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KIRJAN VUOSILEVIKKI NOUSI 68% VUONNA 2000! 

Lopulliset kirjan jakelua koskevat luvut on saatu, ja ne vahvistavat vuoden 2000 olleen Urantia-kirjan levityksen osalta 
ennätysvuosi. Viime vuonna kirjaa levitettiin maailmanlaajuisesti ja seitsemällä kielellä kaikkiaan 39.071 kappaletta. Luku 
merkitsee 68 %:n kasvua edelliseen vuoteen verrattuna ja muutamana viime vuotena toteutuneen noususuunnan 
jatkumista. Kirjan julkaisuvuotta 1955 seuranneiden 16 vuoden aikana sitä levitettiin yhteensä yhtä paljon kuin nyt yhden 
ainoan vuoden, vuoden 2000, aikana. 

 

Dramaattinen nousu johtunee ainakin osittain siitä, että säätiön kanssa sopimuksen tehneet uudet kirjatukkukaupat ovat 
tuoneetUrantia-kirjan saataville kylissä, kaupungeissa ja valtakunnissa ympäri maailmaa. Kirjan levityksessä nyttemmin 
tapahtunut hyppäys ei kuitenkaan olisi ollut mahdollinen ilman Urantia-säätiön kirjasto-ohjelmaa. Antaumukselliset ja 
palveluhenkiset Urantia-kirjanlukijat ovat tasoittaneet tietä tälle jakelumuodolle käydessään henkilökohtaisesti ja aikaansa 
ja vaivojaan säästämättä viemässä kirjan kirjastonhoitajalle. Nämä lukijat ikään kuin kylvävät viidennen aikakautisen 
ilmoituksen siemeniä ja tuovat sen ihmisten saataville maailman kaukaisimmissakin kolkissa. 
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Viides käänteentekevä ilmoitus, josta tullee varteenotettava tekijä seuraavaksi tuhanneksi vuodeksi, on 46 vuoden jälkeen 
vielä kapaloissaan. Kun jotkut vanhemmat tieten tahtoen altistavat jälkikasvunsa sellaisille lastentaudeille kuin sikotauti tai 
tuhka- ja vesirokko immunisoidakseen heidät loppuelämänsä ajaksi näille taudeille, voidaanko samalla tavoin ajatella, että 
Urantia-liikettä immunisoidaan tiettyjä lastentauteja, kuten malttamattomuutta, fanaattisuutta, rajatonta itsevaltiutta, 
harvoihin valittuihin kuulumisen harhaa ja teologista kopeutta vastaan? 

Onko mahdollista, että olemme oppimassa, miten vastustetaan järjestöllisiä sairauksia, ilmiöitä, jotka rikkovat 
yhtenäisyyttämme? Terve ruumis on yhtenäinen; sairaus häiritsee kokonaisuutta. Näin ollen tämän liikkeen alkuvuosina, 
aivan kuten lapsen ensimmäisinä vuosina, immuniteetti on organismin terveyden ja toimivuuden kannalta olennaisen 
tärkeää. 

Urantia-kirja käyttää "immuniteetin", sairauksien tavoittamattomissa olemisen, tarjoamaa analogiaa kuvaillessaan sitä, 
kuinka menetellään henkilökohtaisten tai järjestöä vaivaavien ongelmien kohdalla. Se sanoo, että ihminen voi olla 
pettymystentavoittamattomissa: 

Eräs suurinta hämmästystä herättävistä uskonnollisen elämäntavan tunnusmerkeistä on tuntemamme dynaaminen ja 
ylevä rauha, se rauha, joka käy kaiken inhimillisen ymmärryksen yli, se kosminen tasapainoisuus, joka osoittaa kaiken 
epäilyn ja kuohunnan olevan poissa. Tällaiset hengellisen tasapainoisuuden tasot ovat 

pettymyksentavoittamattomissa [korostus lisätty]. Tämänkaltaiset uskonnonharjoittajat ovat kuin apostoli Paavali, joka 

sanoi: "Olen vakuuttunut siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä ruhtinaskunnat, eivät vallat, eivät mitkään, 
jotka nyt ovat tai vasta tulevat, ei korkeus, ei syvyys eikä mikään muukaan kykene meitä Jumalan rakkaudesta 
erottamaan." [1101:01] 

