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JOHTOKUNNAN JÄSENET EXPO SERIN PÄÄPUHUJINA 

Johtokunnan jäsenet  Gard Jameson ja Richard Keeler olivat pääpuhujina Meksikon pääkaupungissa 24.- 26.5.2002 
järjestetyssäExpo Ser y Primer Congreso Mundial del Ser  -näyttelyssä ja konferenssissa. Tapahtuma, johon osallistui noin 
15.000 henkilöä, oli kansainvälinen näyttely, jonka aiheena oli fyysinen terveys, älyllinen selkeys ja hengellinen 
valaistuminen. Sen tapahtumapaikkana oli Meksikon tärkein näyttelytila, World Trade Centre. Ohjelmaan kuului luentoja, 
näyttelyjä, työryhmiä ja taiteellisia esityksiä. 

Expo Ser -tapahtumaa mainostettiin Latinalaisessa Amerikassa kaikkialla - Floridasta Argentiinaan - internetin, 
kaapelitelevision, radion, lehdistön, mainostaulujen ja postin kautta. Mainosmateriaalia oli saatavilla myös kouluissa, 
terveys- ja urheiluklubeissa, yliopistoissa, kirjakaupoissa, kulttuurikeskuksissa ja muissa kohteissa. 

Urantia-säätiön esitystä seurasi noin 350 henkilöä eli enemmän kuin yhtä lukuun ottamatta mitään muuta tilaisuutta. Gard 
Jameson esitteli El libro de Urantian ja Richard Keeler esitti lyhyesti Urantia-lukujen syntyhistoriaa ja tietoja Urantia-
säätiöstä. Seuraavassa artikkelissa on otteita herra Keelerin esityksestä. 

Korvauksena Gardin and Richardin osallistumisesta Urantia-säätiö sai käyttöönsä 14 neliömetrin näyttelytilan erinomaiselta 
paikalta. El libro de Urantiaa oli saatavilla säätiön osastolla ja kahdella muulla osastolla, joiden sponsorina oli yksi 
yhteistyötukkukaupoistamme, Random House-Mondadori. 

El libro de Urantia oli näyttelyn myydyin yksittäinen nimike. Sen osuus Random Housen kokonaismyynnistä oli peräti 
50 %. 

Expo Ser tarjosi loistavan tilaisuuden päästä kosketuksiin El libro de Urantiasta kiinnostuneiden kanssa. IUA:n uusimman 
jäsenjärjestön, Meksikon Urantia-yhdistyksen (AUM), jäsenet auttoivat osaston pystytyksessä ja vierailijoiden 
jututtamisessa. Meitä tukivat ja avustivat ystävällisesti AUM:n jäsenet Liza Palm, Mary Tere Ortega, Janette Becerra, María 
del Refugio Fragoso, Mercedes Heredia, Edgar Ibarraran ja Jesús Rodríguez. 

Sadat ihmiset pysähtyivät osastollemme kysyäkseen kirjasta. Heihin kuului myös monia lukijoita, joille tämä kosketus 
Urantia-säätiöön ja AUM:ään oli ensimmäinen. 

Tapahtuma toimi oivallisena tilaisuutena kylvää Urantia-kirjantulevan leviämisen siemeniä Latinalaiseen Amerikkaan. Expo 
Ser -näyttelyssä syntyneiden kontaktien avulla on aloitettu ohjelma kirjan levittämiseksi Meksikon vankiloihin, ja AUM:n 
jäsenet onnistuivat saamaan aikaan useita  potentiaalisia opintoryhmiä. 

OTTEITA RICHARD KEELERIN ESITELMÄSTÄ 

(Esitetty espanjaksi Expo Ser -tapahtumassa*) 

Ystäväni Gard Jameson kertoili teille Urantia-kirjasta, joka väittää olevansa, ja jonka me uskomme olevan, planeettamme 
asukkaille annettu viimeisin totuuden ilmoitus. Gard kertoi, että Urantia-luvutovat useiden taivaallisten olentojen 
yhteisesitys. 

Jotkut teistä saattavat ihmetellä, miten tuollainen teos ilmaantui. Minua on sen vuoksi pyydetty esittelemään lyhyesti, 
millaisissa olosuhteissa Urantia-kirja luotiin, ja lisäksi kertomaan Urantia-säätiöstä eli organisaatiosta, joka perustettiin 
vuonna 1950 valvomaan sen julkaisemista ja kääntämistä sekä sen opetusten levittämistä. 

Urantia-lukujen tarina alkaa 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kaksi lääkäriä, mies ja vaimo, joilla oli praktiikka 
Chicagon alueella, saivat tavan takaa vastaanotolleen miehen, jolla oli nukkuessaan epätavallisia kokemuksia. Aluksi nämä 
lääkärit tutkivat tähän nukkuvaan henkilöön liittyviä ilmiöitä lääkinnälliseltä ja tieteelliseltä kannalta. 

Kyseiset lääkärit olivat samaan aikaan mukana myös tuolloin yleisten valemeedioiden ja spiritistien paljastamisessa. 
Toinen näistä lääkäreistä on sanonut, että he olivat "melkoisen kokeneita psyykkisten ilmiöiden tutkijoita". He "päätyivät 
pian toteamaan, että kyseiseen persoonallisuuteen liittyvät ilmiöt ... eivät olleet millään tavalla verrattavissa muihin 
tunnetuntyyppisiin psyykkisiin ilmiöihin, kuten hypnoosiin, automaattikirjoitukseen, selvänäköön, transseihin, 
henkimediumismiin, telepatiaan tai kaksoispersoonallisuuteen". He osoittivat, "että Urantia-lukuihinjohtaneilla tapahtumilla 
ei ollut mitään yhteyttä niin kutsuttuun spiritismiin istuntoineen ja oletettuine yhteydenpitoineen kuolleiden ihmisten 
henkiin." 
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Tämä yksilö, jonka kautta Urantia-luvut välitettiin, alettiin tuntea "kontaktihenkilönä" tai "nukkuvana subjektina", mutta 
tohtorit, jotka yhdessä neljän muun henkilön kanssa tunnettiin kontaktikomissiona, eivät koskaan paljastaneet hänen 
henkilöllisyyttään. Urantia-kirja yksilöi nukkuvan subjektin mieshenkilöksi (1208:6-1209:0). Vaikka tohtorit kykenivätkin 
sulkemaan pois sen mahdollisuuden, että subjektin oma mieli olisi aineiston lähde, he eivät koskaan kyenneet ilmiöitä 
täysin selittämään. Heille selvisi, että subjekti oli jokaisen episodin alusta sen loppuun saakka tiedoton ja suhteellisen 
välinpitämätön. Subjektin kokemukset eivät vaikuttaneet haitallisesti hänen terveyteensä. Itse asiassa hän tunsi jokaisen 
"session" jälkeen olonsa paremmaksi. 

Lääkärimies kuvailee näitä alustavia kontakteja ajaksi, jolloin heitä "johdatettiin moniin uusiin ja ... sellaisiin jossakin 
määrin outoihin käsitteisiin kuin universumien universumi tai kysymyksiin ihmisestä ja hänen elämästään maan päällä". 
Näihin "uusiin kosmologisiin ja filosofisiin ideoihin" kuuluivat "uusi käsitys kaukaisuuksiin ulottuvasta kosmoksesta ja 
miljoonista muista asutuista planeetoista sekä tutustuttaminen kymmeniin erilaisiin ja toisistaan poikkeaviin taivaallisten 
persoonallisuuksien piireihin." Esitettiin lukuisia teologisia käsitteitä, joihin kuuluivat sellaiset termit kuin "Ensimmäinen 
Lähde ja Keskus", "Havona", "superuniversumit", "Korkein Olento" ja "Ajatuksensuuntaajat". Pikakirjoittaja, joka oli 
kontaktikomission jäsen, teki näiden sessioiden kuluessa valtavan laajoja muistiinpanoja. 

