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JÄNNITE – KAIKEN KASVUN ENNAKKOEHTO
Tässä numerossa:
Jännite
Kaksinkertaistava
varainkeräyskampanja
Johtokunnan kokous
Saksannos toi
lukijat koolle
Neal Waldropin
4-vuotinen työrupeama
Tuhatvuotismietteitä
Ilmoitus leviää
Etelä-Afrikassa
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Ihmisen näkökulmasta
katsottuna
4
todellisuuden
olemassaolon
4
edellytys on
6
jännite. Ensisijainen jänni7
te on MINÄ
OLEN-olevaisen eriytyT e id än o n läh d e ttäv ä
minen Infiniittiseksi ja
liikke e lle s iitä, m is s ä n y t
Infiniittisyydeksi. Tämä
o le tte . [2084:1]
jännite saa
aikaan monia
muita jännitteitä: Kvalifioidun (Jumaluus-) Absoluutin ja Kvalifioimattoman
Absoluutin välillä; jännite vallitsee jumalallistuneen ja
jumalallistumattoman todellisuuden välillä. On monia
yhtä merkittäviä jännitteitä: jännite potentiaalisen ja
aktuaalisen välillä, persoonallisen ja persoonattoman,
yhtenäisyyden ja moninaisuuden, hengellisen ja ei-hengellisen, täydellisyyden ja epätäydellisyyden välillä.
Jännite mahdollistaa todellisuuden ja pitää sen elävänä,
liikkeessä olevana, alati edistyvänä, alati ratkaisuun pyrkivänä.
Jännitteen puuttuminen on samaa kuin staattisuus,
pysähtyneisyys, vitkaisuus ja liikkumattomuus. Staattisuudessa ei ilmene kasvua. Jännite on kasvun ennakkoehto. Alkuperäisen, Aktuaalisen ja Potentiaalisen yhteennivoutuminen antaa tulokseksi ne infiniittisyyden piirissä esiintyvät jännitteet, jotka tekevät kaiken universumikasvun mahdolliseksi [1262:6]. Ilman jännitettä ei olisi mitään edistystä, mutta edistyminen on universumin kaikki kaikessa: universumin tunnussana on edistys (54:5). Emme
voi jäädä paikoillemme; me joko edistymme – kuljem-

me eteenpäin– tai vaihtoehtoisesti taannumme –
liu’umme taaksepäin (1736:3). Kammoksumme jännitettä, koska tavallisesti näemme sen seuraamukset yksinomaan erimielisyyksinä, kahnauksina, torailuna, riitelynä, taisteluna ja riidanhaluisena kilpailuna. Jännite
on mielestämme yhtä kuin kaikki nuo kammottavat
ilmiöt. Jännitteen vaikutukset voivat siis olla joko rakentavia tai repiviä. Jännite on kasvun ja edistymisen
syy, mutta sen vaikutukset voivat olla myös vahingollisia ja kamalia.
Urantia-säätiön olemassaolo juontuu jännitteestä,
joka vallitsee toisaalta säätiön huolehdittavakseen, levitettäväkseen ja tunnetuksi tekemisen tarkoituksessa
saaman aarteen ja toisaalta maailmassa ilmoituksen
suhteen vallitsevan tietämättömyyden välillä. Lukijajärjestöjen olemassaolon oikeutus juontuu samasta jännitteestä. Järjestöjen on määrä hälventää suuren yleisön tietämättömyyttä ja valistaa ihmisiä ilmoituksellisista opetuksista.
Mutta kyseisen järjestöjenkin välillä on ollut ja on
edelleen jännitteitä. Jännitteet ovat Urantia-yhteisön
piirissä velloneet korkeina, eivätkä näiden jännitteiden
ratkaisutavat ole olleet aina omiaan johtamaan edistykseen ja sopusointuisiin yhteisponnistuksiin sen jännitteen ratkaisemiseksi, joka on tämän yhteisön olemassaolon perustelu. Yhteisö on parinkymmenen vuoden
ajan kärsinyt järjestöjenvälisten jännitteiden epäviisaiden ratkaisuyritysten seuraamuksista, mutta viime aikoina se on koettanut päästä niistä ymmärrykseen.
Yhteisön sisäisten jännitteiden monista ja valitettavista, vahingollisista ja tuhoisista seuraamuksista huolimatta olemme kuitenkin nähneet myös joitakin myönteisiä kehityskulkuja. Tietoisuus tarpeesta ratkaista jännitteet rauhanomaisesti on nyt lujaa. Monet menneisyyden itsestäänselvyydet on nyt arvioitu uudelleen ja
tarkistettu. Yhteisön eri osapuolten välinen väistämätön kilpailu on johtanut mukana olevien organisaatioiden ennen näkemättömään aktivoitumiseen. Ilmoituksen saatavuus on moninkertaistunut.
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Vaikkemme voikaan ummistaa silmiämme viimeisten kahdenkymmenen vuoden kuluessa ilmenneiden
vaikeuksien myönteisiltä seurauksilta, mielestäni olisi
silti viisaampaa keskittää ja kohdentaa yhteisön pon-

