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Jatkuvuutta muutosten keskellä

Kaikista nii stä käsityksistä huolimatta, jotka koskevat Ju-
maluuden muuttumattomuutta, ihminen havaitsee elävänsä

universumissa, jolle on ominaista lakkaamaton muuttuminen ja
kokemuksellinen kasvu. [1146:4] Viimeisen puolen vu oden
aikana ovat nämä kokemukse llisen kasvun  vaiheet koh-
danneet Urantia-säätiötä, sillä johtomme ja henkilökun-
tamme p iirissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia .
Tämä on normaalia muuttumista ja kasvua, ja säätiö py-
syy uskollisena tarkoitusperilleen ja tehtävälleen.

Kolm ivuo tisvaalit

Johtokun ta toimittaa joka kolmas vuosi virkailijoidensa
vaalit. Huhtikuussa johtokunnan jäsen Seppo Kanerva
va l i t ti in  sää tiön  uudeks i  pres ident iks i  j a  Georges
Michelson-Dupont uudelleen varapresidentiksi. Lisäk-
si Mo Siegel ja  Gard Jameson val i t t iin uudelleen,
edellinen sihteeriksi ja jälkimmäinen varainhoitajaksi.
Richard K eeler, tähänastinen presidentt i, uskoi palve-
levansa sää tiötä parhaiten vetäytymällä sivuun ja an ta-
malla toisen johtokunnan jäsenen o ttaa vastuulleen pre-
sidentin  tehtävät. Hän kieltäytyi ehdollepanosta uudel-
leenvalintaa varten mutta jatkaa aktiivisena ja tarmok-
kaana johtokunnan jäsenenä.

Urantia-sä ätiö on Richardille kiitollinen hänen joh-
ta juudestaan, lujuudestaan, lojaal isuudestaan ja  an-
taumuks ellisuudestaan, jotka ovat auttaneet säätiötä
pitämään kurssinsa vakaana, ja toivotam me Sepon ter -
vetulleeksi hänen ottaessaan vastaan uu sia haasteita  ja
tehtäviä.

Hengähd ystauko ja uusi alku

Richard Keeleristä tuli säätiön presidentti vuonna 1997.
Hänen kuusivuotisen johtajakautensa aikana on nähty
monia h uomattav ia a ikaansaann oksia: Urantia-kirja n
käännö sten määrä  on kasvan ut merkittävä sti, ja on ke-
hitetty kansainvälinen verkosto, joka tukee kirjan jul-
kaisemista,  jakelua ja levittämistä monessa maassa .
Richard pyrki myös edistämään yhteisymmärrystä ja

sovintoa Urantia-kirjan eri lukijaryhm ien välillä, ja hän
teki paljon m atkoja osoittaakseen säätiön tuntevan mie-
lenkiintoa lähellä ja kau kana tapa htuvaa toim intaa koh-
taan. Säätiön käänn östoiminnan va staavana ja entisenä
eri puolilla maailmaa toimivien säätiön edustajien esi-
miehenä Seppo Kanerva vaikutti merkittävästi käännös-
ten syntymiseen ja edisti ilmoituksen opetuksiin kohdis-
tuvaa laaja a kansain välistä kiinno stusta. Richa rdin ta-
voin hänkin on sitoutunut edistämään hyvää tahtoa  lu-
kijoiden keskuudessa ja parantamaan vanhoja haavoja.

Säätiön he nkilökunta

Entinen toimeenpaneva johtaja Tonia Baney  erosi
tammikuussa palatakseen mie hensä Steven kanssa ko-
tiinsa Havaijin Mauilla. Hän oli palvellut seitsemän ja
puoli vuotta, jona aikana hänen johdollaan o tettiin käyt-
töön laaja-alainen liiketoim inta- ja mark kinointisuunni-
telma, jonka ansiosta kirjamyynti kasvoi ja sä ätiö muut-
tui selvemmin monikansall iseksi  organisaatioksi .  Hän
johti henkilökuntaa tahdikkaa sti ja taidolla. Hänen vi-
sionsa tulev aisuuden m ahdollisuu ksista sai hänet orga-
nisoim aan Matteus-projektin, vapaaehtoistiimin, joka
työskentelee nostaakseen säätiön profii l ia lukijoiden
keskuudessa ja hankkiakseen rahoitusta, jota tarvitaan,
jotta Urantia-kirja  ja sen käännökset olisivat saatavill a
kaikkialla maailmassa.

Mindy Williams oli toimiston hoitajana  neljä vuotta
osallistuen kyvykkäästi säätiön monimutkaisten oikeu-
dellisten asio iden hoitoon ja ottaen vastuulleen m yös
monia muita tehtäviä. Heti Tonian lähdön jälkeen hän
hoiti ilomielin useita kuukausia säätiön Chicagon-toi-
miston päällikön tointa, mutta to ukokuus sa hän pä ätti
palata Floridaan miehensä Allenin kanssa.

Me kaikki kaipaamm e Toniaa ja Mind yä ja toivo-
tamme heil le kaikkea mahdo llista menestystä heidän
uudessa  – ja  lämpimämm ässä! – ymp äristössään. Jay
Peregrine toimii toistaisek si vt. toimistonhoitajana,
kunnes johtokunnan jäsenet valitsevat ja nimittävät uu-
den päällikön.

Seppo Kanerva, Urantia-säätiön uusi presidentti

Tervehdys

Otan suurella miel ihyvällä vastaan tämän  tilaisuuden
palvella ilm oitusta  Urantia-säätiön uutena presi-

denttinä. Kiitän  kollegojani h eidän oso ittamastaan luot-
tamuksesta ja teen parh aani suoriu tuakseni tästä  vaati-

vasta tehtävästä. Haluan ensimmäisessä Urantian Newsin
lukijoille osoittamassani viestissä kiinnittää huomiota
muutamaan oleelliseksi näkemääni asiaan.

Ennen kaikkea haluan ilmaista henkilökohtaisen
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kiitollisuuteni ed eltäjälleni Rich ard Keelerille h änen mit-
taamattomista palveluksistaan ilmoituksen menestymi-
sen hyväksi. Richardin presidenttikaudella säätiön toi-
minnan laajenem inen ja ilmoituksen eteneminen kaikilla
mantereilla m uodostuiv at kiistämättöm iksi ja peruutta -
mattomiksi tosiasioiksi. Urantia-kirjasta tehtyjen lukuis -
ten käännösten ansiosta säätiö n ja lukijaliikkeen kan-
sainvälisyys voimistui tullen siitäkin kiistatonta ja pe-
ruuttamaton ta. Tiedän, että Richard koko president-
tiytensä ajan toimi antaumuksellisesti monien  sellaisten
päämääri en hyväksi, jo ita itsekin kannatan ja jotka ovat
minulle tärk eitä: ilmoituksen menestyminen, säätiöjulis-
tuksen noudattaminen, Urant ia-kir jan  kääntäminen
mahdollisimm an monelle k ielelle, ilmoituksen suojele -
minen vä äristelyiltä, tekijänoikeuksien ja merkkien suo-
jeleminen, ilmoituksen jatkuva painattaminen, sä ätiön ja
koko li ikkeen toiminnan evoluutionmukainen kasvu,
eteneminen ja  kansainvälistyminen se kä säätiön  ta-
loudellinen terveys ja vakaus.

