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LAAJENEMISTA MAAILMANLAAJUISESTI 

Urantia-kirjan lukijoiden kasvava aktiivisuus maailman eri puolilla todistaa siitä, että Urantia-ilmoitus on saamassa 
jalansijan eri kulttuurien piirissä elävien ihmisten sydämessä ja mielessä. Urantia-säätiöön sekä julkaisijana että 
lukijapalvelujen toimittajana kohdistuvat kasvavat vaatimukset ovat saaneet meidät kehittelemään strategiaa, jolla hoitaa 
Urantia-säätiön asiat Yhdysvaltain ulkopuolella perustamalla liiketoimintaa harjoittavia toimistoja ja säätiön 
edustajaverkosto. 

Urantia-säätiön toimisto saa toisinaan, muttei aina, alkunsa käännöshankkeesta, joka johtaa säätiön alueellisen edustajan 
nimittämiseen. Käännöstyön ollessa meneillään ryhmä asiasta innostuneita lukijoita järjestäytyy käännösprojektin 
ympärille. Ryhmä palvelee sillä, että se esittää kysymyksiä, lukee käännösluonnoksia ja avustaa kääntäjiä työn 
arvioinnissa. Ryhmästä saattaa kiteytyä opintoryhmä, niin kuin kävi Suomessa ja Venäjällä, ja sitten kun käännös on 
painettu, ryhmä auttaa asiaa yrittämällä saada kirjakaupat ja kirjastot kiinnostumaan Urantia-kirjan saatavillapitämisestä. 

Säätiön edustaja on valtuutettu palvelemaan lukijoita heidän kysymyksiinsä vastaamalla ja ohjaamalla heidät 
opintoryhmiin ja ottamaan yhteyttä muihin lukijoihin. Edustaja tukee myös kirjasto-ohjelmaa ja kirjakaupoille tarkoitettua 
kaupintaohjelmaa, lisäksi hän pyrkii löytämään kirjalle jakelupisteitä. Muutaman vuoden jälkeen toiminta on ehkä 
vilkastunut kirjaan kohdistuvan kysynnän kasvun myötä niin paljon, että käy tarpeelliseksi perustaa kyseiseen maahan 
toimisto. Lukijat ja kirjakauppaväki tulevat paremmin palvelluiksi, jos palvelijat puhuvat samaa kieltä ja ovat saman 
kulttuurin piiristä. 

Lukijaryhmät saattavat samalla järjestäytyä dynaamista palvelua varten omaksi järjestökseen. Kun näin käy, henkilöiden 
väliseen vuorovaikutukseen sisältyvä ja sellaisesta vuorovaikutuksesta johtuvien lukemattomien tulosten potentiaali alkaa 
tuntua, ja lukijoista tulee keskeisiä tekijöitä opetusten levittämisessä ja kirjan opetusten opiskelun edistämisessä. 

UUTISIA KANSAINVÄLISESTÄ URANTIA-YHDISTYKSESTÄ JA MUISTA MAAILMANLAAJUISISTA 
LUKIJATOIMINNOISTA 

Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen konferenssissa Helsingissä 1998 tehtiin historiaa sikäli, että silloin perustettiin IUA:n 
kansallisten puheenjohtajain ja varapuheenjohtajain neuvosto. Neuvosto helpottaa lukija-ideoiden vuorovaikutusta ja 
ristipölytystä ympäri maailman. 

IUA perustettiin seuraaville periaatteille: 

 Se kunnioittaa Urantia-säätiön oikeutta säilyttää The Urantia Bookin teksti pysyvästi koskemattomana ja sen 
oikeutta omistaa tekijänoikeudet ja rekisteröidyt merkit. 

 Se hyväksyy Urantia-säätiön perustamisjulistuksen ja on sitä kohtaan lojaali julistuksen velvoittaessa 
johtokuntaa levittämään Urantia-kirjan opetuksia sekä suunnittelemaan, kehittelemään ja toteuttamaan keinoja 
ja tapoja tällaisen levittämisen toimeenpanemiseksi. 

 Sen ja Urantia-säätiön välillä vallitsee keskinäinen riippuvuus niiden edistäessä Urantia-kirjan syvällistä opiskelua 
ja sen opetusten asianmukaista levittämistä. 

IUA on viidessä vuodessa kasvanut jo siinä määrin, että siihen kuuluu nykyisin Australia/Uuden-Seelannin, Kolumbian, 
Perun, Suomen, Ranskan ja Yhdysvaltain sekä kohta Kanadan ja Viron kansalliset yhdistykset. Yhdysvalloissa toimii 
kaksikymmentäyksi ja Kanadassa kolme paikallisyhdistystä. Valmistelutyöt on tehty niin, että voidaan avata 
Internetin Urantia-kirja -koulu opettaja-ryhmänvetäjien kouluttamiseksi. Seuraavassa muutamia maailmanlaajuisen 
toiminnan kohokohtia: 

Venäjä - opintoryhmiä perustetaan. Maan epävakaan poliittisen tilanteen ja talouskriisin aiheuttamat vaikeudet, jotka ovat 
haitanneet venäjännöksen levittämistä, ovat ratkeamassa. 