nistukset ja voimavarat ensimmäiseen jännitteeseen,
joka siis on yhteisön olemassaolonkin peruste: tarpeeseen levittää ilmoitus maailman kansojen keskuuteen.

SÄÄTIÖ AVASI LAHJOITUKSET KAKSINKERTAISTAVAN
VARAINKERÄYSKAMPANJAN
JOHTOKUNNAN JÄSENET MO SIEGEL JA GARD JAMESON
Kuusi lahjoittajaa on suostunut
vastaamaan tuplaten jokaiseen
Urantia-säätiölle joulukuun 2007
kuluessa lahjoitettuun dollariin
(100 000 dollariin saakka). Urantiakirja on 2000 vuoteen tämän planeetan tärkein hengellinen projekti,
ja Urantia-säätiö näyttelee tärkeää
osaa tämän käänteentekevän ilmoituksen turvallisessa eteenpäinviemisessä koko maailman mitassa.
Tämän tärkeän työn suorittamiseen
tarvitaan ihmisen pääomia ja varoja. Seuraavat projektit on priorisoitu korkealle vuotta 2008 ajatellen:
• Sekä kiinan- että japaninkielinen käännös tarvitsevat

lisärahoitusta. Espanjannosta
on paranneltava. Likimääräiset kulut: 102 000 euroa
(150 000 dollaria).
• Saksan-, liettuan- ja espanjankieliset kovakantiset kirjat
odottavat uusintapainosta.
Likimääräiset kulut: 374 000
euroa (550 000 dollaria).
• Chicagon-pääkonttorin toimistorakennuksen lisäsiipi
(kirjavarastorakennus) on
yhdeltä sivustaltaan kallistunut ja kaipaa välittömiä korjaustoimia ennen kuin se
romahtaa. Arvioidut kulut:
33 000 euroa (48 000 dolla-

ria).
• Urantia-säätiön verkkosivut
tulee päivittää, saattaa helppokäyttöisemmiksi ja opetustarkoitusta palveleviksi.
Summittaiset kulut: 38 000
euroa (56 000 dollaria).
Maailmamme hengellisestä nälästä
kärsivät asukkaat ovat todellakin
rakastamaamme Urantia-kirjaan
kätkeytyvien totuuksien tarpeessa.
Jos kaipaat enemmän informaatiota tästä lahjoitukset tuplaavasta
keräyskampanjasta, ota ystävällisesti yhteyttä Urantia-säätiön presidenttiin, puhelin 040 52 43 795.

UUTISARVOISIA ASIOITA VUODEN 2007 ELOKUUN
JOHTOKUNTAKOKOUKSESTA
MO SIEGEL
URANTIA -SÄÄTIÖN SIHTEERI
Urantia-säätiön laajennettu johtokunta piti vuoden 2007 lokakuun
neljännesvuosikokoukseensa Chicagossa. Kokouksen käsittelyssä oli
muun muassa seuraavia asioita.
Eurooppa
Tarkasteltuaan eurooppalaistiimin
esittämiä ratkaisua vaativia asioita
johtokunta valtuutti laajennetun
johtokunnan eurooppalaiset jäsenet
tutkimaan, mitä organisatorisia
vaihtoehtoja on olemassa toimintamme järjestämisessä Euroopan
alueella. Urantia-säätiön johtokunta
toivoo voivansa luoda sellaiset