Opettaessaan Tyyrossa Jeesus sanoi, että oli mahdollista immunisoitua masentumista vastaan. Hän lausui: 

Jumalaa tuntevat yksilöt eivät lannistu vastoinkäymisestä eivätkä masennu pettymyksestä. Puhtaasti materiaalisista 
mullistuksista aiheutuva masentuneisuus ei saa uskovista otetta; hengessä eläviä eivät aineellisen maailman episodit 
hämmennä. Ikuiseen elämään ehdolla olevat käyttävät sitä voimistavaa ja rakentavaa menetelmää, jolla kohdataan kaikki 
kuolevaisen elämään liittyvät vastoinkäymiset ja ahdistukset. Jokaisena elämänään päivänä aito uskova huomaa 

oikeintekemisen entistähelpommaksi. [1739:8] 

Millä keinoin tiedostamme, mikä on "oikein"? Entä millä keinoinvalitsemme "oikean", teemme valinnan oikean ja väärän, 
totuuden ja erheen, välillä? Vastaus näihin kysymyksiin löytyy sivun 1142 kappaleesta 1: 

Heti kun järki tajuaa oikean ja väärän, se osoittaa viisautta; kun viisaus valitsee oikean ja väärän, totuuden ja erheen 
välillä, se osoittaa hengen johdatusta. 

Mikä olikaan seitsemäs mielenauttajahenki? Entä onko meidän osoitettava oivallisuutemme alempien mielenauttajahenkien 
tasoilla ennen kuin etenemme korkeammalle? Tuleeko meidän olla eteviä palvonnanhengen tasolla (onko meidän oltava 
oivallisia palvojia?), ennen kuin voimme aktivoitua (tai aktivoidumme) viisaudenhengen tasolla? 

Palvonta on kaikkien älyllisten luotujen suurin etuoikeus ja etummainen velvollisuus. [303:5] 

Palvonnanhenki kuitenkin edeltää viisaudenhenkeä - palvonta ennen viisautta. Se ei ole sattumaa. Kun on aktiivinen 
viisauden tasolla, se osoittaa hengen johdatusta (ja etevyyttä palvonnan alalla?). Ja hengen johdattama 
on immuuni masennukselle, pettymyksille ja muille häiriöille. 



Rukoilkaamme kaikki henkilökohtaisen sekä Urantia-kirjan lukijoiden ja kaikkien veljien ja sisarten keskuudessa vallitsevan 
sosiaalisen rauhan puolesta. 

Kun inhimillisen nurjamielisyyden, itsekkyyden, julmuuden, vihan, häijyyden ja kateuden vuoksiaallot takovat kuolevaisen 
ihmisen sielun ympärillä, voit olla levollisin mielin ja luottaa siihen, että yksi sellainen sisäinen vallitus on olemassa, jonka 
kimppuun ehdottomasti kukaan ei voi käydä, nimittäin hengen linnoitus; näin voidaan sanoa ainakin jokaisesta sellaisesta 
ihmisestä, joka on jättänyt huolenpidon sielustaan omassa sisimmässään asuvan hengen, ikuisen Jumalan hengen, 
haltuun.[1096:4] 

URANTIA-KIRJOJA KOREAN, KIINAN JA MYANMARIN KIRJASTOIHIN 

Urantia-säätiön kiertävää edustajaa Mark Bloomfieldia on kiittäminen siitä, että hän on käynyt lahjoittamassa 
1500 Urantia-kirjaa kirjastoille kautta Intian. Nyt hän on ryhtynyt samaan Etelä-Koreassa, Kiinassa, Myanmarissa (ent. 
Burma) ja muualla Aasiassa käymällä kirjastoissa niille englanninkielisiä Urantia-kirjojalahjoittaen. 