"Keskiväliolennot", jotka ovat ihmisten ja enkelten puolivälissä oleva olentoluokka (864-865), "olivat meille erittäin 
todellisia", tohtori kirjoitti. "Erilaisten 'kontaktiemme' aikana keskustelimme heidän kanssaan tavan takaa. Ymmärsimme 
jotakuinkin täysin, että toisasteiset keskiväliolennot valvoivat kontakteja." Hän jatkoi: "Tulimme siihen käsitykseen, että 
Jeesuksen lahjoittautumiselle Urantialla oli erityiset syynsä ... [ja] kuulimme ajoittain viittauksia Jeesuksen elämään ja 
opetuksiin ... Vaikkemme kuulleetkaan termiä 'Lopullisuuden Saavuttajakunta', meille muodostui silti utuinen käsitys, että 
Paratiisi lienee eloonjäävien kuolevaisten määränpää." Lopuksi hän sanoi: "Ihmistä ylempänä olevat ystävämme käyttivät 
näin ollen yli kaksi vuosikymmentä laajentaakseen kosmisia näköalojamme, avartaakseen teologisia käsityksiämme ja 
laventaakseen ylipäätään filosofiaamme." 

"Emme koskaan käsittäneet", hän jatkoi, "miten paljon uskonnollinen ajattelumme oli laajennut, ennen kuin luvut alkoivat 
tulla. Ilmoituksen edetessä aloimme yhä täydemmin ymmärtää, miten nämä alustavat, yli kaksikymmentä vuotta 
jatkuneet esivalmistelukontaktit olivat valmentaneet meitä uskonnollisten näkemystemme laaja-alaiseen muuttumiseen." 

Tohtori puhui tuosta ajasta "oppipoikakoulutuksena sitä myöhempää palvelua varten, joka liittyi Urantia-
lukujenesittämiseen". Hän päätteli, että "näkymättömät ystävämme panivat näiden vuosien kuluessa toimeen 
kontaktihenkilön perinpohjaisen testauksen, harjoittelivat viestintätekniikkaa ja valitsivat kontaktikomission jäsenet."  
"Kontaktikomissio" toimiUrantia-lukujen varjelijana aikana, jolloin ne luotiin, ja myöhemmin se oli vastuussa sellaisista 
asioita kuin rahoituksen järjestämisestä, kirjan julkaisemiseen liittyvistä yksityiskohdista ja kansainvälisten 
tekijänoikeuksien hankkimisesta. 

Joulukuussa 1924 myöhemmin foorumina tunnettu ryhmä alkoi kytkeytyä tähän prosessiin. Kyseinen ryhmä oli tapaillut 
lääkäreiden kotona lähes kahden vuoden ajan. Kumpikin lääkäri oli asiantuntija terveyteen ja uskontoon liittyvissä 
asioissa, ja foorumi sai alkunsa, kun tohtorit kutsuivat perheenjäseniä, ystäviä ja entisiä potilaitaan epämuodollisiin 
tilaisuuksiin keskustelemaan sunnuntai-iltapäivisin eri aiheista. Ajan myötä tästä ryhmästä tuli moni-ilmeinen ja 
kosmopoliittinen ryhmä, johon kuului ammatinharjoittajia, lääkäreitä, lakimiehiä, hammaslääkäreitä, pappeja ja opettajia 
eli kaikenlaista väkeä viljelijöistä kotirouviin, sihteereihin, toimistotyöntekijöihin ja työläisiin. 

Foorumille esitetyn esitelmäsarjan kuluessa mieslääkäri mainitsi, että lähes kaikissa hänen tutkimissaan psyykkisissä 
ilmiöissä oli kysymys itsepetoksesta tai hämäyksestä. Hän mainitsi, että tapaus, jossa kontaktihenkilö oli mukana, 
muodosti poikkeuksen. Foorumi osoitti suurta kiinnostusta tapausta kohtaan. 

Kontaktihenkilön kautta kommunikoiva taivaallinen olento esitti suunnilleen noihin aikoihin haasteen. Olento ehdotti, että 
kontaktikomissio esittäisi vakavammin otettavia kysymyksiä, jolloin se saattaisi saada informaatiota, jolla olisi arvoa koko 
ihmiskunnalle. Komissio kertoi foorumille tästä haasteesta ja kehotti sen jäseniä "tulemaan mukaan kysymysten 
laadintaan". Tohtori sanoi: "Päätimme aloittaa kysymyksillä, jotka liittyvät kosmoksen alkuperään, Jumaluuteen, luomiseen 
ja muihin sellaisiin aiheisiin, jotka olivat kaukana ihmiskunnan nykytietämyksen tuolla puolen." Seuraavana sunnuntaina 
"meille tuotiin useampi sata kysymystä. Lajittelimme kysymykset, hylkäsimme toistot ja ylipäätään selvensimme niitä", 
hän selitti. 

"Vähän sen jälkeen ensimmäinen Urantia-luku ilmaantui vastaukseksi esitettyihin kysymyksiin", hän jatkoi. "Alusta 
loppuun saakka, aina kun luku ilmaantui, kysymykset katosivat. Tämä oli menetelmä, jota noudatettiin ne monet vuodet, 
joina Urantia-lukujaotettiin vastaan. Ellei kysymyksiä, ei myöskään lukuja." Kyseisen jakson aikana ilmoittajat - taivaalliset 
olennot - antoivat ohjeen, jonka mukaan foorumin tulisi muuttua "suljetuksi ryhmäksi niin, että sen kaikkia jäseniä 
vaadittaisiin allekirjoittamaan vaitiololupaus ja että heillä olisi lupa keskustella luvuista ja kaikista niihin liittyvistä asioista 
vain foorumin jäsenten kanssa". Kontaktikomission jäsenetkin olivat vannoneet kontaktipersoonan henkilöllisyyttä 
koskevan salassapitovalan. 

Foorumin kokoukset pidettiin sunnunta-iltapäivisin. Ryhmän johtohenkilö luki luvun ääneen ja sitten ryhmä keskusteli siitä. 
Seuraavana sunnuntaina esitettiin uusia kysymyksiä. Tämä seikkailuretki kysymyksineen ja niihin saatuine selvityksineen, 
jonka kuluessa Urantia-luvut kehkeytyivät, jatkui yli kahden vuosikymmenen ajan. Foorumin jäsenet "malttoivat tuskin 



odottaa" seuraavaa kokousta, seuraavaa "erää". He kysyivät kaikkea mahdollista. Noin 400 henkilöä osallistui vuosien 
mittaan tähän kyselyprosessiin. 

Kontaktikomission vastuulla oli kysymysten kerääminen. Sillä oli myös vastuu puhtaaksikirjoitetun tekstin vertaamisesta 
alkuperäisiin käsikirjoituksiin. Kontaktikomissiolaiset olivat alusta alkaen käsikirjoitusten varjelijoita, ja he säilyttivät 
"puhtaaksikirjoitettujen lukujen hiilikopiota tulenkestävässä kassakaapissa". Foorumilaiset lukivat koneella 
puhtaaksikirjoitettuja kopioita; he eivät koskaan nähneet käsin kirjoitettua alkutekstiä. Käsin tai koneella kirjoitettua 
aineistoa ei ole tallessa. "Vain kontaktikomissiolaiset olivat mukana 'kontakteissa' ja saivat viestejä kontaktihenkilön 
kautta." 