mahdollisuudet, että eurooppalaiset
voivat julkaista ja levittää Eurooppaa varten luodut käännökset. Johtokunta vahvisti olevansa periaatteessa kiinnostunut sellaisen eurooppalaisen organisaation muodostamisesta, joka yhteistoiminnassa johtokunnan kanssa hoitaa itsenäisesti kirjaan liittyvät toiminnat.
Johtokunnan eurooppalaisjäseniä
pyydettiin esittämään laajennetulle
johtokunnalle suositus, heti kun
heidän on mahdollista luoda suuntaviivat järjestelmälle, joka on oikeudellisesti ja logistisesti kykenevä
tarjoamaan parhaan vaihtoehdon
palvelemaan Euroopan kirjamark-

kinoita.
Käännösasiain komitea
Johtokunta nimitti kuusi jäsentä
käännösasiain komiteaan. Komitean puheenjohtajana toimii Seppo
Kanerva, ja sen muut jäsenet ovat
Gábor Cseh (Unkari), Michael MacIsaac (Ruotsi), Georges
Michelson-Dupont (Ranska), David Kantor (USA) ja Neal Waldrop
(USA). Komitean päätehtävänä on
esittää johtokunnalle suosituksia
meneillään olevien ja tulevien käännösten kustannuksista ja aikatauluista.
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T h e Uran tia B o o kille uudet
suojap ap erit Yhdysvaltain
markkinoille
Johtokunta sopi huhtikuussa 2007
kolmen kirjankansia suunnittelevan
maailmanluokan yrityksen kanssa
Urantia-säätiön julkaiseman Yhdysvaltain ja Internetin markkinoille
tarkoitetun englanninkielisen kirjan
kansien uusimisesta. Kaikki kolme
suunnittelutiimiä työskentelivät
hankkeen parissa voimaperäisesti,
ja tarkempaan tutkiskeluun ja hienosäätöön valittiin sopivimmat ja
kauniimmat työt.
Lokakuun kokous sai tarkasteltavakseen testitulokset Urantia-säätiön tilaamasta riippumattomasta
mielipidemittauksesta, johon osallistui hengellistä kirjallisuutta ostavaa yleisöä. Tutkimuksessa haastateltiin 700 hengellisiä kirjoja ostavaa henkilöä ja saatiin tietää, mitä
mieltä nämä henkilöt olivat viidestä
Urantia-kirjan kansiluonnoksesta,
joiden mukana olivat myös
Urantia-säätiön ja Uversa Pressin
julkaisemien kirjojen kansidesignit.
Huolellisesti saamaansa aineistoa ja
kansiluonnoksia tarkasteltuaan joh-

tokunta hyväksyi kaksi uutta Urantia Bookin kansidesignia Yhdysvaltain markkinoita varten. Toinen
kansipaperi on kovakantista ja toinen pehmeäkantista kirjaa varten.
Uudet kansipaperit otetaan käyttöön jo englanninkielisen kirjan
seuraavan painoksen yhteydessä.
Johtokunta päätti myös, että uusia
suojapapereita voidaan käyttää
myös käännöksissä, mikäli sellainen
on kyseisten markkinain kannalta
soveliasta. Uusiin suojapapereihin
voi tutustua jo ensi vuoden alkupuoliskolla.
Lukija-arvioinnit kirjan
kansipaperissa
Laajennetun johtokunnan kokouksessa käytiin pitkä ja vilkas keskustelu mahdollisista lukija-arvioinneista Urantia-kirjan takakannessa.
Lukija-arvioinnit ovat myynnin
edistämisessä hyväksi havaittu ja
testattu keino. Lopulta johtokunta
päätti olla tällä kertaa turvautumatta lukija-arviointeihin. Päätöksenteko oli varsin vaikeaa sillä, yli 80
lukijaa oli vastannut pyyntöömme