Norja - vain pari vuotta sitten muodostettu Oslon opintoryhmä vahvistuu. Norjankielinen käännöshanke on alkamassa. 
Keskusteluja käydään monikansallisen IUA-yhdistyksen perustamisesta palvelemaan Norjaa, Tanskaa ja Ruotsia. 
Huomattava määrä ruotsalaisia ja norjalaisia osallistujia oli mukana vuoden 1998 kansainvälisessä konferenssissa 
Helsingissä. 

Kreikka ja Kypros - kreikankielisestä maailmasta tulee yhä useammin lukijakyselyjä. Näyttää ilmeiseltä, että Ilmoituksen 
kääntäminen kreikan kielelle kiinnostaa yhä lukuisampia. 



Ranska - ranskankieliset opintoryhmät vahvistuvat. IUA:n ranskankielinen yhdistys, l'Association Francophone des 
Lecteurs duLe Livre d'Urantia (A.F.L.L.U), on tarjoutunut vuoden 2002 kanainvälisen IUA-konferenssin isännäksi. 

Belgia ja Espanja - belgialaiset ja espanjalaiset lukijat, jotka haluavat muodostaa IUA:n kansallisen yhdistyksen omaan 
maahansa, käyvät asiasta keskusteluja. 

Alankomaat - opintoryhmät ovat hiljattain tapahtuneen hollanninkielisen käännöksen julkaisemisen jälkeen vahvistuneet. 
Suuri joukko hollantilaislukijoita osallistui vuonna 1998 ensimmäistä kertaa konferenssiin eli IUA:n Helsingin-konferenssiin. 

Viro - vironkielinen käännöshanke etenee vakaasti. Viron kansallinen IUA-yhdistys perustetaan lähi aikoina. Virolaislukijat 
järjestävät viisipäiväisen konferenssin elokuussa 1999. Virossa myydään englannin-, suomen-, ja venäjänkielisiä kirjoja 
runsastuvin määrin. 

Liettua - sadat ihmiset ovat paikallisten lukijoiden toimin tulleet tietämään Ilmoituksesta, jota kohtaan tunnettu kiinnostus 
lisääntyy. 

Suomi - vuoden 1999 talvipäivät pidettiin tammikuussa. Kesäkonferenssi pidetään kesäkuun puolivälissä. Vuoden 1998 
IUA-konferenssi osoitti, että suomalaislukijat ovat taitavia mielekkäiden ja arvokkaiden opintokonferenssien 
järjestämisessä. Opintoryhmät voivat hyvin ja vahvistuvat. Suomessa myydään Urantia-kirjan eri versioita asukaslukuun 
verrattuna enemmän kuin missään muualla. Suomen yhdistys on vuodesta 1985 lähtien julkaissut vuosineljänneksittäin 
lehteä; seminaareja ja luentotilaisuuksia järjestetään säännöllisesti. 

Yhdistynyt Kuningaskunta - opintotilaisuuksia ja kesäkonferensseja on järjestetty säännöllisesti monien vuosien ajan. 
Hiljattain saatiin päätökseen kirjasto-ohjelma, jota toteutettaessa kaikille pääkirjastoille lahjoitettiin yksi Urantia-
kirjan kappale. 

Korea - viime vuoden kirjamessut Soulissa osoittivat, että Koreassa tunnetaan suurta mielenkiintoa Ilmoitusta kohtaan. 
Lukijaryhmä on jo perustettu, ja se odottaa kiihkeästi käännöksen valmistumista. Käännös julkaistaan myöhemmin tänä 
vuonna. 

Kanada - kolme IUA:n paikallisyhdistystä on saanut peruskirjansa ja kansallinen yhdistys on perusteilla. Säätiö perustaa 
toimistot palvelemaan sekä englanninkielisiä että ranskankielisiä provinsseja. 

Australia / Uusi-Seelanti - ystävillämme "siellä alhaalla" on pitkä lista saavutuksia. Heidän kirjasto-ohjelmansa on ollut 
erittäin menestyksekäs. Heidän tavoitteenaan on saada kirja kirjastoihin joka puolella maailmaa. He ovat 
perustaneet Urantia-kirjaan liittyvän aineiston ja johdannaisteosten käsikirjaston, he ovat vuodesta 1983 lähtien 
järjestäneet konferenssin joka vuosi, he julkaisevat neljännesvuosittaista lehteä, heillä on opintoryhmiä maan joka puolella 
ja puolivuosittain järjestetään päivä, jolloin kummassakin maassa toimivat opintoryhmät kokoontuvat ja opiskelevat yhtä 
aikaa samaa aihetta. 