Mitä siihen menetelmään tulee, jolla informaatio eri linkkien kautta välitettiin ilmoituksenantajilta, tohtori selitti, että 
"yritimme huomioita tekemällä ja asiaa tutkimalla paljastaa, miten viestit saatettiin kirjalliseen asuun. Emme siinä 
kuitenkaan onnistuneet". Lopulliset luvut olivat käsin  kirjoitettuja, vaikkeivät edes kontaktikomission jäsenet koskaan 
ymmärtäneet sitä prosessia, jolla ne saatettiin käsinkirjoitettuun asuun. Kontaktiryhmän jäsenilläkin oli siis lukuisia 
vastaamattomia kysymyksiä viestinnän yksityiskohdista. Se, että prosessin "tuntemattomia piirteitä" oli niin monia, oli 
yhtenä syynä siihen, miksi mukana olleiden ihmisten oli annettava ilmoituksen alkuperän osalta vaitiolovala. Tohtori selitti: 

Urantia-lukujen ilmaantumiseen liittyy paljon sellaista, jota kukaan ihminen ei täysin ymmärrä. Kukaan meistä ei 
todellisuudessa tiedä, miten tämä ilmiö toteutettiin. Ymmärryksessämme on lukuisia aukkoja siltä osin, kun kysymys on 
tavasta, jolla tämä ilmoitus tuli ilmaantuneeksi englannin kielelle kirjoitettuna. Jos joku meistä kertoisi kaiken, mitä hän 
todellisuudessa tietää niistä menetelmistä ja metodeista, joita käytettiin kaikkina niinä vuosina, jolloin otimme ilmoitusta 
vastaan, sellainen kertomus ei tyydyttäisi ketään - siinä on aivan liikaa aukkoja. 

Hän sanoi myös: 

Pääsyynä siihen, miksei "kontaktihenkilön" henkilöllisyyttä paljasteta, on se, että taivaalliset ilmoittajat eivät halua 
kenenkään ihmisen - yhdenkään ihmisen nimen - tulevan koskaan yhdistetyksi Urantia-kirjaan. He haluavat tämän 
ilmoituksen seisovan omien julistustensa ja opetustensa varassa. 

He ovat päättäväisesti sitä mieltä, että tulevien sukupolvien pitää saada kirja täysin vapaana kaikista yhteyksistä 
kuolevaisiin - he eivät halua uutta Pyhää Pietaria, Paavalia, Lutheria, Calvinia tai Wesleytä. 

Kontaktikomission ja foorumin jäsenet panivat merkille, miten harvan luvun laatija on yksilöity nimeltä mainiten; 
useimmiten mainitaan vain olentoluokka. 

Tohtorista, joka oli alkujaan kirurgi, tuli lopulta psykiatri. Hän sanoi kerran, että vaikka hän hyväksyikin luvut arvokkaiksi, 
hän tuli vakuuttuneeksi niiden paikkansapitävyydestä vasta, kun esitettiin luku kahdestatoista apostolista. Tohtori sanoi: 
"Olen psykiatri ja luulen tuntevani oman alani, mutta tämä luku oli todellinen isku ylpeydelleni. Jos minulla olisi apunani 
puolenkymmentä psykiatria ja aikaa vuosikaudet, olen varma siitä, etten kykenisi sepittämään lukua, jossa kaikuisi sama 
aitous ja ymmärrys. Niinpä sanoin itselleni: 'En tosiaankaan tiedä, mitä tämä on, mutta sen tiedän, että se on 
korkeimmanluokkaista koskaan lukemaani filosofis-uskonnollista aineistoa.'" 

Silloin, niin kuin nytkin, jokaisen Urantia-kirjan lukijan täytyy itse tykönään ja oman sisäisen totuuskokemuksensa 
perusteella päättää, onko Urantia-kirja sitä, mitä se väittää olevansa, eli taivaallisten olentojen laatima 
ilmoitus. [I]lmoituksen osoittaa oikeaksi vain ihmisen kokemus. [1106:7] Tohtori sanoi: "On mahdollista arvostaa hyvää 
runoa, vaikkei sen kirjoittajaa tietäisikään. Samoin on mahdollista nauttia sinfoniasta, vaikka olisi tietämätön sen 
säveltäjästä." 

Useimmat tähän prosessiin osallistuneista ihmisistä palvelivat koko elämänsä ajan saamatta siitä tunnustusta. Emme edes 
tiedä monenkaan nimeä. Johtohenkilöitä myöten he kaikki ajattelivat ja toivoivat, ettei heidän nimensä tulisi milloinkaan 
yhdistetyksiUrantia-kirjaan. He halusivat huomion keskittyvään ilmoitukseen itseensä, ja ilmoittajat antoivat heille 
huolelliset ohjeet olla tekemättä mitään, joka veisi huomion pois ilmoituksesta. 

Vuonna 1950 vastuu Urantia-kirjan julkaisemisesta uskottiin Urantia-säätiölle, voittoa tavoittelemattomalle, lahjoitusten 
varassa toimivalle säätiölle, jonka pääkonttori on Illinois'n Chicagossa Yhdysvalloissa, rakennuksessa, joka aikaisemmin 
toimi kirjan maailmaan saattamisessa mukana olleiden tohtoreiden asuntona ja vastaanottotilana.  The Urantia 
Book julkaistiin vuonna 1955, ja Urantia-säätiön johtokunnan velvollisuutena on pitää Urantia-kirjanteksti pysyvästi 
koskemattomana, käännättää se eri kielille ja levittää sen opetukset kaikkialle maailmaan. Urantia-säätiö on kaikki nämä 
vuodet luonut vakaasti yhteyksiä maailmanyhteisöön ja nähnyt, miten kiinnostus näitä opetuksia kohtaan enentyy kirjan 
ollessa saatavilla nykyisin seitsemällä kielellä ja useiden käännösten ollessa valmisteilla. 

MATTEUS-PROJEKTI 



Matteus-projekti koostuu ainutlaatuisesta ryhmästä lukijoita, joiden huolena on sen varmistaminen, että Urantia-kirja on 
maailman kansojen saatavilla vielä kauan tulevaisuudessakin. He uskovat, että tämä tavoite saavutetaan parhaiten siten, 
että varmistetaan Urantia-säätiön taloudellinen terveys kauaksi eteenpäin. Näin se voi jatkaa tehtäviään eli käännättää, 
julkaista ja levittää Urantia-kirjanopetuksia. 

Kun Urantia-säätiö viisikymmentä vuotta sitten perustettiin, alkuvuosien lukijat olivat riemuissaan nähdessään kirjan edes 
jossakin kirjakaupassa. Tänään kirjan voi nähdä - usealla kielellä - kirjakaupoissa Pariisista Perthiin, Moskovasta 
Meksikoon, Helsingistä Haagiin, Delhistä Dakariin ja Soulista Santiagoon.Urantia-kirjan opetukset ovat hiljalleen ja vakaasti 
leviämässä maapallon joka kolkkaan. 

Kasvu ei ole toteutunut sattuman satona. Maailmanlaajuisen levittämisen perustojen laskeminen on kysynyt paljon 
suunnittelua ja ponnistelua. Kun Urantia-säätiö laajensi toimintansa kaikkialle maailmaan, se toteutettiin tarkan 
suunnitteluprosessin myötä. Vuodesta 1997 alkaen sadat lukijakuntaa laajalti edustavat henkilöt liittyivät johtokunnan, 
toimeenpanevan johtajan ja henkilöstön seurassa suunnittelutyöryhmiin. 

Tämän prosessin myötä muotoutunut strateginen suunnitelma kehottaa 

- kääntämään Urantia-kirjan maailman kaikille tärkeimmille kielille;  
- perustamaan pysyviä painatusrahastoja englanninkielistä ja muunkielisiä laitoksia varten;  
- kehittämään toimintasuunnitelman kirjan saatavuuden varmistamiseksi normaalien kanavien kautta ja toteuttamaan 
kyseisen suunnitelman;  
- vastaamaan lukijakyselyihin ja tukemaan opintoryhmiä;  
- vastaamaan kansainvälisiin tarpeisiin edustajin ja sivutoimistoin, jotka levittävät kirjaa ja sen opetuksia paikallisen 
kulttuurin mukaisella tavalla;  
- tukemaan kirjastot, uskonnolliset instituutiot ja varattomat huomioon ottavaa kirjalahjoitusohjelmaa;  
- julkaisemaan opiskelun aputeoksia kaikilla kielillä;  
- suojelemaan tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä;  
- ylläpitämään pääkonttorirakennusta osoitteessa 533 Diversey Parkway; ja  
- tarjoamaan ne toimisto- ja hallinnolliset palvelut, jotka tarvitaan näiden toimintojen toteuttamiseen. 