Seuraavassa ote hänen Kiina-raportistaan: 

Kaikissa niissä viidessäkymmenessäviidessä Kiinan yliopistossa, joiden toisena opetuskielenä on englanti, on nyt yksi 
Urantia-kirjan kappale. Sekä katoliset että protestanttiset kirkot ovat saaneet tämän ilmoituksen korkeimman tason 
edustajansa käteen annettuna. Kiinan merkittävimmillä julkisilla kirjastoilla, joista jotkin ovat Aasian suurimpia, on nyt niin 
ikään oma kirjansa. Oma kirja on matkalla Taiwanin kaikille opetuskeskuksille. 

Noin neljännes Kiinan yliopistokirjastojen kirjoista on englanninkielisiä, Shanghain kirjastossa osuus on 40 prosenttia. 
Yksikään niistä kirjastoista, joissa kävin, ei kieltäytynyt kirjasta. Tapaamani kirjastonhoitajat ottivat empimättä vastaan 
sekä kirjan että sen sanoman. Yhtään kieltäytymistä en kokenut. Jokainen, jolle kirjaa tarjosin, otti sen ilolla vastaan. 
Lyhyet keskusteluni niiden kirjastonhoitajien kanssa, jotka puhuivat kohtalaista englantia, vahvistivat, että kirjan 
opetukset ovat hyvin lähellä kiinalaisen sydäntä. Vilahtelivatpa sanat 'universaalinen toveruus' ja 'universaalinen veljeys' 
omissakin puheissani. 

Viranomaiset pitävät kirkkoja tiukasti silmällä, ja niiden on luonnehdittava itseään 'isänmaallisiksi kirkoiksi'. Keskusteltuani 
kristillisen yhteisön isokenkäisten kanssa vaikutelmakseni jäi, että kirkoissa on silti vielä yltä kyllin vanhaa hyvää kristillistä 
henkeä. Sain sähköpostia eräältä Beijingin kirkon papilta, joka oli saanut kirjan postissa. Hän kertoi, että hänen pienessä 
kirkossaan kävi joulupäivänä väkeä useita tuhansia, ja monet heistä joutuivat sisään päästäkseen odottamaan pakkasessa 
useita tunteja. Oli pidettävä peräjälkeen neljä palvelusta, jotta kaikki halukkaat saivat olla mukana. Tämä kuvastaa 
osaltaan, mitä Kiinassa tapahtuu. 

Kiinankielinen käännös on saatava aikaiseksi niin pian kuin mahdollista. Tämä maa on siihen valmis! 

Etelä-Korea 

Soulissa, Etelä-Koreassa, edustajamme vei henkilökohtaisesti 97 koreankielistä Urantia-kirjaa yliopistokirjastoihin ja 250 
kirjaa yliopistojen kristillisille kerhoille. Hän huolehti siitä, että kansalliskirjaston pääkirjastonhoitaja toimitti 35 kirjaa 
merkittävimmille aluekirjastoille. Korealaislukijoiden avulla edustajamme on postittanut 231 kirjaa yliopistokirjastoille 
Soulin ulkopuolella. Jos aluekirjastojen suhtautuminen kirjaan on myönteinen, kansalliskirjaston pääkirjastonhoitaja on 
luvannut toimittaa puolestamme kirjan niille julkisille kirjastoille, joilta se vielä puuttuu. 

Myanmar 

Suureen henkilökohtaiseen vaaraan antautuen Mark onnistui viemään matkatavaroissaan 30 kirjaa Myanmariin. 
Seuraavassa hänen kertomuksensa Myanmarin seikkailusta: 