Kun olin lapsi, minulla oli tapana katsella tähtiä
ja kysyä: Kuka minä olen? Miksi olen täällä? Onko muuallakin elämää? Mitä kuolemassa tapahtuu? Toivoin, että ehkä minä sitten, kun kuolen
saisin vastauksen kysymyksiini. Urantia-kirjan
löytäminen osoitti minulle, että vastaukset ovat
jo täällä.
Brigitte Mars, kirjailija ja professori
Boulder, Colorado, USA
Kun vihdoin käsitin kaiken sen suunnattomuuden, minkä Urantia-kirja paljastaa, yksinäisyys,
pimeys ja pelko katosivat kuin varjot auringonnousun edestä.
Jeff Cox
Kentwood, Kalifornia, USA
Urantia-kirja on tehnyt elämästäni ikihyviksi parempaa. Se on auttanut minua muuntamaan pelon uskoksi, vihan rakkaudeksi, kiukun anteeksiannoksi ja kaikenlaisen kielteisyyden kaikenlaiseksi myönteisyydeksi. Tiedän, että rauha pääsee
voitolle. Oi, miten siunauksellista.
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lähettää meille todistuksensa siitä,
miten kirja oli muuttanut heidän
elämäänsä. Vaikka koko johtokunta
oli liikuttunut Urantia-kirjan aikaansaamista syvällisistä uskon ja inspiraation ilmauksista, ei ollut helppoa
suhtautua myönteisesti sellaiseen,
että kirjan kannessa olisivat esillä
kyseisten henkilöiden nimet. Kaksi
julkaisutoiminnan periaatetta kiskoi
meitä eri suuntiin. Raamatussa ja
muissa suurissa uskonnollisissa
kirjoissa ei koskaan esitetä lukijaarviointeja, mutta lähes kaikissa
muissa kirjoissa, olivatpa ne uskonnollisia, hengellisiä, kasvatuksellisia,
fiktio- tai asiatekstejä, niiden takakannessa esitetään lukija-arviointeja.
Erityiset kiitokset kaikille teille,
jotka lähetitte omakohtaiset todistuksenne. Vaikka lukija-arviointien
käyttämättä jättäminen tuntuikin
oikealta ratkaisulta, on piinallista
kirjoittaa teille ja selostaa mielenvaihdostamme. Pidämme suuressa
arvossa antamaanne lupaa käyttää
todistuksianne verkkosivuillamme.
Arvostamme suuresti rakkauttanne
ja tekojanne ilmoituksen hyväksi.

Debralee Williams
Black Mountain, Pohjois-Carolina, USA
Kun minua oli ruokakaupan ryöstötilanteessa
ammuttu seitsemän kertaa, kun minut oli ryövätty ja jätetty kuolemaan, ajattelin Urantia-kirjan
opetuksia. Samassa hetkessä tunsin sisimmässäni täydellisen mielenrauhan ja kohtalonvarmuuden. Ja vaikken kuollutkaan, nämä samat tuntemukset ovat vallalla edelleen ja tekevät minusta
onnellisimman elossa olevan ihmisen.
Mitch Austin
Taos, Uusi-Meksiko, USA
Pyrkimykseni ymmärtää, uskoa ja toteuttaa
Urantia-ilmoituksen totuuksia on myönteisellä
tavalla muuttanut elämäni paino- ja keskipistettä, ja Jumalan Henki on tämän ponnistelun
myötä kirjaimellisesti nostanut minua ja saanut
minussa aikaan muutoksen.
Jacob Dix, opiskelija
Tukholma, Ruotsi
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Julkaisupäätöksiä
A. Vielä viimeistelyvaiheessa
olevan O Livro de Urântian (portugalinnos) painattaminen. Koska
portugalinnos on jo valmiina julkaistavaksi, johtokunta hyväksyi
toimistohenkilökunnan suunnitelmat painattaa kirja Kanadassa. Portugalinkielinen kirja on saatavilla
piakkoin.
B. Unkarinkielisen kirjan julkaiseminen. Johtokunta päätti, että
heti kun unkarinnosta valmisteleva
tiimi katsoo saaneensa työnsä valmiiksi, Könyv Urantia julkaistaan
CD:nä ja sittemmin säätiön verkkosivuilla.
Samankeskiset ympyrät -tunnus
koruissa

uskonnollinen ja henkilökohtainen
käyttö”. Muutos myöntää kaikille
kultasepille symbolin kaupalliset
oikeudet korukäytössä sillä ehdolla,
että käyttö on vähäistä ja marginaalista (korkeintaan 100 kappaletta
vuodessa) ja että korut myydään
Urantia-kirjan lukijoille.
Lupa pitää säätiön käännökset
esillä Fellowshipin
verkkosivuilla
Johtokunta päätti myöntää Fellowshipille luvan jäljentää säätiön
kaikkien käännösten koko teksti
Fellowshipin verkkosivuille asianmukaisin tekijänoikeuslausekkein.
Nykyisellään Fellowshipin sivustolta on linkki Urantia-säätiön käännöksiin.
Säätiön Venäjän-toimisto