Strategisen suunnitelman kehitelleiden kiinnostuneiden lukijoiden piiristä muodostettiin toimintaryhmä, jonka jäseniä 
elähdyttää näkymä näiden tavoitteiden toteutumisesta ja jotka omistautuvat niiden toteutumisen edellyttämien 
taloudellisten resurssien kehittäminen. Ryhmään kuului jäseniä Kansainvälisestä Urantia-yhdistyksestä ja Fellowshipistä 
sekä lukijajärjestöihin kuulumattomia lukijoita. Matteus Leevin, jonka toimin Jeesuksen apostolien tarpeet tyydytettiin, 
antaman esimerkin innoittamina he valitsivat nimekseen "Matteus-projekti". 

Matteus-projekti koostuu rehellisiksi ja harkitseviksi tunnetuista henkilöistä, joiden antaumuksena on auttaa Urantia-
säätiötä kasvamaan vahvaksi ja niitä periaatteita vaalimaan keskittyväksi instituutioksi, joita tukemaan se aikanaan 
perustettiin. Vaikka ryhmän jäsenten tausta on moninainen, heitä yhdistää ajatus Urantia-säätiön ainutlaatuisen ja 
ratkaisevan tärkeän roolin tukemisesta viidennen käänteentekevän ilmoituksen suojelijana ja levittäjänä. 

Salli meidän tutustuttaa sinut näihin Matteus-projektin jäseniin, jotka ovat työskennelleet yhdessä Urantia-säätiön 
johtokunnan, toimeenpanevan johtajan ja henkilöstön kanssa jo yli neljän vuoden ajan  tarkoituksenaan löytää keinot 
kaiken sen rahoittamiseksi, mitä he pitävät planeetan nykyhetken tärkeimpänä työnä. 

Bill ja Share Beasley - Floridan Urantia-kirjan opiskelijoiden, riippumattoman lukijaorganisaation, aktiivisia jäseniä. He 
rakensivat Floridaan menestyksellisen liikeyrityksen, jonka he ovat hiljattain luovuttaneet lapsilleen voidakseen 
omistautua Urantia-kirjaanliittyvälle työlle. 

Dorothy Elder - Toisen polven lukija, joka on lukenut Urantia-kirjaa35 vuotta. Aikanaan Los Angelesin ensimmäisen 
Urantia-seuran aktivisti, nyt IUA-aktivisti. Yhdysvaltain Urantia-yhdistyksen entinen varapuheenjohtaja. Johtaa 
Internetin Urantia-kirja-koulua, joka on Urantia-säätiön verkkosivujen kautta toimiva koulutusohjelma. 

John Farrow - Lukenut Urantia-kirjaa 25 vuotta, osallistuu omalla kotiseudullaan saattokotitoimintaan ja katolisen kirkon 
työhön. Lukijaryhmistä riippumaton. 

Quin Frazer - on monet monituiset vuodet ollut tekemisissä Urantia-säätiön kanssa. Quin edustaa Gardner Carlton & 
Douglasin asianajotoimistossa asiantuntemusta organisaatioista, jotka eivät toiminnallaan tavoittele taloudellista hyötyä. 

John Hales - Urantia-veljeskunnan entinen presidentti, nykyisin Fellowshipin toimeenpaneva johtaja ja Urantia-
kirjan lukijoiden ensimmäisen seuran jäsen. 

Mary Lou Hales - Mahdollisesti vanhin elossa oleva Urantia-kirjanlukija. Hän oli foorumin jäsen ennen Urantia-
kirjan julkaisemista, hän oli myös yksi Urantia-veljeskunnan yleisneuvoston ensimmäisistä jäsenistä ja toimi monet vuodet 



sen toimilupakomitean puheenjohtajana. Mary Lou on Urantia-säätiön ensimmäisen presidentin William M. Halesin leski, ja 
hän oli korvaamattomana apuna luotaessa perustoja Urantia-kirjan ja sen opetusten levittämiselle. 

Marian Hughes - entisen Urantia-veljeskunnan pitkäaikainen jäsen, Havaijin Urantia-yhdistyksen perustajajäsen ja 
nykyinen varapuheenjohtaja. Marian on lukenut kirjaa jo 34 vuotta ja viettää joka vuosi kaksi kuukautta levittäen 
ilmoitusta Etelä-Chilessä, jonne hän on rakentanut pienen aktiviteettikeskuksen. 

Tom ja Carolyn Kendall - olivat kumpikin foorumin jäseniä. Tom toimi Urantia-säätiön johtokunnassa kaksikymmentä 
vuotta ja sen presidenttinä kymmenen vuotta. He ovat olleet Urantia-kirjanlukijoiden ensimmäisen seuran jäseniä 
vuodesta 1956, ja ovat palvelleet monissa tehtävissä sekä Urantia-veljeskunnassa että Fellowshipissä. Heidän myötään 
Matteus-projekti saa ratkaisevan tärkeän historiallisen perspektiivin. Tätä kirjoittaessamme, saimme tietää Tomin 
kuolemasta. Tulemme kaipaamaan häntä suuresti. 

Marjorie Reed - aktiivinen lukija ja tukija vuodesta 1970. Hän palveli yhdeksän vuotta Veljeskunnan koulutuskomiteassa 
ja on nykyisinFellowshipin ulkojäsen. 

Nancy Shaffer - San Franciscon alueen Urantia-yhdistyksen puheenjohtaja. Aktiivinen lukija 25 vuoden takaa. Toimii 
tilapäisen koordinointikomitean puheenjohtajana ja johtokunnan neuvonantajana. 

Paul ja Mary Snider - Paul on Urantia-veljeskunnan entinen presidentti ja nykyisin Fellowshipin yleisneuvoston jäsen. 
Mary on entinen Fellowshipin jäsen, nykyisin riippumaton. Kumpikin on pitkäaikainen lukija. 

Bryan Snowden - Teksasin Urantia-yhdistyksen perustajajäsen, sen nykyinen sihteeri ja rahastonhoitaja.  Bryan on 
toiminut johtokunnan ja koordinointikomitean neuvonantajana yleisösuhteisiin liittyvissä asioissa ja 533 Diverseyn 
rakennuskomitean jäsenenä. 

Neal Waldrop - Urantia-säätiön johtokunnan entinen jäsen ja kirjan lukija vuodesta 1973. Neal on viidellä mantereella 
palvellut karriääridiplomaatti. Lukijajärjestöistä riippumaton. 

Ralph ja Betty Zehr - New Yorkin Urantia-kirja-piirien aktivisteja 34 vuoden ajalta, nyttemmin IUA:n aktivisteja. Betty on 
Yhdysvaltain Urantia-yhdistyksen entinen puheenjohtaja. 

Yhdessä Urantia-säätiön kanssa toimien tämä ryhmä on työskennellyt kulissien takana varmistamassa, että Urantia-
kirja on maailman kansojen saatavilla vielä kaukaisessa tulevaisuudessakin. Ryhmän jäsenet ottavat kohta yhteyttä 
samanmielisiin pyytäen näitä mukaan tähän jännittävään hankkeeseen. He uskovat, että tämä päämäärä on 
saavutettavissa, ja ovat osoittaneet voimavaransa sen hyväksi, että he näkisivät sen toteutuvan. 

Matteus-projektista saa lisätietoja Chicagon-toimistossa Tonia Baneyltä tai Jay Peregrineltä tai keneltä hyvänsä ryhmän 
jäseneltä. 