Myanmarissahan ei ensinnäkään ole perin monta kirjastoa. Koska tieto on valtaa, vallanpitäjillä ei ole mitään 
voitettavanaan, jos he jakavat kansalle tietoa; heillä on päinvastoin paljon menetettävänään. Mukanani olleilla 30 kirjalla 
kykenin kattamaan kaikki tärkeimmät kohteet, ja jos minulla olisi ollut vielä 50 kirjaa lisää, olisin ehkä selvinnyt tullista 
niidenkin kanssa."Ison veljen" läsnäolo tuntuu kaikkialla. Ulkomaalaisilta on pääsy yliopistokampuksille kielletty, joten 
jokainen yliopistokäyntini olisi oman tarinansa arvoinen. Rangoonin yliopistossa onnistuin lopulta ystävystymään erään 
vartijan kanssa, joka viimein saattoi minut kirjastonhoitajan pakeille. Tämä otti tyytyväisenä kirjan vastaan ohjaten minut 
sitten seuraavasta ovesta yliopistojen keskuskirjastoon. Se on Myanmarin koko yliopistojärjestelmän kirjastolaitoksen 
keskustoimisto. Kävin siellä pitkän ja antoisan keskustelun kirjastonhoitajattaren kanssa, joka oli harras buddhalainen. 
Meillä oli paljon yhteistä, eritoten kun puheeksi tuli universaalinen veljeys. Dagonin yliopistossa, Rangoonin laitamilla,  
odottelin pääportilla runsaan tunnin, kun katkeamaton virta vartijoita sukkuloi itseni ja kirjastonhoitajan väillä välittäen 
viestin toisensa perään. Vihdoin kirjastonhoitajatar itse tuli ottamaan vastaan kirjat, ja hän teki sen iloisin mielin ja 
hyväntahtoisesti. 



Edustajamme jatkaa levitystoimiaan kaakkois-Aasiassa. Kerromme lisää hänen kokemistaan inspiroivista seikkailuista 
hänen auttaessaan Urantia-säätiötä täyttämään tavoitteensa kirjan maailmanlaajuisesta kirjastolevityksestä. 

MCMULLANIN JA MICHAEL FOUNDATIONIN OIKEUDENKÄYNTI URANTIA-SÄÄTIÖTÄ VASTAAN 

Oikeudenkäyntiasiakirjojen jättöaika Harry McMullan III:n omistaman Michael Foundationin nostamassa oikeusjutussa 
päättyi 1.3.2001. Jutussa on kyse siitä, että mainittu osapuoli pyrkii mitätöimään Urantia-kirjan tekijänoikeudet sekä 
sanoihin Urantia® ja Urantian® liittyvät tavaramerkkioikeudet. Urantia-säätiö on nyt pyytänyt, että oikeus antaisi jutussa 
päätöksensä ilman oikeudenkäyntiä ja pitäisi voimassa sekä tekijänoikeudet että tavaramerkit. Jos olet kiinnostunut 
lukemaan säätiön oikeudelle jättämän vastinekirjelmän, käy osoitteessahttp://www.urantia.org/newsinfo/SJM030101.pdf. 

Lähes vuosikymmenen ajan Harry McMullan III on käyttänyt vaikutusvaltaansa, henkilökohtaista varallisuuttaan ja kolmea 
organisaatiota hyökätäkseen Urantia-säätiön lähes viidenkymmenen vuoden ajan hallitsemia ja sen hoitoon uskottuja 
aineettomia oikeuksia vastaan. 

Ensiksi McMullan kyseenalaisti Urantia-säätiön haltuun uskotut aineettomat oikeudet perustamansa voittoa 
tavoittelemattoman Asoka Foundationin avulla. McMullan antoi suoraan ja Asoka Foundationin välityksellä yli 73.000 
dollaria taloudellisena tukena Kristen Maaherran häviämään oikeudelliseen hyökkäykseen tavaramerkkejä ja Urantia-
kirjan tekijänoikeuksia vastaan. 

McMullanin käydessä toistamiseen aineettomia oikeuksia vastaan se tapahtui Fellowshipiksi kutsutun veljesjärjestön 
kautta, jonka toimeenpanevan komitean jäsen McMullan on ollut vuodesta 1979 lähtien. Vuonna 1996 Harry McMullan III 
ja muut ehdottivat, että Fellowship painattaa oman, auktorisoimattoman laitoksensa englanninkielisestä Urantia-kirjasta. 
Fellowship otti projektin omakseen, ja herra McMullan oli mukana toteuttamassa hanketta, joka tunnetaan Urantia-
kirjan Uversa Press -laitoksena (jota ei enää myydä yleisölle). 