Teen parhaan i edistääksen i kaikkia mainittuja pää-
määriä ja toimiakseni niiden puolesta –  osana tiimiä ja
toimimalla yhdessä johtokunnan jäsentovereitten i, sääti-
ön henkilöstön, sivutoimisto jen ja edustaj ien, IUA:n
jäsenten, tukijoiden ja vapaaehtoisten sekä Urantia-kir -
jan antaumuksellisten lukijoiden kan ssa. On m onia mu i-

ta oleellisia ta rpeita, jotka vaativat pysyvää ja aktiivista
ponnisteluamme. Näitä ovat esimerkiksi U rantia-sääti -
ön rahoitu stilanteen vak autumisen varmistaminen, sen
rakenteen vahvistam inen, Urantia-kirjan lukijoiden pii -
rissä esiintyvän jakautuneisuuden voittaminen ja meitä
korkeammalla toimivien  ystäviemm e kanssa tapahtuvan
yksilökohtaisen ja kollektiivisen yhteistyön voimistam i-
nen tarkoit uksena koko ihmiskunnan hengellisen renes-
sanssin aikaansaaminen panemalla ilmoituksen opetuk-
set toimeen kaikkialla maailmassa.

Toiveeni ja haluni on täyttää Isän tahto, ja tämän
toiveen jaan kaikkien antaumuksellisten uskovien ja
uskonharjoittajain kanssa. Tämä  halu on kaikkien yh -
te is ten ponnis te lujemme perusta. Eteenpäin pyrkies-
sämme uskon Isän tahdon olevan, että olemme hyvillä
mielin ja pyrimme aina tekemä än parhaamm e, samall a
kun pysymme luj ina antaumuksessamme ja sitoumuk-
sessamme totuutta kohtaan . Harjoittaess amme a rmeliai-
suutta, anteeksiantamista, suvaitsevuutta ja oikeud en-
mukaisu utta meidän tulisi käyttää Jum alan meille a nta-
maa mieltä toteuttaessamme ja palvellessamme Urantia-
kirjaan sisältyvää ilm oitusta, joka on tärkeä osa sitä Isän
rakentamaa suun nitelmaa ihmiskunnan kehityksen hy-
väksi, jonka vasta äskettäin olemme v alaistukseksemme
ja innoituks eksemm e saaneet.

Richard Keeler, Urantia-säätiön entinen presidentti:

Toimiessani kuuden vuoden ajan presidenttinä pyrin
edistämään hengell istä yhtenäisyyttä. Ymmärrän,

että ilmoituksenantajat korostavat myös moninaisuutta,
miel ikuvitusta ja  luovaa hengellistä va pautta. M utta
hengellinen yhtenäisyys – tarkoituksen yhtenäisyys – ei
edellytä uskon yhdenm ukaisuutta, vielä vähemmän ins-
titutionaalisten järjestelyjen yhdenmukaisuutta. Keskivä-
liolentojen komissio kertoo, että kun Jeesus ja ap ostolit
kulkivat po hjois-Ga lilean halki, Jees us sanoi:

”Hengen uskonto edellyttää ainoastaan kokemuksen
yhtenäisyyttä, määrä npään yhdenm ukaisuutta, sallie n
täysin uskonkäsitysten moninaisuuden. Hengen uskonto
edellyttää vain näkemyksen yhd enmukaisuutta , ei kat-
santokannan eikä katsom uksen yhdenmukaisuutta .
Hengen uskonto ei vaadi älyllisten katsomusten yhden -
mukaisuutta, ainoastaan hengentunteen yhtenäisyyttä.
Auktoriteettiusk onnot kiteytyvät elottomiksi uskonkap-
paleiksi; hengen uskonto kasvaa rakastavana palveluna
ja armeliaana hoivana ilmenevien ylevöittä vien tekojen
tuottamak si eneneväksi iloksi ja vap audeksi.”  [1732:2]

Jeesuksen korostama rakas tava palvelu  on selvä
muistutus haastei sta, joiden edessä säätiö ja  kaikki il -
moituksen lukijat ovat. Totta kyllä, meidän on  jatketta-
va säätiön vanhaa työtä: ilmoituksen tekstin julkaisemis-
ta, kääntämistä ja säilyttämistä. Olen kuitenkin vakuut-
tunut sii tä, että meidän  ilmoituksen  lukijoiden täyty y
myös löytää keinoja tehdä yhteistyötä osoittaen entistä

enemmän luovuutta, tehokkuutta ja rakkautta pyrkies-
sämme edistämään hengellistä kasvua kaikkialla maail -
massa – s uurempa a, syvempä ä ja vilpittömämpää kun-
nioitusta Jumalan Isyyttä ja ihmisten veljeyttä kohtaan.

Ilmoituksenantajat eivät todellakaan laatineet ope-
tuksiaan vain edistääkseen kirjapainojen ja kirjakauppo-
jen liiketoimintaa. Tod ellisena haasteena on kä änteente-
kevien mu utosten aikaansaaminen si inä,  miten miehet
ja naiset ajattelev at, elävät ja kohtelevat toisiaan. Aivan
kuten Jumalallinen Neuvonantaja mei lle sanoo: Se, että
ihminen rakkautta tuntien vihkii tahtonsa Isän tahdon täyttä-
miseen, on mieluisin ihmise n antama lahja Jumalalle.  [22:5] Ja
kuten Mes tari sanoi: ”Jos te rakastatte lähim mäisiänne nii n
kuin minä olen te i tä rakastanut, niin silloin kaik ki ihmise t
tietävät, että te olette minun opetuslapsiani.”  [1125:2] Tämä
laajamittainen hengel linen kasvu tulee elähdyttämään
ihmiskuntaa ja auttamaan meitä palauttamaan kovasti
myöhässä olevia kotitehtäviä – tärkeitä osia Isän Uran ti-
aa koskevista suunnitelmista, jotka ovat suuresti viiväs-
tyneet Caligastian petoksen ja Aatamin ja Eevan rikko-
muksen takia.