USA - kansalliseen yhdistykseen USUA:aan kuuluvat kaksikymmentäyksi paikallisyhdistystä järjestävät paikallisia ja 
alueellisia konferensseja, julkaisevat uutiskirjeitä, luovat ja markkinoivat kalentereita ja toimivat opintotilaisuuksien 
isäntinä. Yksi paikallisyhdistys on koordinoinut menestyksellisesti vankilaprojektia, jonka puitteissa Yhdysvaltain 
liittovaltion jokaisen vankilan kirjastoon on lahjoitettu Urantia-kirja. Muuan toinen yhdistys on kattanut osavaltionsa kaikki 
kirjastot kirjalahjoituksin. Toinen yhdistys levittää opetuksia "Ajattelun helmiä" -kalenterilla, joka sisältää inspiroivia 
lainauksia Urantia-kirjasta. Kalenteri on piakkoin saatavilla myös espanjaksi. 

Vuoden 1998 tammikuun jälkeen on perustettu paikallisyhdistys Puerto Ricoon, Coloradoon, Kansas-Missouriin ja 
Nevadaan. Yhdysvallat toimii isäntänä vuoden 2000 IUA-konferenssille, joka pidetään New Yorkissa. Se on taas yksi 
tilaisuus lisää kaikkialta maailmasta saapuvien lukijoiden tavata toisiaan ja vaihtaa ajatuksia. 

Väli- ja Etelä-Amerikka - Perun ja Kolumbian kansalliset IUA-yhdistykset pitivät viime vuonna yhteisen konferenssin. 
Espanjankielisiä lukijoita on tuhansittain ja opintoryhmiä toimii Meksikon, Väli- ja Etelä-Amerikan joka puolella. 

Israel - massa toimii vakiintunut 20-henkinen venäjänkielisten lukijoiden ryhmä. 

Intia - kirjoja lahjoitetaan kirjastoille eri puolilla Intiaa. 

Ghana - maahan on muodostunut lukijaryhmä, joka pyytää kirjalahjoituksia. 

Senegal - jo vuosikausia toiminut opintoryhmä on tutustuttanut satoja ranskankielisiä lukijoita Le Livre d'Urantiaan. 



Saksan-, portugalin-, italian-, liettuan- ja ruotsinkielisetkäännökset etenevät vakaasti, ja saamme yhä runsaammin 
kyselyjä mainituista käännöksistä kiinnostuneilta lukijoilta. Toivomme, että farsin- eli persiankielinen käännöshanke 
saadaan kohdakkoin alulle. Urantia-säätiö tukee kaikkia pääkielille tehtäviä käännöksiä. 

Kaiken edellä sanotun lisäksi säätiön lukijapalvelut -osasto vastaanottaa kuukausittain satoja puheluja ja kirjeitä lukijoilta 
maailman eri puolilta. He ovat löytäneet tämän Ilmoituksen ja sanovat sen opetusten muuttaneen heidän elämänsä. 

Koko Urantia odottaa Mikaelin jalontavan sanoman julistamista ... Se hetki on koittamassa, jolloin buddhalaisuudelle, 
kristinuskolle, hindulaisuudelle ja jopa kaikkien uskontojen piiriin kuuluville kansoille ei enää esitetä evankeliumia 
Jeesuksesta, vaan Jeesuksen evankeliumin elävää, hengellistä todellisuutta. [Urantia-kirja,1041:5] 

PRESIDENTIN KYNÄSTÄ: AJALLISUUDEN JA AVARUUDEN KAMPPAILUT 

Eikö todellisuus, sellaisena kuin kuolevaiset sen mieltävät, olekin enimmältään eri voimien välistä kamppailua? Urantia-
kirja opettaa, että kamppailu on ajallisuuden ja avaruuden kokemukselliseen tutkimusmatkaan kuuluva 
realiteetti. Henkeen perustuva uskonto merkitsee ponnistelua, kamppailua, ristiriitaa, uskoa, päättäväisyyttä, rakkautta, 
lojaalisuutta ja edistymistä. [1729:6] Koemme emotionaalisia kamppailuja sisimmässämme sekä itsemme ja muitten 
välillä. Kamppailuja esiintyy myös älyllisten voimien, ideoiden, välillä. Tätäkin korkeammalla tasolla esiintyy kamppailuja, 
jotka käydään sielun tasolla. Niitä käydään sisimmässämme, ja käymme niitä yksilöinä, ryhminä, kulttuureina ja 
kansakuntina. 

Sisimmässäsi elävä Suuntaaja ei voi pysäyttää eikä edes aineellisesti muuttaa ajalliseen elämänvaiheeseesi kuuluvaa 
kamppailua. Suuntaaja ei voi huojentaa elämän vastoinkäymisiä taittaessasi taivalta tämän uurastuksen maailman läpi. 
Jumalallinen asujain voi vain katsella kärsivällisesti vierestä, kun käyt elämän taistelua, niin kuin elämää planeetallasi 
eletään ... [1223:4] 

Kamppailemme kärsivällisyyden ja kärsimättömyyden voimien, uskon ja pelon voimien, hyväntahdon ja kiukun voimien, 
rakkauden ja vihan voimien, vastuun ja tilivelvollisuuden voimien ja vastuuttoman hillittömyyden voimien, rajatun 
henkilökohtaisen päätösvallan ja rajattoman henkilökohtaisen päätösvallan voimien, kompromissin ja taipumattomuuden 
voimien kanssa. 