Erään lukija-kultasepän esitettyä
pyynnön saada käyttää
ympyränkehät-tavaramerkkiä valmistamissaan koruissa johtokunta
teki pienen tarkistuksen vuodelta
2001 olevaan normistoon ”Sanojen
’Urantia’ ja ’Urantian’ sekä samankeskiset ympyränkehät -symbolin

Johtokunta päätti sulkea säätiön
toimiston Pietarissa ja lopettaa
kaikki toimet toimiston uudelleenaktivoimiseksi. Venäjän kirjamyynnistä vastaavat edelleen
Chicagon-keskustoimisto sekä Venäjällä toimivat yhteistyökump-

panimme.
Johtokunnan liitännäisjäsenet
Johtokunta uudisti johtokunnan
nykyisten liitännäisjäsenten yksivuotiset nimitykset vuodelle 2008.
Liitännäisjäsenet ovat Irmeli IvaloSjölie, Marilynn Kulieke, Claire
Mylanus ja Judy van Cleave. Liitännäisjäsenten panos johtokunnan
työssä on merkittävä. Liitännäisjäsenet osallistuvat täysin mitoin
kokouksiimme, ja heidän viisautensa ja näkemyksensä ovat olleet johtokunnalle huomattavan siunauksellisia.
Urantia-säätiön nettiuutiset
Johtokunta totesi, että meidän on
tarpeen selventää paria seikkaa:
Lukiessasi jonkin artikkelin tässä
nettiuutislehdessä artikkelissa puhuu sen kirjoittaja, ei säätiö. Uutiskirjeen ensisijainen tarkoitus on
tarjota informaatiota säätiön tehtävästä tuoda Urantia-kirja maailman
tietoisuuteen.

SAKSANNOS TOI LUKIJAT YHTEEN
IRMELI IVALO -SJÖLIE , JOHTOKUNNAN LIITÄNNÄISJÄSEN
SUOM I
Saksankielisten lukijoiden ensimmäinen tapaaminen järjestettiin
Saksan Frankfurtissa marraskuun
toisena viikonloppuna. Paikalle tuli
kolmekymmentäkuusi lukijaa Saksasta, Itävallasta, Sveitsistä, Ranskasta, Englannista ja Suomesta.
Kysymyksessä oli saksalaislukijoiden ensimmäinen tapaaminen, ja
useimmat heistä eivät entuudestaan
tunteneet toisiaan. Siitä huolimatta
tilaisuudessa vallitsi välittömästä
lämmin yhteishenki.
Koska Urantia-kirjan saksannos
on ollut saatavilla vasta kaksi vuotta, monet lukijat olivat uusia, ja

niinpä ohjelma koostui enimmältään kysymyksistä ja vastauksista.
Vastaajapaneelissa istuivat Seppo
Kanerva (Helsinki), Urs Ruchti
(Pariisi), Werner Sutter (Freiburg,
Saksa) ja Christian Ruch (Chur,
Sveitsi). Urantia-säätiön presidentin läsnäolo merkitsi paljon tapaamisen onnistumiselle. Rauhalliseen
ja pätevään tapaansa hän selvitti
Urantia-liikkeen rakennetta, vastaili
kysymyksiin ja oikoi väärinkäsityksiä.
Kokouksen valmistelijoina oli
toiminut useita henkilöitä. Urs