Sinä aikana, jolloin toimin presidenttinä, mielenkiin-
to ilmoitusta kohtaan lisääntyi huomattavasti muualla
maailmassa. Esimerkiksi Kansainvälinen Urantia-yhdis-
tys (IUA) toimii nyt 17 maassa, ja Urantia-säät iö myy
julkaisemiaan kuutta käännöstä huomattavasti enem -
män kuin alkuperäistä englanninkielistä kirjaa. Ilmo itus
ei ole vielä aivan maailmanlaajuinen liike, mutta siitä on
tulossa sellainen.
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Lähivuosina säätiö tuo saataville seitsemän uutta
käännöstä seuraavilla kielillä: viro, saksa, italia, liettua,
portugali, romania ja ruotsi. Myös käännökset kiinaksi,
indonesia ksi, japaniksi ja kuudelle muulle kielelle ovat
tekeillä, mutta nä iden hank keiden toteutta minen tule e
kestämään huomattavasti kauemmin.

Säätiön presidenttinä koetin laajentaa sellaisten si-
toutuneiden  lukijoiden p iiriä, jotka auttavat tietyissä
tehtävissä tai antavat muulla tavoin arvokkaan panok-
sensa uhraamalla aikaansa ja resurssejaan. Esimerkiksi
Matteus-projektikomitean jäsenet ovat vuodesta 1999
lähtien autta neet säätiötä k ehittämää n paremp ia suunni-
telmia varojen keräämiseksi ja säätiön ra hoituspo hjan
laajentam iseksi.

Viime syyskuussa  kannustin johtokuntaa lisäämään
tieto- ja kokemusvarantoaan kutsum alla neljänn esvuosi-
kokouksiimme kokeneita neuvo nantajia. S iitä lähtien
säätiön johtokunnan neljä  liitännäisjäse ntä (Caroly n
Kendall, Jane Ploetz, Nancy Shaffer ja Kathleen Swad-
ling) sekä kaksi kunniajäsentä (Patricia Mundelius ja
Neal Waldrop) ovat yhä enemmän  keventäneet j ohto-
kunnan jäsenten työtaakkaa, ja toivon, että heidän näke-
myksensä ja tarmonsa hyödyttävät meitä tulevinakin
vuosina.

En ole jättämässä johtokuntaa, vaihdan vain tuolia.
Ennen eräitä henkilökohtaisia  komm entteja halua i-

sin esittää sydä melliset onnitteluni Internetin Urantia -
kirja-koululle, joitakin vuosia sitten Dorothy E lderin
aloitteesta ja ponnistelujen tuloksena käyn nistyneelle
uudelle  toimintamuodolle. Mielihyvin kiitän myös To-
nia Baneyn näkem yksiä, omistau tumista  ja myötävaiku-
tusta hänen palveltuaan seitsemän ja puoli vuotta sää ti-
ön toimeenpanevana johtajana ja pala ttuaan nyt viettä -

mään vähemmän myrskyisää elämää entisessä kodissaan
Havaijilla.

Urantialla  viettämieni 62  vuoden a ikana olen poimi-
nut eräitä totuuksia intiaaniesi-isiltäni, jotka kuuluivat
syntyperäisten amerikkalaisten cherokeesikansaan. Jättä-
essäni  Urantia-säätiön presidentin tehtävät muistu u
mieleeni kaksi perinnäistapaa.

Keskustuli. Kun intiaanit perustivat leirin tai kylän, he
sytyttivät tulen päätelttaan ja pitivät sitä palama ssa yötä
pä ivää  antamatta sen koskaan sammua. Kaikki muut
tulet sytytettiin tästä keskustulesta. Jos jokin leirituli
sammui, perheen ä iti sytytti soihdun p äätulesta ja to i
sen omaan telttaansa.

Tätä me itse asiassa yritämme tehdä Urantia-säätiös-
säkin. Julkaisuissamme ja traditioissamme me pyrimme
pitämään yllä tervetuliaistu lta, jonka ääreen jokainen voi
tulla lämmittelemän ja elvyttämään omistautumis taan
sille, mikä on Suuren Hengen, taivaallisen Isämme tah-
to. Me kaikki lämmittelemme tulilla, joita emme ole itse
sytyttäneet, ja juomme kaivoista, joita emme ole kaiva-
neet.

Kotkansulka. Monet p unaisen ro dun ryhm ät noudat-
tivat perinnettä, jonka mukaan päällikkö, jonka toimi-
kausi oli päättynyt, antoi seuraajalleen kotkansulan pi-
dettäväksi hiuksissa tai päähineessä.

Niinpä minäkin nyt luovutan hengessä kotkansulan
ystävälleni ja kollegalleni Seppo Kanervalle, Urantia -
säätiön uudelle presidentille. Kantakoon hän sitä rau-
hassa, hengellisessä seestyneisyydessä ja rakastaen Ju -
malaa ja ihmisiä. Pitäköön hän m yös arvossa edeltäjien-
sä perintöä  – ja luovutta koon ulja an kotkan  symbolis en
sulan aikanaan seuraajalleen.

Italiankielinen käännös on valmis!

Urantia-säätiö llä on ilo tiedottaa, että kääntäjät ovat
saaneet valmiiksi Il Libro di Urantian, italiankielisen

Urantia-kirjan käännöksen, ja että tekstiä saatetaan par-
haillaan painokuntoo n sen julkaisemista varten . Kään-
nösprojekti aloitettiin vuonna 1987 vapaa ehtoisten vo i-
min, ja vuonna 1995 sää tiö ryhtyi tukem aan heid än
ponnistelujaan. Neljä vuotta myöhemmin kääntäjät sai-
vat valmiiksi ensimmäisen luonnoksen ja ovat siitä läh-
tien hioneet ja parannelleet tekstiä.

Esitämme sydämelliset o nnittelumme ita lialaiselle
käännösryhmälle ja ki i tämme heitä monivuotisesta
omistautumisestaan ja s innikkyydestään. Valmistunut
käännös on toden totta elävä muistomerkk i edesmen-
neelle Giusep pe Zecchin atolle, joka joh ti hankkeen var-
haisvaiheita  mutta valite ttavasti kuoli sen vielä kestäes-
sä.

Italialaiset kääntäjät tekivät työnsä rakkaud esta il-
mo i tusta  kohtaan  j a  t äys in  pa lk a t to mast i ,  mu tta
Urantia-säätiön on kustannettava kirjan julkaiseminen .
Vetoamm e anteliaisuuteenne, jotta miljoonat italiaa pu-
huvat totuu denrakasta jat kaikkialla maailmassa voisivat

lukea ilmoitusta omalla kielellään.
Annamme nyt puheenvuoron pääkääntäjälle Memo

Zagolle, joka kertoo tarinan omasta näkökulmastaan.

