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Seminaari Urantia-kirjan Opetukset
tosissaan ottaville opiskelijoille
Lauantaina 8. marraskuuta 2008
Tuukkalanpolku 20, 48410 Kotka, Suomi

Paratiisin Isän ja Nebadonin Mikaelin
juhlalliseksi kunniaksi ja muistamiseksi
suomalaisten isänpäivän aattona

Opiskelun ja keskustelun aiheet:
- Kuinka Valton koulua koskeva julistus auttaa Taivaan
valtakunnan tarkoitusten edistämistä
(Julkaistu netissä http://valton.org/PDF/TheValtonSchool_3.pdf)

- Totuuden Henki ja muut Henkivaikutukset
- Pelastuminen, säilyminen ja universumikansalaisuus
”...mutta apostoleilleen hän opetti aina, että
valtakunta
käsittää
sen,
minkä
ihminen
henkilökohtaisesti
kokee
suhteessaan
kanssaihmisiinsä maan päällä ja Isään taivaassa.
Valtakunnasta puhuessaan hänen loppusanansa
kuuluivat
aina:
"Valtakunta
on
teidän
sisimmässänne."(1859 06)
[Valton koulun opettajakunnan jäsenet johtavat
ja avustavat muutenkin keskusteluja.]

Ohjelma:
10.00-10.15

Tervetuloa ja avaussanat
kahvin kera

Isäntä ja
seminaarin johtaja
Ari A. Kalaja

10.15 -11.45

Kuinka Valton koulua koskeva
julistus auttaa Taivaan
Valtakunnan tarkoitusten
edistämistä

Opettajakunta

11.45-12.45

Lounas

12.45-14.15

Totuuden Henki ja muut
Henkivaikutukset

14.15-14.45

Kahvi

14.45-16.15

Pelastuminen, säilyminen ja
universumikansalaisuus

Opettajakunta

Opettajakunta

Opiskelijat voivat varmistaa osanottonsa maksamalla 10 Euroa (lounaasta ja
kahvista) viimeistään Lokakuun 31. päivänä 2008 pankkitilille NORDEA 10713570509
Jos opiskelijoilla on seminaaria koskevia kysymyksiä, mm erityisruokavaliosta,
olkaa hyvä ja ottakaa yhteys Marja Leena Valkeinen puh: 040-7755243

Tätä seminaaria johdetaan tukien The Valton Trustin Henkeä ja
tarkoituksia sekä Valton koulun tarkempia pyrkimyksiä ja vaatimuksia.

The Valton Trustin ja Valton koulun laajemmat tarkoitukset ovat yhä edelleen:

Edistää, parantaa ja laajentaa maailman kansojen keskuudessa
kosmologian ja planeettamme ja universumin suhteen,
ihmisen syntyhistorian ja kohtalon sekä
hänen suhteensa Jumalaan,
ja Jeesuksen Kristuksen aitojen opetusten,
käsittämistä ja tuntemista,
ja juurruttaa mieleen ja edistää
Jumalan Isyyden ja ihmisten veljeyden
toteuttamista ja arvostamista
siinä tarkoituksessa, että ihminen saisi lisää ja korotettua
lohtua, onnellisuutta ja hyvinvointia
niin yksilönä kuin yhteiskunnan jäsenenä
vaalimalla uskontoa, filosofiaa ja kosmologiaa
suhteutettuna ihmisen älylliseen ja sivistykselliseen kehitykseen.
***

Ihmiskunnan täytyy nyt aloittaa itsensä uudelleen
määritteleminen Urantia-kirjan opetusten sanoin.
***

Tietoa The Valton Trustista ja sen toiminnoista, mukaanlukien Valton
koulun tarkoitukset ja suomenkielisen Urantia-kirjan käännöksen ilmeisten
virheiden dokumentointi, on saatavissa osoitteessa http://www.valton.org.