KIITOKSIA, L'ASSOCIATION FRANCOPHONE 

Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen vuoden 2002 konferenssi Ranskan Dourdanissa oli 
menestys extraordinaire!Ranskalaisisäntämme olivat tehneet erinomaista työtä konferenssin järjestämiseksi ja 
huolehtiakseen siitä, että olomme olisi mukava ja ettei nälkä - ei fyysinen eikä hengellinen - vaivaisi. Ranskalainen 
gourmet-ateriointi tarjosi meille yltäkyllin tilaisuuksia tutustua toisiimme yhteisiä aterioitamme iltapäivisin ja iltaisin 
huolettomina nauttiessamme. 

Eri puolilta maailmaa saapuneiden antaumuksellisten lukijoiden esitykset valottivat ainutlaatuisella tavalla 
ymmärrystämme konferenssin teemasta "ylösnousemussuunnitelman eläminen ihmisen maisessa kokemuksessa". 
Järjestyksessä edeten eri päivien ohjelma oli omistettu Universaalisen Isän, Ikuisen Äiti-Pojan ja Äärettömän Hengen 
suunnitelmalle, niin kuin niitä Urantia-kirjassakäsitellään. IUA:n jäsenet kultakin mantereelta toimivat yhdessä 
esitellessään alustuksiaan ja toimiessaan työryhmissä. He kertoivat myös yhdistystensä toiminnan taustoista ja 
nykyhetkestä. Pääesitykset ovat luettavissa piakkoin IUA Journalista. (Ei-jäsenet voivat tilata Journalin ottamalla yhteyttä 
säätiön Suomen-toimistoon.) 

Itse kukin nautti tilaisuudesta rentoutua ja päästä retkelle Vaux-le-Vicomten linnaan, joka aikanaan niin inspiroi Ludvig 
XIV:ttä, että hän tilasi Versailles'n piirustukset samalta suunnittelijalta. Vuodelta 1661 olevan linnan ja sen puutarhojen 
loistokkuus ja ylväys olivat henkeäsalpaavia. 

Onnittelut kaikille, joiden avulla Ranskan-konferenssista tuli mieleenpainuva. Kunnia suunnittelijoille, vapaaehtoisille, 
vetäjille, esitelmöijille ja kääntäjille, jotka mahdollistivat 25 maasta saapuneiden osallistujain nauttia tästä tilaisuudesta 



oppia ja kasvaa yhdessä. Lukijakonferensseissa syntyvät ja uudistetut ystävyyssuhteet ovat arvostettu aarre ja lohtu 
sielulle. 

VIIMEISINTÄ TEKIJÄNOIKEUKSISTA 

Maaliskuussa 2002 Yhdysvaltain kymmenennelle vetoomusoikeudelle jätettiin viimeiset vastinekirjelmät jutussa Michael 
Foundation, Inc. vastaan Urantia Foundation. Oikeusjuttu juontaa siitä, että Harry McMullan III julkaisi teoksen, johon on 
jäljennetty yhtä lukuun ottamatta kaikki Urantia-kirjan IV osan luvut. Lisätietoa asiasta on saatavilla 
osoitteestahttp://www.urantia.org/newsinfo/mcmullan.html.  

Koska käsiteltävänä olevat asiat on selvitetty tarkkaan oikeudelle jätetyissä kirjelmissä ja jutun alioikeuspöytäkirjoissa, 
Urantia-säätiö ilmoitti oikeudelle peruuttavansa pyyntönsä saada esittää asiansa suullisesti, mikä olisi tapahtunut 
27.9.2002. Ymmärrämme, että asiaa käsittelemään osoitettu kolmen tuomarin paneeli kokoontui kuitenkin sanottuna 
päivänä tekemään asiasta alustavan päätöksen ja päättämään, kuka kirjoittaa oikeuden kannanoton asiassa. Tiedämme 
lopputuloksen vasta, kun kirjallinen päätös on annettu, mikä saattaa tapahtua viikkoja ja jopa kuukausia alustavan 
päätöksenteon jälkeen. Odotamme tämän jutun viivyttelemätöntä ja asianmukaista ratkaisua. 

Tämä oikeustapaus vaikuttaa vain Urantia-kirjan englanninkielisen tekstin tekijänoikeuksien uusimisen lainvoimaisuuteen. 
Urantia-säätiö tulee edelleenkin painattamaan tekijänoikeuslausekkeen englanninkielisissä kirjoissa, sillä se on tarpeen 
kansainvälisten tekijänoikeuksien voimassapitämiseksi. Kaikkiin käännöksiin kohdistuu erilliset tekijänoikeudet, jotka ovat 
edelleenkin voimassa sekä Yhdysvalloissa että muualla maailmassa. 

TILINTARKASTUSKERTOMUKSET SAATAVILLA;  
VEROTOIMISTO KÄVI SÄÄTIÖSSÄ 

Urantia-säätiötä koskeva tarkastettu tilinpäätös sekä yhdistetty Urantia-säätiön ja sen liitännäisorganisaatioiden 
tilinpäätös, johon liittyy 31.12.2000 päivätty kertomus toiminnasta ja kassavirroista, ovat nyt saatavilla. Mikäli sinua 
kiinnostaa saada niistä jäljennös, lähetä tätä koskeva pyyntö sekä 10 dollaria kopiointi- ja postituskuluihin. 

Saatavilla on lisäksi Urantia-säätiön veroilmoitus kalenterivuodelta 2000 joko 5 dollarin hintaan kopiointi- ja pos-
tituskulujen kattamiseksi tai ilmaiseksi osoitteessa www.Guidestar.com. Kaikki liitto- ja osavaltiolle annettavat selvitykset 
on tehty, ja Urantia-säätiö nauttii sekä veroviraston että Illinois'n osavaltion oikeusministeriön luottamusta. 

Altschuler Melvoin and Glasser -tilintarkastustoimiston riippumattomat tilintarkastajat toimittivat hiljattain vuotta 2001 
koskeneen alustavan tilintarkastuksen ja aineiston keruun. Vuotta 2001 koskevat tilintarkastuskertomukset lienevät 
saatavilla marraskuussa 2002. 

Maaliskuussa 2002 Urantia-säätiö sai verovirastolta ilmoituksen, että säätiö on valittu 31.12.1999 päättyneen 
kalenterivuoden osalta tarkastukseen, jossa tutkitaan, täyttääkö se verovapautensa edellytykset. Veroviraston edustaja 
tutki huhti- ja toukokuussa 2002, onko tulojen, bruttosaatavien, vähennysten ja luottojen  kirjaukset tehty oikein, jotta 
siltä pohjalta voitaisiin päätellä järjestön toimivan edelleen niin, että verovapaus voidaan pitää voimassa. Tämän 
tilintarkastuksen kuluessa tarkastettuihin tallenteisiin kuuluivat säännöt, kokouspöytäkirjat, kaikki varoja, vastuita, 
kassatuloja ja kassamaksuja koskevat tilikirjat (šekkikirja, peruutetut šekit ja tiliotteet mukaan lukien), tilintarkastajain 
lausunto, edellisen vuoden ja seuraavan vuoden veroilmoitus, kirjeenvaihtoarkistot, painetut lehtiset, brošyyrit ja muut 
painotuotteet. Meille on mieluista kertoa, että 27.8.2002 Urantia-säätiö sai verovirastolta kirjeen, jossa sanotaan 
tarkastuksen osoittaneen, että säätiö on edelleen verovapauskelpoinen. Joulukuun 31. päivänä 1999 päättyneen kauden 
veroilmoitus hyväksyttiin sellaisenaan. 

Jos haluat jäljennöksen tarkastetuista varainhoitokertomuksista tai veroilmoituksista tai jos sinulla on kysyttävää, ota 
yhteyttä säätiön rahastonhoitajaan F. Gard Jamesoniin tai Chicagon-toimiston varainhoitajaan Marcia Lansuun. 