Olemme Urantia-liikkeessä kamppailleet tekijänoikeuksia ja tavaramerkkien voimassapitämistä puolustavien ja niiden 
hävittämistä ajavien voimien kanssa, Säätiöjulistusta tukevien ja sitä vastustavien voimien, keskinäistä riippuvuutta 
korostavien ja riippumattomuutta korostavien voimien, yhteistoimintaa harjoittavien ja kilpailutilannetta ajavien voimien 
sekä toisaalta tiimityötä ja yhteistoimintaa kannattavien ja toisaalta itsemääräämisoikeutta korostavien voimien kanssa. 
Voimme kuitenkin etsiä lohtua Mestarin sanoista: 

"Mitä minä teiltä, apostolini, vaadin, on hengen yhtenäisyyttä -- ja sitä voitte kokea siitä ilosta, että olette yhtenä 
miehenä vihkiytyneet täydestä sydämestänne täyttämään taivaassa olevan Isäni tahdon. Hengellisestisamanlaisia 
ollaksenne teidän ei tarvitse nähdä samalla tavoin, tuntea samalla tavoin eikä edes ajatella samalla tavoin. Hengellinen 
yhtenäisyys juontuu siitä tietoisuudesta, että teistä jokaisen sisimmässä asuu ja teitä jokaista yhä enemmän hallitsee 
taivaallisen Isän antama henkilahja."[1591:6] 

Vaikka taistelu on saattanut olla rakkauden siteillemme koettelemus, se ei ole silti niitä murtanut. Yhteisten muistojen ja 
rakkauden salaperäiset soitinkielet, jotka ulottuvat nuoren liikkeemme jäsenten sydämestä sydämeen ja myös liikkeemme 
ulkopuolelle, kaiuttavat niitä uudelleen kosketettaessa taas kuuluville yhtenäisyyden ja veljeyden mahtavan pauhun niin 
totta kuin näitä kieliä olemuksemme paremmat puolet vielä tulevat koskettamaan. [Mukailtu Abraham Lincolnin 
toteamuksesta.] 

Ponnistelut menneisyyden järjestöllisten haavojen parantamiseksi ovat nyt meneillään. Ehkäpä se, mikä ei meitä tuhoa, 
vahvistaa meitä. Oppikaamme menneisyydestä, älkäämme valitelko sitä. Suunnitelkaamme tulevaisuutta varten, 
älkäämme tunteko siitä ahdistusta. Ja eläkäämme dynaamisesti mutta silti viisaasti ja kärsivällisesti nykyhetkeä -- 
vakuuttuneina siitä, että jos toimimme urheasti, pitkäjänteisesti, rakastavasti ja riemumielin, niin näkyvät ja 
näkymättömät voimat tulevat avuksemme. 

Työskennelkäämme yhdessä. Jos me rakastavasti niin teemme, voimme olla dynaamisesti mukana tuomassa 
hämmentyneelle planeetallemme tuoreimman Urantian kuolevaisille totuudesta laaditun esityksen. [1008:2] 

MAAHERRA VALITTAA LOPULLISESTA PÄÄTÖKSESTÄ 

Urantian Newsin syysnumerossa 1997 ilmoitimme, että yhdeksäs alueellinen vetoomustuomioistuin oli tehnyt päätöksen 
Urantia-säätiön hyväksi tekijänoikeusrikkomusjutussa "Urantia-säätiö vastaan Kristen Maaherra". Vetoomustuomioistuin 
julisti, että Urantia-säätiöllä on voimassa oleva tekijänoikeus The Urantia Bookiinja että rva Maaherra rikkoi 



tekijänoikeuksia vastaan. Pian tämän jälkeen juttu siirrettiin alioikeuteen, Yhdysvaltain piirioikeuteen, jotta tuomari Urbom 
antaisi siitä lopullisen tuomion. Tammikuun 29. päivänä 1999 tuomari Urbom antoi päätösjulistuksen, jossa todetaan: 

TÄTEN MÄÄRÄTÄÄN JA JULISTETAAN lopullisena tuomiona tässä oikeusjutussa, että vastaaja Kristen Maaherra rikkoi The 
Urantia Bookiin liittyviä tekijänoikeuksia sillä, että hän sana sanalta kopioi The Urantia Bookin tietokonelevykkeille ja levitti 
levykkeitä ulkopuolisille. 

Muutama viikko sitten olimme valmiita ilmoittamaan, että ensimmäistä kertaa moniin vuosiin Urantia-säätiö ei ollut 
osallisena missään oikeusjutussa ja että johtokunta aikoi tehdä kaiken mahdollisen pitääkseen säätiön oikeussalien 
ulkopuolella. Toivoimme, että viime uutiskirjeessämme (syys 1998) ilmoitettu uusi tekijänoikeuksien mukainen 
lupapolitiikka tekisi oikeusjutut harvinaisiksi. 