Hän käytti vaikutusvaltaansa niin ikään siten, että sai Fellowshipin palkkaamaan Ross Plourden, McMullanin nykyisen ja 
pitkäaikaisen asianajajan, jättämään oikeudelle Maaherraa tukevan amicus curiae -kirjelmän*). Hän oli myös läsnä 9:nnen 
piirin vetoomustuomioistuimen käsitellessä asiaa. Hän ei kuitenkaan halunnut hyväksyä oikeuden ratkaisua Maaherra-
jutussa, vaan päätti ryhtyä välittömästi uuteen oikeustaisteluun. 

Tällä kertaa hän tekee niin vuonna 1995 perustamansa Michael Foundationin kautta, jonka pääasiallinen tarkoitus on 
julkaista kirjaaJesus-A New Revelation ["Jeesus - uusi ilmoitus"]. Kirja koostuuUrantia-kirjan luvuista 121-196. Tämän 
kolmannen yrityksensä osalta hän on hiljattain sanonut, että hän saattaa omaksua uudenlaisen strategian, jollaista hänen 
asianajajansa eivät ole esittäneet yhdessäkään aikaisemmassa hänen puolestaan nostamassaan jutussa. 

Valan velvoituksella hiljattain antamistaan lausunnoista päätellen Harry McMullan III:n uusi strategia lienee sellainen, että 
hän pyytää oikeutta mitätöimään tekijänoikeudet sillä perusteella, että Urantia-kirjan todellinen laatija on Urantia-
kirjan sivuilla 1208 ja 1209 mainittu nimeämätön henkilö. Todennäköisenä väitteenä on, että kyseinen henkilö ei koskaan 
muodollisesti luovuttanut tekijänoikeuksiaan Urantia-säätiölle. 

Valaehtoisessa lausunnossaan hra McMullan totesi hiljattain, ettei hän tiedä, uskooko hän Urantia-kirjan sisällysluettelossa 
lueteltujen laatijoiden olevan kyseisten lukujen todellisia laatijoita (2d Dep. s. 11, s. 66-67). Hän ei ole enää halukas 
tunnustamaan, että Urantia-kirja tai luvut 121-196, jotka sisältyvät Jesus-A New Revelation_teokseen, ovat ilmoitus (2d 
Dep. pp. 65-67). Sen kannanottonsa tueksi, että mainitun nimeämättömän henkilön on täytynyt olla kirjan tekijä, 
McMullan lainaa tri Sadlerin toteamusta, jonka mukaan "automaattikirjoitus" ei ollut Urantia-kirjan antamistapa. McMullan 
väittää, että jos kyseinen ihmiskohde olisi ollut pelkkä henkitasolta olevien laatijoiden kanava, kysymys olisi silloin ollut 
"automaattikirjoituksesta" (2d Dep., ss. 12-13, 16-17). McMullan väittää, että jos kysymyksessä ei ollut 
automaattikirjoitus, siinä tapauksessa teksti on ihmiskohteelta itseltään. Se saattoi olla inspiroitua, mutta kyseinen henkilö 
on siinäkin tapauksessa ollut kirjan tekijä (2d Dep., s. 17). 

Tukeakseen kantaansa, jonka mukaan ihmiskohde on Urantia-kirjantekijä, McMullan yrittää osoittaa, että eräässä 
aikaisemmassaoikeudenkäynnissä Urantia-säätiö väitti ihmiskohdetta kirjan tekijäksi. Urantia-säätiö kiistää koskaan 
väittäneensä, että kukaan ihminen olisi laatinut Urantia-lukuja. Kuulustelijoille vastatessaan Urantia-säätiö totesi, ettei se 
koskaan väittäisi sen henkilön, jonka kautta aineisto saatiin, tai kenenkään muunkaan elävän tai kuolleen henkilön olevan 
lukujen tekijä. Säätiö totesi sen sijaan: "persoonaa, jonka kautta Urantia-kirjan muodostava teksti välitettiin, pidetään 
pelkkänä johdinkanavana, jonka kautta lukujen sisältö välitettiin niille, joista tuli lukujen oikeudenomistajia." 