Il Libro d i Urantia

Memo Zago

Tapasin Giuseppe Zecchinaton joskus 1980-luvulla.
Hän kertoi  minulle Urantia-luvuista ja  huomasi

pian, että olin  erittä in ki innostunut kuulemaan niistä
l isää. Niinpä hän antoi minun lukea vähä n, ja aloiti n
ensimmäisen ranskankielisen laitoksen osasta ”Jeesuk-
sen elämä ja opetukset”.

Kertomukset  vaikuttivat kiehtovilta , ja halusin ko hta
ostaa koko ranska nkielisen kirjan. Luettuani kirjan ko-
konaisuudes saan päätin kä äntää tekstin  omalle kielelle -
ni, italiaksi. Kun olin saanut valmiiksi muutamia lukuja,
annoin ne Giuseppelle ja pyysin hänen arviotaan niistä.
Vähän m yöhemmin p äätimme molemmat yrittää kään-
tää suoraan englan nista. Kov asti uurastaen  ja monie n
vaikeuksien jälkeen onnistuimme kääntämään noin nel-
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jäkymmentä luku a; sitten työmme keskeytyi odottamat-
ta, sillä Giu seppe sairastu i vakavasti. Sa iraus johti sii -
hen, että hän menetti melkein kokonaan näkönsä.

Jonkin  ajan kuluttua pää tin jatkaa kää nnöstyötä .
Kääns in englannis ta, mutta pidin myös ranskankielistä
käännöstä edessäni aputyökaluna. Menin joka lau anta i
Giuseppen luo voidakseni työskennellä yhdessä hänen
kanssaan. (Se kävi helposti , si l lä asuimme molemmat
Veronas sa.) Luin  kääntäm äni uuden tekstin Giuseppel -
le, joka ei voinu t heikentyneen näkönsä vuoksi lukea
mitään. K eskusteltuam me hänelle  ääneen lu kemastani
tekstistä sovimme yhdessä tarvittavista korjauksista.

Tämä oli tavattoman hidas työskentelymenetelmä.
Kuuntelemalla saamansa vaikutelman perusteella G iu-
seppe uskoi, että teksti olisi julkaisukelpoista, ja vuonna
1999 hän kertoi Urantia-säätiölle, että käännös voitai-
si in julkaista vuonna 2 000. Its e olin sitä mieltä , että
olimme tehneet hyvää työtä mutta että englannin kielen
asiantuntijan olisi tarkastettava teksti ,  ja i lmoitin tämän
kantani johtokunnan jäsenelle Georges Michelson-Du-
pontille.

Vähän sen jälkeen Giuseppe kuoli. Seppo Kanerva,
käännöstoiminnan vastaava, ehdotti, että o ttaisin Anto-
nella Carraran avustajakseni tarkastamaan ja hiomaan

italiankiel istä tekstiä,  si l lä tämä oli tarjoutunut a utta-
maan. H än vuoro staan värvä si mukaan ystävänsä Salva-
tore Frustacin, joka on m yös englannin kielen as iantun-
tija.

Tällainen oli tilanne vuo nna 2001 , ja siitä lähtien
Antonella, Salvatore ja minä  teimme ryh mätyötä. He
lähettivät minulle muutos- ja parannusehd otuksensa , ja
minä hyväksyin yleen sä heidän ehdo tuksensa ja o lin
heille molemmille kiitollinen.

Olen käynyt italiankielisen tekstin läpi kolme kertaa
tehden aina  korjauksia  siellä täällä ja oikaisten puutteel-
lisuuksia. Toukokuun 27. päivänä 2004 katsoimme vih-
doin, että työ oli tehty. Italiankielinen käännös o li todel-
la valmis!

Kiitän Jumalaa s iitä, että tapasin Giusepp e Zec-
chinaton. K iitän Juma laa siitä, että hän inspiroi minua
tekemään käännöstyötä käyttäen ranskan- ja englannin-
kielisiä tekstejä. Kiitän häntä erityisesti saamastani fyysi-
sestä ja henk isestä energiasta, jonka avulla jaksoin pon-
nistella kaikki nämä vuodet voittaen lukemattomia vai-
keuksia, jotka näyttivät estävän tämän suunnat toman
hankkeen toteutumisen. Kiitän häntä, koska nyt voim-
me nähdä tulo kset, Il  Libro di Urantian ensimmäisen
painoksen.

Liettuankielinen käännös näki päivänvalon!

Urantia-säätiö  i loitsee si i tä ,  että Alg imantas Jo -
kubénasin yksityiset ponnistelut Urantia-kirjan ope-

tusten väli ttämiseksi maanm iehilleen ovat nyt johtaneet
täydellisen käännöksen syntymiseen. Kuten Algimantas
kohta omin sanoin kertoo, hän aloitti prosessin vuonna
1994 pitämällä luentoja, joissa hän esitti yhteenvetoja
valituista i lmoituksen kohdista. Tyytymättömänä tähän
hän alko i pian lukea sivu sivulta om aa käsinkir joitettua
käännöstään. Hänellä ei alussa ollut ajatustakaan kään-
tää koko kirjaa, mutta ehd ittyään lähes sivulle 1500 hän
totesi, että hän voisi sen todellakin tehdä.

Algimantas Jokubénas teki suurimman osan työs-
tään kirjoittamalla käsin, mutta vuonna 1998 Urantia-
säätiö järjesti hänelle tietokoneen – ja toukokuusta 1999
huhtikuuhun 2003 vaatimattoman kuukausipalkkion.
Hänen kymmenvuotinen matkansa on ollut intensiivi-
nen ja innostava, ja hän on selvästi nauttinut saadessaan
palvella Jumalan tarkoituksia. Aistitte hänen innostuk-
sensa heti , kun ojennamme hänelle  mikrofonin.  Ole
hyvä, Algimantas!

Liettuankielinen käännös

Algimantas Jokubénas

Työskentelin  1990-luvun  alkuvuosin a Liettuan radion ja
TV:n ulkomaansu hteiden ja kaup allisten ohjelm ien
osaston to imitusjohta jana kuten myös poliittisena ana-
lyytikkona. Kun neuvostojoukot 13. tammikuuta 1991
miehittivät radion ja TV:n toimitalon, tuhannet ihmiset

seisoivat vartiossa parlamenttirak ennuksen  ympärill ä
suojatakseen sitä Neuvostol i i ton panssar ivaunuilta.
Koska o lin ollut aktiivisesti mukan a poliittisessa liik -
keessä, joka ajoi Liettuan itsenäistymistä entisestä Neu-
vostoliitosta, pe rheeni ja min ä olimm e niiden toimitta ji-
en listalla, jotka internoitaisiin heti kun neuvosto-osa-
puoli saisi ylivallan.