TULEVIA URANTIA-KONFERENSSEJA 

Eteläkärki  
Eteläkärjen Urantia-yhdistyksen seuraava konferenssi pidetään Santiago de Chilessä 15.-17.11.2002. Lisätietoja: Carlos 
Rubinskycarlosrubinsky@inea.com.ar  

Suomi  
Suomalaisten Urantia-kirjan lukijoiden vuoden 2003 talvipäivät pidetään 24.-26.1.2003. Lisätietoja: www.urantia.fi  

Viro  
Viron Urantia-yhdistys järjestää konferenssit 29.3.2003 Tallinnassa ja 22.-24.8.2003 Karepassa. Lisätietoja: Peep 
Sõber psober@hot.ee  
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Yhdysvallat  
Yhdysvaltain Urantia-yhdistyksen (UAUS) vuoden 2003 kansallisen konferenssin järjestää Southern Kindred Spirits -
niminen Urantia-yhdistys Scarritt-Bennett Centerissä Nashvillessä 19.-22. 6.2003. Lisätietoja: www.urantiausa.com  

Kansainvälinen Urantia-konferenssi vuonna 2004  
UAUS vastaa vuoden 2004 kansainvälisestä Urantia-konferenssista, jonka isäntänä toimii Greater Lake Michigan Urantia 
Association (GLMUA). Urantia-säätiön historiallisen toimistorakennuksen läheisyys, monet kulttuuriattraktiot, kaunis 
järvenranta, erinomainen julkinen liikenne ja helppous, jolla kaikkialta maailmasta pääsee Chicagoon, tekevät seudusta 
puoleensa kutsuvan kokouspaikan kansainväliselle konferenssille. Lisätietoja: www.urantia.org/iua 

UUSIA TUOTTEITA JA LAHJOJA JOULUKSI 

Urantia-säätiö tuo joka vuosi saataville yhden tai kaksi uutta lahjaesinettä, eikä tämä vuosi tee poikkeusta. Meillä on 
joukko uusia tuotteita, ja saattaa olla, että haluaisit panna niistä jonkin kuusen alle rakkaintasi varten. Lahjaesineiden 
myynti tukee Urantia-säätiön työtä ja auttaa pitämään kirjan hinnan alhaalla. 

Klassinen kirja 
Juuri ilmestynyt! Tämä kirja näyttää ja tuntuu alkuperäiseltä vuoden 1955 painokselta alkuperäistä suojapaperia myöten. 
Paperi on koskaan käyttämistämme ohuinta ja läpinäkymättömintä, mikä tekee kirjasta kevyimmän koskaan 
painattamistamme opiskelupainoksista. Tarjoamme sitä juhla-ajan erikoishintaan 39,95 €. Ensi vuoden alusta hinta on 
49,95 €. "Klassista" suojapaperia saa vain Urantia-säätiön kautta. 

Juomalasit 
Kirjan yleismaailmallista vetovoimaa heijastelemaan on suunniteltu tarjoamamme neljän kauniin juomalasin sarja. Laseihin 
on syövytetty Urantia-kirjan nimi monilla eri kielillä. Yritäpä arvata, mikä on arabiaa, mikä farsia (persiaa), entä mikä on 
japania, koreaa tai kiinaa! Sarjan saa 20,00 eurolla. 

Astu talveen uudessa Urantia-puserossa 
Samankeskiset ympyrät ja "Urantia" on kirjailtu sydämen kohdalle tässä puuvilla-polyesterisekoitteisessa harmaassa 
puserossa, joka sopii jokaiselle perheenjäsenelle. Hinta on joululahjahinta eli 34,95 €. 

"Väistämättömyydet"-t-paita - sarjan kolmas 
Näissä t-paidoissa samankeskiset ympyrät ja "Urantia" komeilevat rintamuksessa ja elämän väistämättömyyksiä koskeva 
lainaus sivulta 51 puolestaan selkäpuolella. Niillä on erikoishinta 10 € kappaleelta. Muistathan, että "väistämättömyydet"-t-
paidan numeroa 1 ei enää ole saatavissa ja numeroa 2 on jäljellä enää muutama kappale. 

Uudet lakit saapuvat 
Pestystä puuillasta valmistetut lakit palaavat juuri sopivasti joulumyyntiin. Väri on khaki, jota sininen väri reunustaa. Hinta 
12,50 €, josta osa menee nuorisorahastoon. 

OPINTOTUKIRYHMIÄ JA POSTITUSLISTAA KOSKEVA AJANTASAISTUS 

Osoitamme erityiset kiitokset kaikille niille, jotka vastasivat edellisessä uutiskirjeessä esittämäämme 
ajantasaistuspyyntöön. (Tämä toteutettiin vain englanninkielisessä uutiskirjeessä.) 

Ilmoittakaa aina osoitteenmuutoksesta Urantia-säätiön Suomen toimistoon, jonka postiosoite on Urantia-säätiö, PL 18, 
15101 LAHTI; sähköpostiosoite: urantia-saatio@urantia.fi. 

JOULUNAJAN AVOIMET OVET 

Urantia-säätiö avaa taas kerran ovensa vuotuiselle juhla-ajan avoimet ovet -tapahtumalle lauantaina 7.12.2002 kello 15-
21. Tule ihmeessä mukaan tähän tilaisuuteen, jonka isäntinä toimivat Michiganjärven alueen Urantia-yhdistys ja Urantia-
kirjan lukijoiden ensimmäinen seura. Kello 15.30 esitetään lyhyt ohjelmanumero, minkä jälkeen tarjoillaan virvokkeita. 
Odotamme tätä tilaisuutta seurustella niin uusien kuin jo tuttujenkin ystäviemme kanssa. Tule joukkoomme. Lisätietoja 
Chicagon-toimistosta            +1 (773) 525-3319      . 

HINNANKOROTUKSIA 

The Urantia Book kahdeksalla eurolla! Voitko kuvitella maksavasi tuollaisen hinnan tästä arvostamastamme 
ainutlaatuisesta kirjasta? Se oli The Urantia Bookin alkuperäinen hinta julkaisuvuotenaan 1955. Vuosien mittaan hintaa on 
aika ajoin korotettu ja niin varmistettu sen saatavuus mahdollisimman huokealla hinnalla ja mahdollisimman laajalti, jotta 
yhä useammalla olisi tilaisuus hankkia oma kappaleensa. 
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Vaikka haluammekin jatkaa kirjan hinnan tukemista sitä sellaisten kansakuntien jäsenille myytäessä, joilla ei ole 
varaa Urantia-kirjanostamiseen, tämä on kuitenkin käymässä yhä vaikeammaksi. Näiden kirjalahjoitusten lisäksi paperi-, 
painatus-, sitomis- ja kuljetuskustannukset nousevat tasaisesti. Saamme lahjoituksia voidaksemme toimittaa ilmais- tai 
alennuskirjoja vähävaraisille, mutta huomaamme, että lahjoitukset eivät yksinään ole kattaneet näiden pyyntöjen luomaa 
pysyvää tarvetta. 

Jotta kykenisimme toimittamaan samoja laadukkaita kirjoja maailmanlaajuisesti ja kohtuulliseen hintaan, The Urantia 
Bookinjoidenkin nykyisten laitosten ja saatavilla olevien käännösten hinta nousee aavistuksen verran 1.1.2003. Alla on 
lueteltu kyseiset laitokset ja niiden uudet hinnat. 

The Urantia Book, klassinen laitos vuoden 1955 suojapaperein 49,95 €; The Urantia Book, klassinen laitos sinisin 
suojapaperein 49,95 €;The Urantia Book, pieni kovakantinen 34,95 €; The Urantia Book,lahjapakattu, nahkaselkäinen 
39,95 €; El libro de Urantia,kovakantinen 29,95 €; El libro de Urantia, paperikantinen 24,95 €. 

Nämä kohtuulliset korotukset auttavat meitä tarjoamaan niitä laadukkaita tuotteita ja palveluja, joita olette tottuneet 
Urantia-säätiöltä odottamaan. 