Meitä surettaa se, että jotkut henkilöt ovat haluttomia hyväksymään tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien lainvoimaisuus ja 
kulkemaan eteenpäin kanssaihmisiämme yhdessä palvellen ja kirjan sisältämiä totuuksia levittäen. Asiasta on tullut 
joidenkuiden ihmisten kohdalla sellainen pakkomielle, että he näyttävät olevan valmiita sanomaan ja tekemään mitä 
tahansa saadakseen tekijänoikeudet kumotuiksi. Meistä on valitettavaa, että on välttämätöntä ohjata resursseja 
edessämme olevasta työstä muihin tarkoituksiin; vankkumatta me siitä huolimatta puolustamme Urantia-säätiölle 
uskottuja oikeuksia. 

http://www.urantia.org/newsinfo/SJM030101.pdf


Annamme suuren arvon tämän ilmoituksen edistämisestä kiinnostuneiden rukouksille ja tuen osoituksille.  
____________________  
*) Amicus curiae -kirjelmä (Lat. 'oikeuden ystävä') on kirjelmä, jonka oikeudenkäynnin ulkopuolinen osapuoli voi jättää 
oikeudelle tarkoituksenaan auttaa oikeutta saamaan oikean päätöksen tekemiseen tarvitsemaansa tietoa tai kehottaakseen 
oikeutta tekemään tietynlaisen päätöksen joko yleisen edun tai jonkin sellaisen kolmannen osapuolen edun nimissä, johon 
riita-asian ratkaisu vaikuttaa. (Kääntäjän huomautus) 

HENKILÖKUNTAMUUTOKSIA 

Urantia-säätiön henkilökuntaan kuuluu nyt kaksi uutta jäsentä.Linda Jensen, syntyperäinen chicagolainen, on vastuussa 
kirja- ja muiden tuotteiden tilausten käsittelystä, laskujen kirjoittamisesta ja yhteistyöstä postitusosaston kanssa niin, että 
kaikki asiakkaat saavat joutuisaa ja täsmällistä palvelua. Linda toimii myös kirjanpitoapulaisena ja puhelinvaihteen 
hoitajana. 

Matt Viglione tuli Chicagoon Pennsylvanian kautta. Hänen tietokonealan asiantuntemuksestaan on suuri hyöty useiden 
osastojen päivittäisissä toiminnoissa samoin kuin kirjojen formatoinnin kaltaisissa erikoistehtävissä. Matt toimii säätiön 
koko Chicagossa ja muualla maailmassa palvelevan henkilökunnan yleisavustajana. Olemme onnekkaita saatuamme hänen 
monipuoliset taitonsa käyttöömme. Matilla on arvosana Ranskan kirjallisuudessa, mistä johtuen hänestä on erittäin suuri 
apu ranskankielisessä yhteydenpidossamme. 

Jay Peregrine palasi täysipäiväiseen henkilökuntaan Urantia-säätiön verkkomestariksi ja informaatiotekniikasta 
vastaavaksi. Verkkotoimintojen dramaattinen kasvu ja tietokoneisiin liittyvä toimistorutiini vaativat Jayltä täysimääräistä 
paneutumista. Jay auttaa silti myös muissa asioissa. 

Lynn Prentice lähti Chicagosta toimiakseen Urantiaan liittyvissä asioissa perhepiiristä Missourista käsin. Hän on 

verrattomaksi avuksi Zebedee Guildille, joka järjestää tänä vuonna Yhdysvaltain Urantia-yhdistyksen konferenssin Kansas 
Cityn lähellä. Lynnin aikaisemmin Urantia-säätiössä hoitamat tehtävät on siirretty henkilökunnan muille jäsenille siten, että 
Jay Peregrine astui hänen tilalleen koordinoimaan Matteus-projektia. Olemme Lynnille erittäin kiitollisia siitä työstä, jonka 
hän teki julkaisutoiminnan ja yleisösuhteiden alalla. Hänen avullaan luodut standardit tulevat hyödyttämään säätiön 
toimintoja pitkälle tulevaisuuteen. 