Meidän on valittaen tiedotettava, että rva Maaherra on lähettänyt tekijänoikeusriidan uudelleen yhdeksänteen alueelliseen 
vetoomustuomioistuimeen. Tulemme pitämään tiedät tämän tapauksen suhteen ajan tasalla. Samalla tulemme jatkuvasti 
keskittämään energiamme ja varamme Säätiöjulistuksessa meille määrättyihin tehtäviin eli The Urantia Bookin tekstin 
koskemattomuuden suojelemiseen ja sen opetusten levittämiseen. 

STRATEGINEN SUUNNITTELU 

Urantia-säätiö järjesti viime marraskuussa Chicagossa noin sadan lukijan kokoontumisen, jonka tarkoituksena oli tutkia 
käytännön toimia Urantia-kirjan opetusten levittämiseksi tehokkaalla tavalla. 

Työryhmiä oli viisi: opettajat ja ryhmänvetäjät, opintoryhmät, koulutus, palveluryhmien rooli ja käännökset. Työryhmien 
puheenjohtajat johtivat ryhmiään ponnekkaasti ja järkevää innostusta valaen. Monet työryhmien osallistujat tarjoutuivat 
tulemaan mukaan esitettyjen lukuisten ideoiden toteuttamiseen. 

Uskomme työryhmien stimuloineen palvelemisen ja ryhmätyön henkeä. Urantia-säätiö tulee jatkossakin kutsumaan 
kiinnostuneita lukijoita mukaan suunnitteluumme ja rohkaisemaan tällaisten antaumuksellisten miesten ja naisten 
ponnistuksia Ilmoituksen sanoman saamiseksi viisaalla, kärsivällisellä ja tyrkyttämättömällä tavalla maailman 
tietoisuuteen. 

INEZ BURCHIN MUISTOKSI (1907-1998) 

Inez Burch "ylennettiin" viime marraskuussa mansiomaailmoihin. (Saatat muistaa Inezin säätiön käännösvideosta.) Inez, 
joka oli syntynyt vuonna 1907, ryhtyi opiskelemaan Urantia-lukuja vuonna 1935. Hän oli naimisissa Urantia-säätiön 
johtokunnan entisen jäsenen Art Burchin kanssa. Monien palvelusvuosiensa kuluessa Inez oli vuodesta 1955 toimineen 
Western Springsin (Illinois) opintoryhmän pitkäaikainen johtaja. Inezin opintoryhmän jäsenet epäilemättä kaipaavat häntä. 
Kaikista, jotka Inezin tunsivat, hän oli säteilevä esimerkki ihmisestä, joka eli Urantia-kirjan opetusten mukaan. 

Inezin tytär Mary Suzanne päätti hänkin maisen elämänvaiheensa vuonna 1998. Äidille ja tyttärelle pidettiin 
muistopalvelus tammikuun 16. päivänä 1999. Ystävät, sukulaiset ja naapurit esittivät mietteitään, ja heihin yhtyi yksi 
Urantia-säätiön johtokunnan entisistä jäsenistä kauniilla ja henkeyttävällä muistopuheellaan. 

(Ystävät ja sukulaiset lähettävät säätiölle usein lahjoituksia, jotka on omistettu jonkun omaisen muistoksi. Säätiö ottaa 
lahjoitukset vastaan muistorahastoon ja ilmoittaa varojen vastaanottamisesta perheenjäsenille.) 

MIKSI MEILLÄ ON TAVARAMERKKEJÄ? 

Sisällytimme Urantian Newsin syysnumeroon 1998 artikkelin säätiön tavaramerkeistä eli sanoista "Urantia" ja "Urantian" 
sekä samankeskiset ympyrät -tunnuksesta. Säätiö tiedottaa lukijoille aika ajoin siitä, millä tavoin tavaramerkit, 
palvelumerkit ja kollektiiviset jäsenmerkit ovat välttämättömiä ja hyödyllisiä keinona yksilöidä tuotteemme ja palvelumme 
ja pitää ne erillään muista samantapaisia tuotteita tai palveluksia tuottavista tahoista. 

Kun säätiön tekijänoikeudet The Urantia Bookiin päättyvät vuonna 2050, The Urantia Bookilla saattaa silloin olla koko 
joukko julkaisijoita. On mahdollista, että ne eivät kaikki julkaise tekstiä koskemattomana. Mutta lukijat ja potentiaaliset 
lukijat kykenevät identifioimaan Urantia-säätiön julkaiseman muuttamattoman tekstin, sillä samankeskiset ympyrät -
tunnuksineen se erottuu muista. 