Ruchti käänsi Urantia-kirjan saksaksi. Werner Sutter on tehnyt kirjaa
tunnetuksi saksankielisten keskuudessa. Christian Ruch on organisoinut saksalaislukijat osoitteiston
ylläpidolla ja toimien kutsujen lähettäjänä.
Kun kokous oli ohi, oli syntynyt
monia uusia ystävyyssuhteita ja
uusia opintoryhmiä pantu alulle.
Viikonloppu oli suurenmoinen
kokemus! Päätettiin seuraavan tapaamisen päivämäärä, ja odotamme kaikki tapaavamme toisemme
taas vuoden kuluttua.
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NEAL WALDROPIN NELIVUOTINEN
AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN PÄÄTTYI
CAROLYN KENDALL
JOHTOKUNNAN ENT . LIITÄNNÄISJÄSEN
ILLINOIS , USA
Huomaa: Nettiuutisten viime numerossa
kronikoitiin Patricia Mundeliuksen
osallistumisesta. Elokuun 2007 kokous,
jossa säätiön johtokunta lausui jäähyväisensä Patricialle, merkitsi samalla
myös Neal Waldropin aktiivisen osallistumisen päättymistä.
Neal Waldrop tuli tekemisiin
Urantia-kirjan kanssa vuonna 1973,
eikä häneltä kulunut sen kannesta
kanteen lukemisessa kuin neljä
viikkoa. Hän toimi johtokunnan
jäsenenä vuodesta 1989 vuoteen
1992, jolloin käytännön olosuhteet
pakottivat hänet eroamaan. Yhdysvaltain ulkoministeriön karriäärivirkamiehenä hänet siirrettiin
Washingtonista Yhdysvaltain suurlähetystöön Australian Canberrassa. Hän ei sellaisen matkan päästä
olisi kyennyt kunnolliseen johtokuntatehtäviensä hoitamiseen.
Neal Waldrop syntyi Detroitissa, Michiganissa, vuonna 1947.
Hän oli lukioluokkansa päättäjäispuheenpitäjä; hän opiskeli sen jälkeen Yalen yliopistossa Connecticutin New Havenissa. Ensimmäisen yliopistovuotensa Neal vietti
Pariisissa, jossa hän opiskeli Sorbonnessa ja valtiotieteellisessä ins-

tituutissa. Suoritettuaan historian
kandidaatin tutkinnon Yalessa, hänet värvättiin aliluutnantiksi Yhdysvaltain laivastoon (1971). Palvellessaan viestintäasemalla Marokossa hänen tehtävänään oli huolehtia viestintälaitteiden turvallisuustarkastuksista ja muusta luottamuksellisesta aineistosta. Myöhemmin, kun hän jo palveli Washingtonissa, hän kirjoitti uudelleen Yhdysvaltain laivaston ohjesäännön
viestintäasioista.
Neal vapautui luutnanttina laivaston aktiivipalveluksesta vuonna
1975, ja vuonna 1976 hän aloitti
27-vuotisen uransa Yhdysvaltain
ulkoministeriössä. Hänen asemapaikkoinaan ehtivät olla Geneve,
Taipei, Hong Kong, Canberra,
New York ja Washington.
Merkittävimmän ulkomaankomennuksensa hän suoritti vanhempana
poliittisena virkamiehenä Yhdysvaltain suurlähettilään esikunnassa
Geneven aseistariisuntakonferenssissa vuosina 1998—2002. Saman
jakson aikana hän palveli myös Yhdysvaltain valtuuskunnissa, jotka
osallistuivat YK:n päämajassa kokoontuneisiin aseistariisuntaelimiin.

Muita merkittäviä komennuksia
olivat Yhdysvaltain päävaltuutetun
as em a ilm a n s u o j e l u a s i o is s a
ympäristö- ja kehityskonferenssissa
Rio de Janeirossa heinäkuussa 1992
ja kolmivuotinen komennus Yhdysvaltain YK-edustustossa. Tällöin Neal toimi ihmisoikeuskysymysten parissa ja pyrki edistämään vapaiden ja rehellisten vaalien periaatetta (vv. 1988–1991).
Matkan varrella Neal opiskeli
mandariinikiinaa (1978—1980).
Hän toimii nykyisin kielenkääntäjänä ranskasta englantiin ja englannista ranskaan. Niiden kolmen
vuoden perusteella, jotka toimin
johtokunnan liitännäisjäsenenä läheisessä yhteistyössä Nealin kanssa, voin todistaa, että hänen englannintaitonsa on loistava, ja hänellä on erinomainen kyky ilmaista
monimutkaisia käsitteitä ja täsmällisiä merkityksiä.
Neal elää vaimonsa, os. Vanessa
Wong, kanssa Washingtonin esikaupunkialueella Marylandissa.
Heillä on 23-vuotias Germaineniminen tytär ja 19-vuotias Kirkniminen poika.