URANTIA-SÄÄTIÖ JA GLMUA UAUS-KOKOUKSEN ISÄNTINÄ 

Urantia-säätiön henkilökunnalla ja Michiganjärven alueen Urantia-yhdistyksen (GLMUA) jäsenillä oli ilo toimia isäntinä, kun  
yhdistysten johtohenkilöt kaikkialta Yhdysvalloista kokoontuivat Yhdysvaltain Urantia-yhdistyksen (UAUS) 
vuosikokoukseen, joka pidettiin Chicagossa 1.6.2002. 

Viikonloppu alkoi perjantai-iltaisella iloisella vastaanotolla Urantia-säätiön toimistotalon kolmannessa kerroksessa. 
Entuudestaan tutut ja uudet ystävät tervehtivät toisiaan ja ryhtyivät eloisaan keskusteluun toiminnasta sekä 
Yhdysvalloissa että muissa maissa. Yhdistävänä tekijänä kanssaihmistemme palveleminen ja yhteinen kiinnostus Urantia-
kirjan opetusten levittämistä kohtaan olivat seikkoja, jotka sitoivat tämän moninaisen ryhmän yhteen. 

Yhteensä kaksikymmentäseitsemän henkilöä, joihin kuului kansallisen hallituksen jäseniä, komiteapuheenjohtajia ja 
paikallisyhdistysten hallituksen jäseniä osallistui viralliseen kokoukseen, ja mukana oli myös kymmenen tarkkailijaa. 
Kuulimme usean aktiivisen komitean puheenjohtajan kertomukset, ja ne inspiroivat meitä entistä suurempiin ponnistuksiin 
monilla palvelualoilla, kuten konferenssien järjestämisessä, koulutuksessa, jäsenasioiden hoidossa ja julkaisutoiminnassa. 

Jossakin touhukkaan ja yhdistysten toimintaan keskittyneen päivänsä rakosessa tämä paikallisten puheenjohtajain ja 
varapuheenjohtajain yhteiselin ehti silti äänestää seuraavien julkilausumien hyväksymisestä UAUS:n nimissä: 

Uskomme Urantia-kirjan olevan planeetallemme annettu viides aikakautinen ilmoitus; 

Tuemme täysin sydämin Urantia-säätiötä sen työssä Urantia-kirjanjulkaisijana, kääntäjänä ja suojelijana; 

Valitamme syvästi niiden muutamien toimia, jotka hankaloittavat Urantia-säätiön työtä sen pyrkiessä 
täyttämään Säätiöjulistuksen määräyksiä, mikä näkyy muun muassa päätöksessä painattaa vaihtoehtoinen 
englanninkielisen Urantia-kirjan versio ja sen käännöksiä. 

Vastaukseksi Harry McMullan III:n viime vuonna oikeudessa esittämiin väitteisiin, jotka käyvät tri William Sadlerin maineen 
kimppuun, tämä ryhmä päätti antaa seuraavan julkilausuman: 

Mielestämme lääk.tri William S. Sadler oli ihminen, jonka luonteenlaatuun kuuluivat korkein rehellisyys ja kunniallisuus, ja 
joka omisti elämänsä ja voimavaransa Urantia-ilmoitukselle siitä mitään henkilökohtaista hyötyä odottamatta. 

Tällä lausumallaan Yhdysvaltain Urantia-yhdistys liittyi Urantia-veljeskunnan alkuvuosien johtajien rivistöön, jotka vuonna 
1959 kunnioittivat tri Sadleriä ojentamalla hänelle Van-palkinnon hänen erinomaisesta panoksestaan, luonteenlaadustaan 
ja johtajankyvyistään sekä monivuotisesta antaumuksellisesta ja kunnioitusta herättävästä palvelustaan. 

KANSALLISKIRJASTOJEN YHDISTYS 

Urantia-säätiö oli yksi 357 osallistujasta Kansallisten julkisten kirjastojen yhdistyksen tämän vuoden kirjamessuilla 
Arizonan Phoenixissä. Tämän tapahtuman vuoksi Phoenixissä kävi noin viisituhatta kirjastonhoitajaa eri maista. Joka vuosi 
nämä kirjamessut suovat julkaisijoille tilaisuuden esitellä kirjojaan henkilöille, jotka vastaavat julkisten kirjastojen 
hankinnoista eri puolilla maailmaa. 



Näille messuille osallistumisemme tarkoituksena on luoda tietoisuutta Urantia-kirjasta ja rohkaista kirjastonhoitajia 
ottamaan se valikoimiinsa. Monet kirjastonhoitajat osoittivatkin selvää kiinnostusta kirjaa kohtaan, ja niinpä tapahtuman 
kuluessa tehtiin useita kirjalahjoituksia. 

Säätiön näyttelyosasto oli ammattitaidolla toteutettu, värikäs ja informatiivinen. Urantia-kirjoja lahjoitettiin kirjastoille 
27:ssä Yhdysvaltain osavaltiossa sekä kirjastoille Meksikossa, Kanadassa, Singaporessa ja Kiinassa. 

Kyseisten kirjastojen hyllyiltä Urantia-kirjan viesti tavoittaa ne monilukuiset lukijat, jotka selailevat kirjastojen kirjoja 
totuutta etsien. Kiitämme Rick Warrenia, Cathy Jonesia ja muita henkilökunnan jäseniä ja vapaaehtoisia, jotka auttoivat 
meitä tässä tilaisuudessa. 

UUSI KIRJALAHJOITUKSIA KOSKEVA KUMPPANUUSOHJELMA 

Monet lukijat ovat vuosien ajan toimineet Urantia-säätiön kumppaneina varmistamassa, että kirja on saatavilla heidän 
paikalliskirjastossaan. Haluamme nyt laajentaa tätä ohjelmaa niin, että sen piiriin kuuluvat kaikki kiinnostuneet lukijat, 
jotka saavat käyttöönsä huokeahintaisia kirjoja nimenomaan kirjastoille tehtäviin kirjalahjoituksiin. Lisätietoja saat 
Urantia-säätiön paikallistoimistosta. 

BOOKEXPOAMERICA (BEA) 

Toukokuussa Urantia -säätiö osallistui Amerikan kirjamessuille (BEA) New Yorkissa. BEA on Yhdysvaltain suurin kirjaalan 
näyttely. Säätiön tiivis osallistuminen viimeisten kolmentoista vuoden aikana on tuonut sille tunnustusta ja kunnioitusta 
julkaisualan keskuudessa. Urantia-säätiön merkittävyys pienenä riippumattomana julkaisijana on kasvanut tasatahtia 
hengellisen ja inspiroivan kirjallisuuden julkaisutoiminnan kasvun ja alalla tapahtuneen espanjankielisten nimikkeiden 
julkaisemisen runsastumisen myötä. 

Pormestari Rudolph Giuliani esitti tällä kertaa tapahtuman avaussanat. Syyskuun 11. päivän kauheuksista huolimatta 
kaikki 2000 näytteilleasettajaa pysyivät ruodussa kenenkään horjumatta osallistumispäätöksestään. Pormestari toi julki 
kiitollisuutensa ja arvonantonsa kaupungin puolesta. 

Urantia-säätiö esiteltiin Bowkers Books in Print -verkkosivuston avajaisissa alusta asti mukana olevana osallistujana, ja 
meidät kutsuttiin tämän saavutuksen johdosta järjestetylle erikoislounaalle. 

Yksi tämän vuoden tapahtuman uutuus oli espanjalainen paviljonki. Urantia-säätiö kykeni palvelemaan espanjankielisiä 
vierailijoita vapaaehtoistensa María de Aguileran ja Hilvania Canella-Adamsin voimin, nämä kun avustivat säätiön 
espanjankielistä markkinointi- ja lukijapalveluedustajaa. 

VIIMEISINTÄ IUA:STA - MISSÄ MENNÄÄN? 