Julkaisijoiden markkinointiyhdistyksen uutiskirjeessä helmikuussa 1999 julkaistussa artikkelissa "Trademark Law: An 
Overview," [Tavaramerkkilaki: Yleiskatsaus] Ivan Hoffman kirjoittaa seuraavaa: 



Yhteenvetona totean, että tavaramerkkien omistajat eivät välttämättä ole "ilkeitä", jos he valvovat aineetonta 
omaisuuttaan voimaperäisesti. Heidän on pakko tehdä niin, mikäli he aikovat suojella kaupallista arvoeräänsä. Ja vaikka 
siinä tapauksessa, ettet ole tällaisen merkin omistaja, saatatkin esittää vastalauseesi "rajoittavaa" politiikkaa vastaan, 
muista, että sinäkin hyödyt tavaramerkkilain suomasta suojasta. Jos haluat tietynmerkkisen tuotteen tai palveluksen, 
haluat olla varma siitä, että saat sitä, mistä maksatkin. Ellei tuon merkin omistaja suojele merkkiä, saatat itse jonakin 
päivänä olla siitä koituvan sekaannuksen uhri. (©1996, 1998 Ivan Hoffman) 

Urantia-säätiö on käyttänyt ympyröitä ja merkkiä vuodesta 1950. Tämä tosiasia (sen tosiasian lisäksi, että ympyrät ovat 
Urantia-säätiön rekisteröimä merkki) antaa säätiölle oikeuden päättää merkkien käytöstä, sikäli kuin käyttö liittyy 
toimintoihin ja järjestöihin, joihin ympyrät mahdollisesti mielessä yhdistetään, ja julkaisuihin, joihin ympyrät saatetaan 
liittää. Ellei mitään tällaista tavaramerkkien omistusta olisi, ympyröitä voitaisiin käyttää antamaan uskottavuutta 
julkaisuille, toiminnalle ja järjestöille, jotka joko edistävät jonkun henkilön omia Urantia-kirjan tulkintoja tai joilla on vain 
vähän tai ei mitään yhteistä sen opetusten kanssa. 

Vuoden 2050 jälkeen, kun tekijänoikeuksien voimassaolo päättyy, lukijat osaavat silti yksilöidä The Urantia 
Bookin koskemattoman tekstin, sillä Urantia-säätiön toimin julkaistu The Urantia Book tulee edelleen kantamaan 
samankeskiset ympyrät -tunnusta. 

INTERNETISSÄ YHÄ USEAMPI TUTUSTUU  URANTIA-KIRJAAN 

Siirtyessämme 21:nnelle vuosisadalle elektroninen tiedonvälitys tulee näyttelemään tärkeää osaa Urantia-opetusten 
levittämisessä. Kanssaihmisillämme on verkkosivuilta ja internetin sähköpostiviesteistä lähtien ja video-opetusvälineitä 
myöten suurempi mahdollisuus löytää Urantia-kirja uusilla ja jännittävillä tavoilla.Tämän seikan huomioon ottaen Urantia-
säätiö on tiedottanut uudesta verkkosivuja koskevasta politiikastaan, joka sallii verkkosivuston haltijoiden pitää Urantia-
kirjaa vapaasti omilla sivuillaan, joilta muut voivat opiskelutarkoituksessa ladata osia kirjasta. Tähän mennessä uutta 
politiikkaa on hyödyntänyt kaksi järjestöä, nimittäin The Fellowship ja Jesusonian Foundation, sekä muutamat IUA-
ryhmät.Muutaman viikon kuluttua meille valmistuu uusi suunniteltu verkkosivusto, josta uutta politiikka hyväkseen 
käyttävät voivat niin tehdä kirjautumalla sivustoon ja osoittamalla halunsa noudattaa siellä ilmoitettuja ehtoja. 

HALUATKO LUODA JOHDANNAISTEOKSEN? 

Urantia-kirjan kohdassa 1092:1 sanotaan: Sekasorto käy yhtä hyvin kasvun kuin tuhonkin edellä. Kun kirjan lukija-
uskovien määrä kasvaa ja laajenee, tuhannet yksilöt etsivät uusia tapoja saattaa nämä ylivoimaiset opetukset 
kanssaihmistensä tietoon. 

Tässä tarkoituksessa johtokunta asetti uudet tekijänoikeuksien mukaiset lupaperiaatteet ja ilmoitti niistä Urantian Newsin 
vuoden 1998 syysnumerossa. Periaatteet sallivat lukijoiden käyttää Urantia-kirjan tekstiä edellyttäen, että noudatetaan 
tiettyjä vähimmäisehtoja. Toivomme tämän olevan merkkinä uudesta kasvusta opetusten levittämisen alalla. 

Kasvun myötä tulee sekasorto, ja kun haluamme käyttää opetuksia koulutustarkoituksiin, monellakaan meistä ei ole aikaa 
etsiä sääntöjä tai ei ole tietoakaan varsin vapaamielisistä periaatteista, jotka koskevat Urantia-opetusten 
kohtuudenmukaista käyttämistä. Tarkoituksenamme helpottaa asianomaisten sääntöjen selville saamista silloin, kun kirjan 
tekstiä lainataan koulutustarkoituksessa, toistamme seuraavaksi tähän tarkoitukseen käytettäviä kirjallisia lainauksia 
koskevat menettelytapaohjeet. 

Näissä menettelytapaohjeissa "akateeminen" ja / tai "koulutuksellinen" tarkoittaa "järjestyneeseen luokkaopetukseen tai 
koulutukseen liittyvä". 