Noina aikoina pohdiskel in hyvin syvä llisesti syitä
kaikkeen siihen, mitä maassani tapahtui, ja tämä sa i mi-
nut miettimään henkisiä asioita puhtaasti ain eellisten
asioiden sijasta. Joka vuosi tammiku un 13. p äivänä ih -
miset tulivat parlamenttitalolle ja kokoontuivat isojen
nuotioiden ympärille vuod en 1991 tap ahtumie n muis -
toksi. Tällaisessa tilaisuudessa vuonna 1994 eräät TV-
yhtiömme toimittajat keskustelivat lähimenneisyyden
tapahtumista, ja minä huoma utin, ettei kenenkään hyö-
dyttänyt miehittää TV-taloa tai parlamenttia, koska ne
olivat vain  aineellisia kohteita. Täytyi olla korkeampia
arvoja, joita kukaan ei voi tuhota, jotain henkistä. Eräs
nainen sa noi silloin, että hänellä oli noita asioita käsitte-
levä englanninkielinen kirja, jonka hän mielellään antaisi
minulle.

Vain pari kuukautta myöhemmin pitelin käsissäni
Urantia-kirjaa. Kun luin ensimmäisen sivun, uskoin joka
sanan, sillä kaikki siinä esitetty tuntui niin ymmärr että-
vältä ja selvältä. Seuraava sivu jäi sen sijaan täysin hä-
märäksi: en ymm ärtänyt yhtää n mitään . Otin selvää kai-
kista tuntematto mista sano ista, enkä sittenkään ymmär-
tänyt, mistä o li kysymys. Ihm eteltyäni, mitä min un pitäi-
si tehdä, päätin jatkaa lukemista.
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Mitä enemmän luin, sitä paremmin aloin ymmärtää
systemaattista tapaa tarkastella todellisuutta, ja se kan-
nusti minua jatkamaan Urantia-kirjan tutkimista. Lopul-
ta aloin tuntea , että kirjan sisältämä informaatio vastasi
kysymyksiin , joita olin esittänyt eri ihmisille ja joihin en
ollut saanut vastausta.

Kun olin saanut kirjan melkein kokonaan luetuksi,
aloin tuntea hiukan suru a siitä, ettei kohta ol is i  enää
luettavaa. Toivoin, että sitä olisi ollut paljon enem män,
mutta käsitin m yös, ettei minu lla ollut oikeutta pitä ä
tätä tärkeää informaatiota vain omana  tietonani. Menin
tapaamaan erään  lehden pää toimittajaa, näytin h änelle
Urantia-kirjaa ja tarjosin hä nelle sitä käsittelevää artikke-
l isarjaa,  mutta hän kieltäytyi .  Lopulta ajattelin lähteä
suoraan ihmisten  pariin ja päätin mennä käymään ns.
Opettajien talossa, jossa järjestettiin kulttuuritilaisuuks ia
ja monenlaisia luentoja.

Puhuin  tämän laitoksen johtajan  kanssa ja es ittelin
hänelle  suunnite lmaani ihmisten va l i stamiseks i.  Hän
kannatt i s itä ja järjest i  minulle huoneen mutta sanoi,
että yleisö min un oli han kittava itse. Harjoitin mainon-
taa käymällä erilaisilla muiden pitäm illä luennoilla , esit-
telin siellä lyhyesti Urantia-kirjaa ja kutsuin ihm isiä omil-
le luennoillen i. 

Pidin ensimm äisen luento ni puolivä lissä helmikuu ta
1995, ja luennoilla oli yleensä pari kolm e sataa osanot-
tajaa. Luen toja valmis tellessani totesin , että esittämäll ä
asioita omin sanoin saattaisin johtaa kuulijoita harhaan
ymmärtämällä tekstin väärin. Niinpä päätin tehdä muis-
tiinpanoja ja käyttää niitä esityksessäni, mutta sekään ei
ollut ihanteell inen tapa: muistiinpanoni saattoivat sisäl-
tää väärinkäsityksiä tai virheitä. Tämä järk eily johti sii -
hen, että  käänsin muutamia k ir jan kohtia  ja  luin ne
luentosalissa.

Ensimmä isten kolmen tai neljän kuukauden aikana
minulle  muodostui seuraava työtapa: käänsin joka viik-
ko niin monta kohtaa kuin ehdin lukea kahdessa tunnis-
sa. En lainkaan ajatellu t kääntää kirjaa kokona isuudes-

saan, mu tta jonkin ajan kuluttua oivalsin, että kohdat,
jotka olin jättän yt väliin, olivat a ivan yhtä tärk eitä kuin
ne, jotka olin lukenut ääneen. Siksi päätin kääntää teks-
tin sivut hyppäämättä yhdenkään kappaleen yli ja tehdä
niin paljo n tekstiä kuin  tarvitsin kahd en tunnin lu entoa
varten. Minulla ei edel leenkään ollut tarkoitusta kääntää
koko kirjaa ; pelkkä ajatu skin olisi jo säikäyttän yt. Minul-
la oli vain  yksi ajatus: kääntää joka viikko niin paljon
kuin ehtisin lukea kahdessa tunnissa perjantaina.

Minulla  ei ollut tietokonetta, joten kulutin melkoisen
määrän kyn iä. Käänn ettyäni noin tu hat sivua alo in aja-
tella: ”Olis i hyvä, jos koko Urantia-kirja  saataisiin liettu-
an kielelle, niin että mo net ihmiset vo isivat lukea sit ä
omalla äid inkielellään, sen sijaan että kuulevat vain mi-
nun lukeva n sitä ääneen .” Kun o lin kääntänyt lähes tu -
hat viisisataa sivua, tajusin, että tästä työstäni voisi tulla
kokonainen käännös. Valtameri ei enää näyttänyt nii n
aavalta, ja sen toinen ranta alkoi häämöttää.

Siitä hetkestä alkae n aloin tun tea saavan i hyvin voi-
makasta  johdatusta ja  apua sisältä käsin. Se sai minut
muistam aan opp ikoulun en glannin tun teja, jolloin ar-
vosanan i vaihteli vat tyydyttävän  ja heikon vä lillä, ja
omaa kesälomien aikaista uurastustani . Kirjoittauduin
vihdoin yliopistoon opiskelemaan englantia, ja sitten
liityin vasta peru stettuun kääntäjäryhmään, jonka ohjel-
maan sisältyi paitsi ammatillista koulutusta kääntämisen
teoriassa ja käytän nössä m yös perusteellista  liettuan kie -
len kieliopin, syntaksin ja tyyliseikkojen opiskelua.