URANTIA.ORG NYT SEITSENKIELINEN 

Urantia-säätiön verkkosivusto http://www.urantia.org on nyt luettavissa kaikilla niillä seitsemällä kielellä, joilla Urantia-
kirja on julkaistu, eli englanniksi, ranskaksi, suomeksi, espanjaksi, venäjäksi, hollanniksi ja koreaksi. Urantia-säätiön 
kotisivulta pääsee kullekin kielisivulle, ja jokaisella niistä on tietoa Urantia-kirjasta. Itse kirjan teksti on uusinta eli 
koreankielistä kirjaa lukuun ottamatta luettavissa suoraan sivuston sivuilta kaikilla kielillä. 

Espanjankieliset lukijan voivat lisäksi etsiä El libro de Urantiantekstistä kohtia menemällä 
sivullehttp://www.urantia.org/spanish/booksearch.html 

Viimeisten 16 kuukauden aikana säätiön verkkosivujen kävijämäärä on noussut 200 %, eli 10.000 käynnistä 30.000 
käyntiin kuukaudessa. 

IUA - RANSKASSA 2002 

Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen seuraava yleismaailmallinen konferenssi pidetään Ranskassa elokuussa 2001. 
Konferenssipäivät ovat alustavasti 3.-7.8.2002, mutta tavan mukaan pidetään erilaisia IUA:n ja säätiön kokouksia jo 1. ja 
2.8. Mukava kokouspaikka löytyi Dourdanista, kauniista keskiaikaisesta kylästä, 40-50 kilometrin päästä Pariisin 
lounaispuolelta. 

Yleisteemana on "Vivre le plan divin d'ascension dans l'expérience humaine" - "Jumalallisen ylösnousemussunnitelman 
eläminen ihmisen kokemuksessa". 

Kehitteillä on kuusi lisäteemaa, jotka julkistetaan kohdakkoin ja annetaan kunkin kansallisen yhdistyksen (tai maanosan) 
toteutettavaksi. Järjestäjät haluavat luoda tilaisuudelle kansainvälistä ulottuvuutta sillä, että kukin kansallinen yhdistys saa 
ohjelmaa toteuttaessaan tuoda ajatuksensa julki omalla tavallaan. 

Lisätietoja on saatavilla kuluvan vuoden puolivälissä. Merkitse jo nyt kalenteriisi tämä kiinnostava, kahden vuoden välein 
järjestettävä tapahtuma. 

USUA:N KANSALLINEN KONFERENSSI 

http://www.urantia.org/
http://www.urantia.org/spanish/booksearch.html


Yhdysvaltain Urantia-yhdistyksen kansallinen konferenssi järjestetään tänä vuonna Saint Mary Collegessa, Kansasin 
Leavenworthissa 19.-23.7. Konferenssin isäntänä toimii Zebedee Guild of Missouri [Missourin Sebedeus-kilta]. 
Konferenssin teemana on "Valmentautuminen opettajiksi ja johtajiksi" eli "Mitä aiot tehdä loppuelämäsi aikana?" Ohjelma 
on suunniteltu niin, että se kannustaa palvelun suunnittelemiseen ja motivoi yksilöitä ja ryhmiä liittämään nämä 
suunnitelmat aktiivisesti osaksi päivittäistä elämäänsä. 

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 15.6. Konferenssipaikalla ei enää voi ilmoittautua. Jos kaipaat lisätietoja, soita 
Lynn Prenticille,             +1 573 294 7350      , tai lähetä sähköpostia osoitteeseen serviceguided@yahoo.com. 