2. Kuka tahansa saa jäljentää ja luovuttaa toiselle Urantia-kirjan eri tekstikohtia sellaiseen määrään, joka vastaa yhtä 
kokonaistaUrantia-kirjan lukua kutakin akateemista tai koulutuksellista käyttökertaa kohden ilman, että siihen tarvitsee 
pyytää tai saada lupaa Urantia-säätiöltä edellyttäen, että 

a. lainattua aineistoa sisältävien luovutteiden vastaanottajalta ei peritä niistä maksua yli ja ohi sen, mitä sisältyy kurssi- 
tms. maksuun, tai mikäli lainauksia sisältävää aineistoa luovutetaan konferenssissa, yli sen, mikä sisältyy konferenssin 
osanottomaksuun; 

b. Urantia-kirjasta aineistoa jäljentävä henkilö ei muokkaa, muuta tai muuntele Urantia-kirjan koskematonta tekstiä ennen 
lainattavan aineiston jäljentämistä ja luovuttamista. 

c. Urantia-kirjasta lainattua aineistoa sisältävä luovute sisältää seuraavan lähdelausekkeen: "Tämä luovute on tarkoitettu 
vain akateemiseen ja koulutukselliseen tarkoitukseen. Se sisältää lainauksia Urantia-kirjasta, © 1993, joka on 
suomenkielinen käännös teoksesta The Urantia Book, © 1955 Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 
60614; +1 (773) 525-3319;http://www.urantia.org; kaikki oikeudet pidätetään." 

http://www.urantia.org/


3. Jokaisen, joka haluaa jäljentää ja luovuttaa toiselle Urantia-kirjantekstikohtia sellaiseen määrään, joka on enemmän 
kuin yksiUrantia-kirjan kokonainen luku kutakin akateemista ja / tai koulutuksellista käyttökertaa kohden, tulee siihen 
luvan saadakseen ottaa yhteyttä Urantia-säätiöön. Ota ystävällisesti yhteyttä Urantia-säätiöön puhelimitse 
numerolla            +1 (773) 525-3319       tai sähköpostitse osoitteellaurantia@www.urantia.org tai kirjoittamalla 
osoitteeseen Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614, USA. 

Jos kaipaat lisää informaatiota tekijänoikeus- ja tavaramerkkipolitiikasta, ota yhteyttä Urantia-säätiöön. 

URANTIA-SÄÄTIÖ KANADASSA 

Palvellakseen kanadalaisia lukijoita entistä paremmin Urantia-säätiö avaa kohdakkoin Kanadassa kaksi toimistoa, toisen 
Québecin kaupungissa Québecissä, toisen Vancouverissa, Brittiläisessä Kolumbiassa. Vancouverin-toimisto palvelee 
englanninkielisiä provinsseja ja se toimii Urantia-kirjan englanninkielisen laitoksen jakelu- ja informaatiokeskuksena. 
Québecin kaupungin toimisto puolestaan hoitaa säätiön asioita ranskankielisen Québecin provinssissa, ja se tulee 
olemaan Le Livre d'Urantian jakelu- ja informaatiokeskus. Sekä ranskan- että englanninkielisiä laitoksia on tietenkin 
saatavilla kummassakin Kanadan-toimistossa. 

Kun toimistot on virallisesti avattu, ilmoitamme niiden yhteystiedot. 

NUORISO JA URANTIA-KIRJA 

Ryhmä antaumuksellisia nuoria Urantia-kirjan lukijoita, jotka haluavat tavata ja saada mukaan Urantia-liikkeen nuorisoa 
maailman kaikilta kulmilta, on toiminut yhdessä luoden iältään alle 30-vuotiaille lukijoille yhteyskanavia. Nuorisolle on 
avattu oma verkkosivusto ja lista sähköpostitse käytävää keskustelua varten. Verkkosivustossa on nuorten lukijoiden 
esittelyjä, mahdollisuus "jutella" netissä, siellä on myös "vieraskirja". Sivustossa on niin ikään tietoja tulevista 
konferensseista ja kutsu tulla mukaan nuorten keskustelulistalle. 

On luotu nuorten osoitteisto ja sitä käytetään rohkaistaessa heitä verkottumaan keskenään. Muuan nuori lukija kirjoitti: 

Jotta nuoret innostuisivat kertomaan Urantia-kirjan opetuksista muille (tai vain innostuisivat lukemaan Urantia-kirjaa), 
meidän tulee jollakin tavalla räätälöidä Urantia-lukijoiden yhteisölliset aspektit nuorten tarpeita vastaaviksi. Ikätoverieni 
tulee tuntea olonsa vaivattomaksi, kun he viettävät aikaa vanhempiemme ikäluokkaa olevien seurassa, ja meillä tulee olla 
muiden sellaisten ikäistemme tuki, jotka ponnistelevat tämän valtavan kirjan lukeakseen ja jotka painiskelevat 
ymmärtääkseen kirjan monet käsitteet. Minusta on varsin mieluista keskustella näistä opetuksista sellaisten ikäisteni 
kanssa, jotka painiskelevat samanlaisessa elämäntilanteessa ja joilla on samanlainen ymmärrys Urantia-käsitteistä. 
Kiihottaa mieltä tehdä löytöjä omin avuin ennemminkin kuin, että joku "opettaa" ne meille. Kehotan kaikkia varttuneempia 
lukijoita puhumaan lapsilleen ja kerron heille, että nuoremman polven keskuudessa todellakin tapahtuu ja ettei heitä ole 
lannistavassa maailmassa jätetty oman onnensa varaan, vaan he ovat Urantia-kirjan lukijoiden seuraava sukupolvi. 