Ajatellessani tätä kaikkea jälkeenpäin en voinut kä-
sittää, mitä tekemistä m inulla oli  yliopistossa, sillä alku-
peräinen suunnitelma ni oli ollut ruveta neuvostoarmei-
jan upseerik si. Mutta Jum alalla oli muita suunnite lmia
minua varten. Lopulta olin vakuuttunut siitä, että Juma-
la itse käänsi Urantia-kirjan liettuaksi ja että m inä olin
ainoastaan h änen työka lunsa, kynä hänen kädessään.
Olen iloinen siitä, että olen saanut palvel la häntä täll ä
kuten kaikilla muillakin tavoilla. Jumalalle kiitos ja rauha
kanssanne! Veljellisellä rakkaudella Algimantas.

Uutta tietoa espanjankielisistä lahjakirjoista

Säätiö on edistynyt huomattavasti hankkeessaan, jon-
ka tarkoituksena on s i joi t taa yli 4500 kapp aletta

Urantia-kirjan espanjankielistä käännöstä Latinalaisen
Amerikan kirjastoihin ja muihin avain asemassa  oleviin
sivistyslaitoksiin. (Nämä ovat kirjoja, jotka eivät vastan-
neet vähittäismyynnin edellyttämää laatutasoa.) Kuten
olemme aikaisemmin kertoneet, tämän hankkeen koor-
dinointi on ollut valtava ponnistus.  Urantia-säätiön
henkilökunta, säätiön edustajat ja lähes viisikymmentä
vapaaehtoista Meksikossa ja Väli- ja  Etelä-Amerikan
maissa ovat uurastaneet hankkeen parissa.

Heinäkuuhun mennessä  on yhteensä  2500 espan jan-
kielistä kirjaa sijoitettu kirjastoihin, yliopisto ihin, kor-
keakouluih in ja seminaareih in. Meksiko on on sijo itettu
700 kirjaa, Argentiinaan 500, Kolumbiaan 420, Bolivi-
aan 150, Uruguay hin 100, Paraguayhin 130, Peruun 300

ja Ecuadoriin 200 kirjaa.
Kanadalaisen  Urantia-yh distyksen N LUA C:n (Nort-

hern Ligh t Urantia Associa tion of Can ada) jäsenet p äät-
tivät osallistua hankkeen kustantamiseen, ja haluamme
kiittää heitä aiva n erityisesti. He ovat keränneet jatku-
vasti varoja ja lähe ttäneet ne edelleen  Urantia-sä ätiölle,
mikä on  ratkaisevalla ta valla auttanut hankkeen edisty -
mistä.

Muiltakin  Urantia-säätiön ystäv iltä ja ilmoituksen
opetuksiin uskovilta tarv itaan yhä kip eästi rahaa. K irjoja
on vielä muissa Väli- ja Etelä-Amerikan maissa odotta-
massa jakelua. Va paaehtoisemme ovat järjestäytyneet ja
lähtövalmiina, ja säätiön kiertävä edustaja jatkaa tulok-
sekkaita käyntejään tärkeimmissä sivistyslaitoksissa.

Toivomme teidän tulevan mukaan varmistamaan,
että tämä han ke onnistuis i kylvämään  ilmoituksen  sie-
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meniä kautta koko Latinalaisen Am erikan. Vo itte lähet-
tää avustuksenne suoraan Ura ntia-säätiölle Chicagoon
tai, jos asutte K anadass a, suoraan N LUA C:lle osoittee-
seen 12 Burley Avenue,  Toronto , ON Canada  M4K
3Z6; puh. +1 416-482-7115; verkkosivu www.ganid.-

org. (Kanadan  kansalaisten NLUAC:lle tekemät lahjoi-
tukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia Kanadassa.
Muis ta mainita, että avustat espanjankielisen käännök-
sen lahjakirja ohjelmaa .)

Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen uutisia

U rantia 2004 – 28.7.–1.8. –  tämänvu otinen IUA-
konferenssi, jonka teemana o li ”Valin nat tehdään
mielen areenalla – avatkaa ikuisuuden portti”, vet i

yli 250 Urantia-kirjan lukijaa joka puolelta maailmaa Do-
minikaanisen yliopiston tiloihin Chicagon kauniissa Ri-
ver Forest -esikaupungissa. Konferenssin isäntänä toimi
Michiganjärven suuralu een Uran tia-yhdistys (GLMU A).
Osano ttajille oli tarjolla 12 valaisevaa täysistuntop uhet-
ta, ja lisäksi valittavana oli yli 50 työryhmää, luentoa ja
keskusteluryhmää, tasokkaita musiikkiesityksiä ja run-
saasti ti laisuuksia ystävyyssuhteiden solmimiseen ja uu-
distamiseen.

Ennen konferenssia pidetyt IUA :n eri komiteoiden
työkokoukset osoittautuivat hyvin hedelmällisiksi ja
tarjosivat organisaatioiden johtohenkilöille tilaisuuden
kehittää arvo kkaita henk ilösuhteita, tehdä tärkeitä pää-
töksiä ja keskustella käynnissä olevista sekä kiinnosta -
vista uusista palvelustrategioista.

Nuorisoa ja nuoria aikuisia ilmaantu i enemmä n kuin
koskaan  aikaisemm in, ja he toivat tapahtumaan uuden

ulottuvuuden. Noin 35 tällaista motivoitunutta etsijä ä
käytti aikaansa sekä työryhmissä että virkistystoiminnas-
sa oppien lisää ilmoituksen opetuksista ja tutustuen  toi-
siinsa sekä läsnä oleviin vanhempiin sukupolviin.

Uusi paikall isyhdistys – Sunnuntaina  22.2.2004 liitty i
26:s paikal l isyhdistys USA:n Urantia-yhdistykseen  (U-
AUS), kun Urantia Brotherhood Association of Arizo-
na lisensoitiin Arizonan Phoenixissä 23 jäsenineen. Sen
jälkeen on yhdistykseen liittynyt vielä kaksi jäsentä, ja
ryhmä on aloittanut koko osavaltiota koskevan palvelu -
hankkeen Urantia-kirjan levittämiseksi kirjastoihin.