Kansainvälisellä Urantia-yhdistyksellä on noin 1.150 jäsentä, joista yli puolet asuu Yhdysvaltain ulkopuolella. IUA:n 
kansallisia yhdistyksiä on tällä haavaa kahdeksan ja paikallisyhdistyksiä 34. 

Kansallisiin yhdistyksiin kuuluvat Australia-Uusi-Seelanti, Kanada, Kolumbia, Senegal, Suomi, Ranska ja Yhdysvallat. 
Kolmestakymmenestäneljästä paikallisyhdistyksestä 25 on Yhdysvalloissa, kolme Kanadassa, kaksi Kolumbiassa, yksi 
Virossa, Meksikossa, Espanjassa ja Etelä-Amerikan Eteläkärjessä. Viimeisimmät peruskirjansa saaneet yhdistykset ovat 
Meksiko ja Alaska. 

THE URANTIA BOOKIA KÄSITTELEVÄ TYÖKIRJASARJA 

Kun The Urantia Book vuonna 1955 julkaistiin, monet foorumin jäsenet olivat opiskelleet Urantia-lukuja jo kymmeniä 
vuosia. Uusien lukijoiden opettamiseksi ja johdattamiseksi kirjan perusopetuksiin ja -käsitteisiin, mutta myös omien opin-
tojen syventämiseksi kirjoitettiin työkirjoja. Niitä kirjoitettiin puhtaaksi, monistettiin ja niitattiin käytettäviksi alkuvuosina 
toimineessa Urantia-veljeskunnan koulussa. Työkirjoja ei koskaan levitetty laajalle, ja niiden laatija oli sitä mieltä, että ne 
kaipasivat parantelua. Ne ovat siitä huolimatta oivallisia opiskelun apuvälineitä, ja niissä tulevat kiinnostavalla tavalla 
näkyville Urantia-kirjan varhaisimpien opiskelijoiden näkemykset. 

Urantia-säätiö tuo nämä työkirjat nyt ensimmäistä kertaa yleisön saataville. Vihkoset valmistettiin alunperin 
kirjoituskoneilla, minkä vuoksi niiden yksinkertainen skannaaminen sivu sivulta nykyajan painolaitoksen tarvitsemiksi 
elektronisiksi tiedostoiksi oli mahdotonta. Sen vuoksi me naputtelimme uudelleen jokaisen sivun ja formatoimme sen. 
Urantia-säätiö painattaa niitä nyt 15 × 23 cm -kokoisiksi paperikantisiksi kirjoiksi. Ensimmäiset neljä kirjasta ovat jo 
tuotantovaiheessa. Kukin kirjanen sisältää kaksi tai kolme alkuperäistä työkirjaa valikoiduista aiheista: 



Tutkielma Urantia-kirjan ensimmäisestä osasta  
[Sisältää puhtaaksikirjoitetut esipuhetta koskevan alustuksen ja siitä käydyn keskustelun sekä analyyttisen 
tutkielman Urantia-kirjanensimmäisestä osasta (osat 1 ja 2)] 

Urantia-kirjassa esiintyvä tiede  
[Sisältää: Urantia-kirjassa esiintyvä tiede (osat 1 ja 2)] 

Aiheenmukaista Urantia-kirjan tarkastelua  
[Sisältää: Urantia-kirjan aiheenmukaista tarkastelua (osat 1 ja 2) jaLyhyt doktriinikurssi] 

Urantia-kirja ja Uusi testamentti  
[Sisältää: Jeesuksen opetukset Urantia-kirjassa; Jeesuksen elämä verrattuna neljään evankeliumiin ja Urantia-kirja ja 
Uusi testamentti - Apokryfiset teokset] 

Toivomme, että voimme tuoda nämä saatavillenne jo ennen joulua, joten käykääpä 
verkkokaupassamme www.urantia.orgtarkistamassa, joko ne olisivat tulleet myyntiin. 

PERINTEISET JUHLA-AJAN ALENNUKSET 

Urantia-säätiön Suomen-toimistosta on joulukuun 2002 ajan tilattavissa kirjoja ja muita tuotteita alennettuun hintaan. 
Alennus on keskimäärin 20 prosenttia tuotteiden normaalihinnasta. Alennukset ovat voimassa 31.12.2002 asti. Tilaukset 
voi tehdä säätiön alla mainittuun Suomen toimiston osoitteeseen joko postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. 

Tuote 
Alennettu hinta jou-
lukuussa € Hinta muina aikoina € 

Urantia-kirja,  
pehmeäkantinen (1996) 20 25 
Urantia-kirja,  
kovakantinen (1993) 45 58 
Urantia-kirjan hakemisto 10 16 
The Urantia Book,  
paperikantinen 20 25 
The Urantia Book,  
kovakantinen 36 45 
The Urantia Book,  
nahka-, pieni 40 45 
Kniga Urantii,  
kovakantinen, venäjä 40 49 
El libro de Urantia,  
paperikantinen, espanja 16 20 
El libro de Urantia,  
kovakantinen 40 49 
Le Livre d'Urantia,  
pehmeäkantinen, ranska 24 29 
Le Livre d'Urantia,  
kovakantinen 40 49 
CD-rom  
(suomi, englanti, ranska) 17 22 
Kantokassi  
isolle kirjalle, nahka 27 30 
Kantokassi  
isolle kirjalle, vinyyli 12 15 
Kuulakärkikynä  
ympyrätunnuksin 3 3,50 
An Artist's Conception of the Master Universe 4 5 
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LUKIJANÄKEMYKSIÄ URANTIA-KIRJASTA 

"Löysin Urantia-kirjan seitsemän vuotta sitten erään ystäväni kotoa ja tutkiskelin sitä sen sisältöä hämmästellen. Se on 
siitä asti ollut mielessäni, ja äskettäin ostin sen paikallisesta kirjakaupasta. Minusta on erityisen vaikuttavaa se, että kirja 
ei näytä puhuvan kenenkään uskonnollista ymmärrystä vastaan, vaan pikemminkin laventaa sitä."  
Athens, Georgia, Yhdysvallat 

"Urantia-kirja on kaunein urantialaisten saatavilla oleva kokoelma totuuksia. Se paljastaa, millä tavoin Jumala edistää 
valtaisaa ja majesteettista luomustaan ajallisuudessa ja avaruudessa. Lisäksi kokonaisvaltainen esitys Jeesuksen elämästä 
kuvailee Luoja-Poikamme rakastavaa ja rakastettavaa persoonallisuutta tavalla, joka antaa meille kovasti kaipaamamme 
luottavaisen kosmisen henkilöllisyyden."  
Brasilia, Brasilia 

"Maailman uskontoja, perinteistä kristinuskoa ja juutalaiskirjoituksia sekä yleisesti esoteerisempina pidettyjä aiheita yli 
kaksikymmentä vuotta sekä opiskelemalla että meditoimalla tutkailtuani huomaan, että elämäni ja suhtautumiseni ovat 
sekä muuttuneet että ylevöityneet Urantia-kirjaa opiskellessani. Uskon sen olevan totta."  
Sanger, Kalifornia, Yhdysvallat 

"Urantia-kirja avaa ajattelevalle mielelle niin monia ovia, että sen paperille paneminen on mahdotonta."  
Johannesburg, Etelä-Afrikka 

* Tämä esitys perustuu kirjaseen Golden Years: One Hundred Years of Revelation, joka on laadittu Urantia-säätiön 
perustamisen viisikymmenvuotispäivän kunniaksi ja joka pohjautuu kontaktikomission ja foorumin jäsenten kirjoituksiin ja 
muistumiin. Se lainaa laajasti William S. Sadlerin esitystä Urantia-liikkeen historia, joka on saatavilla 
osoitteesta www.urantia.org/pub/ahotum.html ja suomeksi Urantia-säätiön Suomen toimistosta. Urantia-säätiö 
suunnittelee julkaisevansa historiaa käsittelevän ja sitä tukevan asiakirja-aineiston sisältävän täysimittaisen kirjan. 
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