Koska nuoriso on voimakas väline opetusten levittämisessä kautta maailman ja koska nuoret ovat ilmoituksen 
menestymisen kannalta erittäin tärkeitä, Urantia-säätiö toivottaa tämän ryhmän toiminnalle menestystä. 

ILMOITUKSIA 

IUA Puerto Ricoon -- Tammikuun 24. päivänä 1999 San Juanissa, Puerto Ricossa, 12 varsinaista ja 23 liitännäisjäsentä 
("IUA:n ystävää") liittyi Kansainväliseen Urantia-yhdistykseen. Uusi yhdistys,La Asociación Urantia Puerto Rico, kuuluu 
USUA:aan. 

Vetoketjullinen nahkakantinen kirja poistettu myynnistä -- Säätiö poisti myynnistä uusimman tuotteensa eli 
vetoketjullisen The Urantia Bookin painoksen. Teos sisälsi suuren määrän enimmäkseen uudelleenformatointivaiheessa 
ilmestyneitä virheitä. Virheet korjataan, ja suosittu pikkukirja tulee sen jälkeen taas saataville. 

USUA:n kansallinen konferenssi Nashvillessä -- Southern Kindred Spirits järjestää 29. huhtikuuta -- 2. toukokuuta 
1999 IUA:n opintosymposion. Konferenssin aiheena on "Opetusten levittäminen -- strategioita omakohtaisen totuuden 
jakamiseen muiden kanssa". Osanottajia kehotetaan valmistautumaan konferenssiin pohdiskelemalla Jeesuksen käyttämiä 
menetelmiä totuuden kertomisessa muille, niin kuin niistä Urantia-kirjassa ja Uuden testamentin evankeliumeissa 
kerrotaan. 

Urantia 2000, New York -- IUA järjestää kansainvälisen konferenssin vuonna 2000. Se pidetään Staten Islandilla, 
Wagner Collegessa 4.--7. elokuuta 2000. Konferenssin teemana on"Hengellinen kokemus -- Isämme tahdon 
täyttäminen", ja sen keskipisteessä ovat Urantia-kirjan opetukset. Tapahtumaan osallistuu lukijoita kaikkialta maailmasta 
mukaan lukien kääntäjät, säätiön edustajat ja kansainvälinen toimistohenkilökunta. Lisätietoja saat Nick Scalzolta, 
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puhelin             +1 (860) 669-4900      , e-mail:NICHOLASWS@aol.com tai Carol Cannonilta, puh.            +1 (718) 956-
9334      , e-mail: cacannon@erols.com . 

Alennettuun hintaan -- Saat nyt The Urantia Bookin kovakantisen laitoksen 34,95 dollarilla. Kovakantisesta kirjasta 
otetaan kohdakkoin uusi painos. Hinnanalennuksen kohteena on myös The Urantia Book Concordance; hinta on laskettu 
alkuperäisestä 65 dollarista 34,95 dollariin. 

LUKIJANÄKEMYKSIÄ URANTIA-KIRJASTA 

"Haluaisin kiittää kaikkia niitä, joiden vastuulla on Urantia-sanoman pysyvän hengissäpysymisen varmistaminen. Edistynyt 
totuutemme on rikastuttanut elämääni tuomalla fyysisen tietoisuuden tasolle sen, minkä jo tiesin tai epäilin olevan totta. 
Kirjan lukeminen on vahvistanut jumalatietoisuuttani, se on myös auttanut minua ymmärtämään, mikä oma paikkani on 
luomakunnan piirissä."  -- Seattle, Washington, Yhdysvallat 

"Olen hiljattain ryhtynyt lukemaan Urantia-kirjaa ja löydän sieltä paljon yhtymäkohtia omien sisimpien ajatusteni kanssa 
siltä osin kuin ne koskevat olemassaolon lähdettä ja keskusta." -- Norja 

"Olen vähän aikaa sitten ryhtynyt lukemaan Urantia-kirjaa ja sen sisältö on jo nyt tehnyt minuun valtavan vaikutuksen. Se 
on jo nyt osoittautunut olevansa korvaamaton jatkuvassa elämän, universumin ja kaikkeuden tutkimuksessani. -- 
Sähköposti 

"Rakkaat -- Kiitoksia teille tuhannet kerrat siitä, että olette tuoneet tämän jumalallisen Ilmoituksen elämän 
kokemukseeni." -- Glendale, Arizona, Yhdysvallat 
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