Kasv ua B rasil i assa  – Tämän vuoden alku puolell a
Asociação Urâ ntia do Brazil oli kasvanut niin suureksi,
että se muuttui paikallisyhdistyksestä kansalliseksi yh-
distykseksi. Tämänhetkinen jäsenistö käsitt ää 90 lukijaa,
joten se kuuluu IUA:n dynaamisimpiin ryhmiin.

Näyttelyosasto Amerikan kirjamessuilla

Urantia-säätiö on julkaissut Urantia-kirjaa puoli vuo-
sisataa, ja sillä o n vakiin tuneet suhteet johtavii n

yrityksiin, mutta kustannustoiminta on muuttunut viime
vuosina dramaattisesti. Näiden hyvien suhteiden säilyt -
tämiseksi ja sen varmistamiseksi, että Urantia-säätiön
nimeä kantavat tuotteet o vat valiolaatuisia ja että niiden
jakelu tapahtuu parh aalla ja taloudellis ella tavalla sää ti-
ön henkilökunta o sallistuu kausittaisille kirjamessuill e
kuten es imerk ik s i  Bo o k  E xpo Am erica -messuil l e
(4.–5.6. McCormick P lace Conventio n Centerissä Chi-
cagossa).

Koska siellä olivat mukana lähes kaikki planeettam-

me suuret tukkumyyjät, kirjanpainajat ja kustantajat,
henkilökuntamm e vietti kolme työntäyteistä päivää
käyttäen hyväkseen tilaisuuksia olem assa olev ien lii-
kesuhteiden edistämiseen ja uusien kehittämiseen. Tänä
vuonna pystyimm e Urantia -säätiön osastolla solmimaan
monia arvokkaita suhteita Latinalaiseen Amerikkaan,
mikä auttaa El Libro de Urantian kasvavien markkinoi-
den laajentamisessa. Henkilökuntamm e löysi myös  usei-
ta uusia elektronisia kirjaformaatteja, joista jotkin ovat
aivan ennennä kemättöm iä uutuuksia. Jonain päivänä ne
saattavat tulla myös teidän saatav illenne.

UBIS viettää viidettä syntymäpäiväänsä!
Internetin Urantia -kirja-kou lun uu tisia

The Urantia Book In ternet Schoo l (UBIS) oli kesä-
kuussa toiminut viisi vuotta järjestäen kursseja luki-

joille eri puolilla maailmaa. Ensimm äinen engla nninkie-
linen kurssi alkoi heinäkuussa 1999, ja kesäkuun 2004
lopussa n iitä oli pidetty yhteensä 49. Lisäksi kasvava
joukko lukijoita opiskelee nyt suomen-, rans kan- ja es-

panjankielisillä kursseilla. Koulun ensimmäisten viiden
vuoden aikana on opiskelijoita ollut yli kahdeksansataa.

UBIS:n  johtokunnan jäsenille ja opettaja/vetäjille,
jotka pitävät kursseja yhteistyössä, nämä viisi vuotta
ovat merkinneet antoisaa tilaisuutta hankkia kokemusta
ja kehittää ryhmätyötä . Kahden v i ime vuoden aikana
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ryhmä on kehittänyt opettajanvalmennus- ja ohjaajaoh-
jelmia laatien mm. käsikirjan ka ikille uusille ope ttajille ja
vetäjille. Nämä antaumukselliset vapaaehtoiset pitivät
kesäkuussa säätiön keskustoimistossa Chicagossa vii-
konlopun kestän een arviointi- ja suunnittelukokouksen,
ja heidän esittämänsä uudet ideat kantavat jo hedelmää.

Elokuun 30. päivänä lukijat voivat alkaa ilmoittautua

syyskuussa alkaville kursseille (http://www.ura ntia .
org/ubis). K oulu kutsuu  jokais ta, joka tuntee meidän
laillamme syvää k iinnostusta  i lmoituksen opetuksia
kohtaan, osallistumaa n tähän opetus-, yhteyksienluon ti-,
opinto- ja opettajavalmennustoimintaan.

”Oikea opettaja säilyttää älyllisen rehellisyytensä pysy-
mällä iäti opisk elijana.” [1433:2]

Euro tai dollari päivässä -ohjelma

Urantia-säätiö ryhtyi joulukuussa 2003 ottam aan yh-
teyttä tukijoihin tiedus tellen, voisivatk o he lahjoit -

taa euron tai dollarin päivässä. Jo s säät iö sais i  tämän
summan yhdeltä kolmasosalta sen postituslistaan kuulu-
vista henkilö istä, voitaisiin ra hoittaa kaik ki tällä hetkellä
meneillään olevat toiminnot ja lisäksi eräitä u usia ohje l-
mia, joilla turvattaisiin se, että Urantia-kirja  ja sen ope-
tukset olisivat saatavilla lähes kaikkialla maailmassa.
Säätiöllä olisi enemmän varoja levitys- ja opetustoimin-
taa, käännö ksiä, lahjakirja ohjelmia ja  maailm anlaajuista
jakelua varten . (Alle viisi prosenttia säätiön toiminnan
pyörittämiseen tarvittavista varoista tulee kirjojen myyn-
nistä. Yli yhdeksänkymmentäviisi prosenttia eli itse asi-
assa kaikki ra hat tulevat lah joituksista.)

Monet teistä ovat ehkä jo saaneet joltakin johtokun-
tamme jäsenel tä pyynnön  liittyä niiden uskollisten lah-
joittajien joukkoon, joihin turvaudumme taloudellisen
tasapainomm e varmistamiseksi. Suuri joukko lukijoita

on vastan nut pyyntöö n valtuuttamalla sää tiön veloitta -
maan pysyväisluontoisesti  heidän luottokortt iaan 30
dollarilla kuukaudessa, mikä takaa tasaisen rahavirran,
jonka ansiosta säätiö pystyy jatkamaan työtään.

Monet tähän euro tai dollari päivässä -ohjelmaamme
liittyneet lukijat ovat kertoneet, että vaikka heidän raha-
varansa ovat niukat, he kykenevät silti antamaan euron
päivässä – varsinkin, jos he pyrkivät panemaan sen päi-
vittäin syrjään . Eräs henkilö kertoi meille tipauttavansa
yhden dollarin tölkkiin joka ilta tyhjentäessään taskunsa.
Monet m uut ovat sanoneet, että tässä on lähinnä kysy-
mys valinnan tekemisestä ja s itoutumises ta ”kantamaan
kortensa kek oon” ilm oituksen hyväksi eikä niinkään
rahavaroista.

Jos haluat tulla mukaan euro päivässä -ohjelmaam-
me tai olla vieläkin anteliaampi, soita Urantia-säätiön
Suomen-toimistoon (03) 777 8191 tai lähetä sähköpos-
tiviesti osoitteeseen  urantia-saa tio@uran tia.fi.

