoisuuttasi, tunne
olevasi kutsuttu liittymään
mukaamme tämän vuoden
luottamuspiiriin.
Retretti alkaa maanantaina,
17.7., päivällisen jälkeen. Se
on koolla tiistaina koko päivän
ja illan ja keskiviikkona
lounaaseen saakka.
Osanottajamäärä on rajattu
30:een.
Voit ilmoittautua retrettiin ja
konferenssiin osoitteessa
www.IC17.org.
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