LUKIJANÄKEMYKSIÄ 

"Olen lukenut kirjaanne noin vuoden verran ja en voi kuin todeta, että sisäisesti samastun kaikkeen, mitä se esittää 
ihmisolennoille. Täytyy myöntää, että siitä enimmän irti saaminen kysyy aikaa ja syvällistä ajattelua, mutta aikomukseni 
on lukea sitä luultavasti niin kauan kuin elän."  
Itagui, Kolumbia 

"Minusta tämä kirja on suunnaton aarre, ja olen vakuuttunut omaksumanne jalon asian oikeellisuudesta. Ainutlaatuisine 
kulttuurien moninaisuuksineen ja pitäen mielessä etenkin Intian asema monien maailmanuskontojen kehtona, Intia voi 
oppia tästä kirjasta koko paljon, jos intialaiset vain antautuisivat sitä opettelemaan."  
Mumbai (ent. Bombay), Intia 

"Avasin sen, luin sisältöesityksen ja jouduin sellaisen kiihtymyksen ja hämmästyksen valtaan, että se on jatkunut tähän 
päivään. Valtava lahja ihmisten sukukunnalle."  
Kalifornia, USA (sähköposti) 
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21. maaliskuuta 2001  
Alustava ilmoitus The Urantia Book Fellowshipin ja Urantia-säätiön välisestä sovittelusta 

17.3.2001 The Urantia Book Fellowshipin, Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen ja Urantia-säätiön edustajat lainopillisine 
avustajineen pääsivät riippumattoman sovittelijaryhmän avustamina yhteisymmärrykseen niistä tekijänoikeus- ja 
tavaramerkkikysymyksistä, jotka ovat pitkän aikaa hiertäneet kyseisten järjestöjen välejä; järjestöjen joilla muutoin on 
paljon yhteisiä tavoitteita. Toivomme teidän yhtyvän tuntemaamme iloon tästä Urantia-kirjan leviämisen edistämisestä 
kiinnostuneiden tahojen välisen yhtenäisyyden saavuttamisponnisteluissa tapahtuneesta edistymisestä. 

Sopimukseen päästiin lopulta noin kello 2.30 sunnuntaiyönä, 18.3. Sovitteluneuvottelut alkoivat kello 9.00 lauantaina 17.3. 
Katten, Muchin & Zavisin lakiasiaintoimistossa Chicagossa, ja ne saatiin menestykselliseen päätökseen kahdeksantoista 
tuntia myöhemmin. Ei niin, että kukaan olisi suunnitellut kokouksen kestävän näin kauan - itse asiassa aluksi uskoimme 
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pääsevämme sopimukseen kello 17:ään tai viimeistään kello 19:ään mennessä, tai muussa tapauksessa sopimuksesta ei 
tulisi mitään. Kummallakin osapuolella oli kuitenkin riittävästi motivaatiota löytää oikeustaistelua edellyttämätön ratkaisu 
vaikeuksiimme ja pysyä kokouksessa niin kauan, että tulokseen päästäisiin. Ja me pääsimme. 

Emme voi kertoa vielä sopimusehtojen yksityiskohtia, sillä virallinen sopimus on edelleen käsin kirjoitetun mutta 
allekirjoituksin vahvistetun "yhteisymmärrysmuistion" muodossa. Se pitää viimeistellä ja kirjoittaa koneella lopulliseksi 
asiakirjaksi. Sovittiin lisäksi siitä, että osapuolet antavat yhteisen kommunikean, joka on vielä laadittavana. Lopullinen 
ilmoitus sopimuksen yksityiskohdista toimitetaan julkisuuteen lähipäivinä. 

Toivomme tämän myönteisen askelen johtavan laajempaan sopusointuun näiden organisaatioiden välillä ja laajempiin 
mahdollisuuksiin toteuttaa Urantia-kirjan lukijoiden yhteisponnistuksia maailmanlaajuisesti. Haluamme kiittää kaikkia, 
jotka viimeisten vuosien kuluessa ovat osallistuneet näihin, tämän sopimuksen myötä huipentuneisiin keskusteluihin. 
Olemme panneet merkille, että osallistujien keskuudessa vallitsi halu päästä tulokseen ja että he työskentelivät lujasti 
tämän rauhanomaisen ratkaisun saavuttamiseksi. Kiitämme niin ikään kaikkia, jotka ovat tukeneet meitä rukouksin ja 
rohkaisuin. 

Lisätietoja: Tonia Baney (tbaney@urantia.org) ja Mindy Williams (mwilliams@urantia.org) Urantia-säätiö,             +1 773 
525 3319      . 
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