Matteus-projekti kokoontui Kaliforniassa

Matteus-proje kti ja  Urantia-säätiön johtokunnan
jäsenet järjestivät 3. huht ikuuta kokoontumisen

Kalifornian Santa Mo nicassa. K uusikymm entä lukija a
Los Angelesin alueelta ja muilta paikkakunnilta Santa
Barbaras ta San Dieg oon vietti  mie llyttävän iltapäivän
tietojen vaihta misen, hyv än toverih engen ja virvokkei-
den merkeissä.

Tri Ralph Zehr, Matteus -projektin pu heenjohta ja,
piti innoittavan puheen aiheesta ”Elämän suurin tilai-
suus”. Sen jälkeen säätiön johtokunnan jäsenet Gard

Jameson ja Richard Keeler sekä säätiön henkilökunnan
jäsenet johtivat ke skuste luja sellaisista aiheista kuin
käännö kset, julkaisutoiminta ja yhteyksien luominen .
Monet osallistujat sanoivat, että tämä oli h eidän ensim -
mäinen tilaisuutensa tavata muita lukijoita. Se on  aina
riemukas kokem us, varsinkin olosuhtei ssa, joissa uudet
lukijat voivat tuoda mukanaan perheensä.

Epäviralli sen päivällisen jä lkeen 35 osa nottajaa vietti
iltaa uusie n ystäviensä kanssa lämpimän yhdessäolo n
merkeissä.

Entinen johtokunnan jäsen
Helena Evans Sprague, 1917–2004

Helena Sprague oli vasta ilmestyneen Urantia-kirja n
ensimmäis iä lukijoita U udessa En glannissa. Edes-

mennyt William S. Sadler Jr., Urantia-säätiön silloinen
varapresident ti  j a Helenan ens immäisen aviomiehen
Alexander Wallin liiketuttava, huom asi, että hän o li to-
tuudenetsijä. H elenasta tuli  Urantia-veljeskunnan ulko-
jäsen, ja kesäkuussa 1974 hänet nimitettiin veljeskunnan
kenttäedusta jaksi. Hän oli Keski-Connecticutin Urantia-

seuran perustajajäsen vuonna 1979.
Helena valittiin veljeskunnan yleisneuvostoon elo-

kuussa 1979, ja h än palveli siin ä kuusi vuotta yhdeksän-
vuotisesta toimikaudestaan aina huhtikuuhun 1985, jol-
loin hänet nimitetti in Urantia-säätiön johtokuntaan.
Hänen toimika utensa säätiön johtokunnassa sattui ai-
kaan, jolloin säätiön uuden presidentin ja veljeskunnan
johdon välinen epäluottamus jatkuvasti ka svoi. Erimie-
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l isyydet koskivat näiden kah den järjestön  tehtävien
erottamista toisistaan; kumpikin osapuo li pyrki tunkeu-
tumaan toisen hallitsemalle alueelle. Helena erosi kesä-
kuussa 1989 yhdessä johto kunnan jäsenten Frank Sga-
raglinon ja Gloriann Harrisin kanssa jouduttaen tapah-
tumasarjaa, joka huipentui säätiö n ja veljeskun nan väli -
rikkoon.

Helena, joka oli syntyn yt Washin gton D.C :ssä, val-
mistui Cornell in yl iopistosta  saaden maisterin arvon
Columbian yliopisto sta. Hän o petti Darienin ja  New
Britainin alu eiden koulu issa. Hänellä  oli kaksi poikaa ja

tytär ensimmäisestä avioliitostaan, kaksi lapsenlasta ja
yksi lapsenlapsenlapsi. Hän asui Hartfordissa Sidney
Spraguen kanssa, joka oli 30 vuotta hän en rakastett u
aviomieh ensä. Helen a kuoli  Hartfordis sa 87-vuotiaana
lyhyen sairauden jälkeen.

David  Glass, eräs Helenaa ihaileva ystävä Urantia-
yhteisön piiristä, esitti nämä jäähyväissanat: ”Hyvästi,
Helena, ja onnea ja siunausta jatkaessasi matkaasi kohti
Jumalaa. Juhlimm e myös pääsyä si verrattomii n ja sa-
noin kuva amattoman k auniisiin  maailmoihin, joita ku-
kaan me istä ei pysty edes ku vittelemaan !”

Antoisa työpaikka haettavana

Urantia-säätiö hakee pätevää henkilöä palvelemaan ko-
kopäivätoimisen a kansainvälisen toimiston johtajana
säätiön keskustoimistossa Chicagossa (I l linois,  USA).
Tämä on kerran  elämässä tarjoutuva tila isuus motivoi-
tuneelle Urantia-ilmoituksen ystävälle tehd ä jotain uutta
ja erilaista. Vaikka tämä tehtävä edellyttää erinomaista

organisaa tiokykyä ja vaatii kovaa työtä, on palkkiona
tunne siitä, että saa olla mukana ajamassa hyvää asiaa.
Tietoja toimeen liittyvistä velvollisuuksista ja pätevyys-
vaatimuksista saa verkkosivulta http://www.urantia .
org/news_ info/iom .html. Hakemuksia otetaan vastaan
30.9.2004 saakka.

Lukijanäkemyksiä

”Sitä, mitä löysin Urantia-kirjan myötä niin mon en
vuoden etsim isen jälkeen, vo in kuvata sa nalla rauh a.”

– Dom inikaanin en tasavalta

”Olen lukenut kirjan läpi kerran, ja olen nyt toista
kertaa lukiessani melkein puolivälissä. T oisella kerrall a
on lukeminen ja ym märtäminen  helpompaa.  Omasta
puolestan i minun täy tyy sanoa, että tämä on koko Ne-
badonin  ja Orvon tonin suure nmoisin  kirja.”

– Ontario, Kanada

”Minulla  oli onnea, kun löysin nä in mielenkiintoisen

kirjan, joka s isältää kaiken totu uden, kauneuden ja hy-
vyyden.”

– Rawalpindi, Pakistan

”Löysin  Urantia-kirjan ensimmäisen kerran paikalli-
sesta kirjastosta ni 1960-luvun lopulla. Siitä lä htien olen
ajatellut sitä usein, mutt a sain oman kirjan  vasta äsket-
täin. Se on aino a tämänk altainen teos , joka kuulo staa
uskottavalta joka tasolla. Kiitos teille palvelutyöstänne.
Kiitos Jumalalle, Isä llemme, ja P ojalle, Mikaeli l le tämän
totuuden ja kamisesta.”

– Wisconsin, Yhdysvallat
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