TUHATVUOTISJAKSON POHDISKELUA
NEAL WALDROP
JOHTOKUNNAN KUNNIAJÄSEN
MARYLAND , USA
Neal Waldrop kertoo ajatuksistaan ja tulevaisuudentoiveistaan.
Minua ilahduttaa suuresti se, että
sangen monet Urantia-kirjan lukijat
ovat vihdoin Pohjois-Amerikassa
1980- ja 1990-luvuilla ilmaantuneista kitkatekijöistä, joten voimme
kaikki rakastaa ja kunnioittaa toisiamme ja toimia yhdessä yhteisten

tarkoitusperin hyväksi. Näkemyksemme eivät koskaan tule olemaan
yhteneväisiä, joten meidän tulisi
arvostaa pluralismia ja erilaisuutta.
Tämähän on juuri sitä, mitä Jeesus
sanoi apostoli Jaakobille: ”Jaakob,
Jaakob, milloin olen teille opettanut, että

teidän kaikkien pitäisi nähdä asiat samalla tavalla? Olen tullut tähän maailmaan julistamaan hengellistä vapautta –
–” [1591:6; 141:5.1]
Kaikkien niiden päätösten ja
toimenpiteiden joukossa, joita edistin kuluneina neljänä vuotena,
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vuonna 2004 hyväksytty sekaantumattomuusperiaatelauselma on
saavutus, josta tunnen suurinta
ylpeyttä. Kysymyksessä on suositus, jonka johtokunta hyväksyi
Urantia-säätiön pysyväksi periaatteeksi. Periaatteen sanoin lausuttuna säätiö vakuuttaa, että kaikkien
lukijajärjestöjen jäsenillä on oikeus omien sisäisten asioidensa itsenäiseen hoitoon. Säätiö kunnioittaa kyseisiä oikeuksia muun muassa pidättymällä
yhdenkään lukijajärjestön toimien ja
ryhtymysten neuvomisesta, ehdottamisesta
tai edistämisestä. Valitan sitä, ettei
tuollaista periaatelausumaa keskinäisestä itsehillinnästä ollut voimassa 1980-luvulla, sillä sellainen
olisi voinut ehkäistä ainakin jotkin
niistä vakavimmista vaikeuksista,
jotka ilmaantuivat tuona myrskyisänä aikana.

Olen vakuuttunut siitä, että
Urantia-kirjaan kätkeytyvät inspiroivat totuudet ovat käännekohta ihmiskunnan historiassa – sekä koko
maailman että jokaisen planeetallamme tulevien vuosisatojen kuluessa elävän ihmisyksilön kannalta. Aivan kuten Jumala huolehtii
jokaisesta yksilöstä edistämällä tämän henkilökohtaista kasvua ja
todellistumista, samalla tavalla hän
osoittaa rakkauttaan yleisesti koko
maailmaa kohtaan edistämällä aktiivisesti ja lakkaamatta ihmissivilisaation korkeampia tasoja, yhteistä
pyrkimystämme kohti valon ja elämän aikakausia.
Olen tammikuusta 2004 lähtien
työskennellyt pienen komitean
kanssa kehitellen suunnitelmaa
ihanteelliseksi palveluksi sellaisille
yksilöille ja sosiaalisille ryhmille,

jotka haluavat tuntemillaan ja arvostamillaan aloilla edesauttaa edistyvää kasvua ja kehitystä. Hengellisenä mallinamme toimivat
mestariserafien kaksitoista yhteisöä
(1254–1256; 114:6). Lukijat, jotka
näistä lähtökohdista haluavat palvella kanssaihmisiään, tulevat toimimaan vaatimattomasti ja melua
pitämättä, tiukasti taka-alalla pysytellen. He elävät ilmoitusta todeksi
– eivät saarnaa sitä.
Tämä uusi toimintamuoto on
riippumaton Urantia-säätiöstä ja
erillään lukijajärjestöistä. Se kasvaa
hitaasti ja toimii alueellisella pohjalla. Komitea jakaa parhaillaan tietoa
ideoistamme yksittäisille lukijoille
pyytäen näiltä samalla kommentteja
ja ehdotuksia. Toivomme, että
voimme tuoda ajatuksemme julkiseen keskusteluun keväällä 2008.

ILMOITUKSEN KYLVÖÄ ETELÄISESSÄ AFRIKASSA
SIMONE COX
ETELÄ -AFRIKKA
Tamara Woodin, Urantia-säätiön eteläinen Afrikka -aloitteen koordinaattorin,
huomautus:
Hanke 1000 Urantia-kirjan viemiseksi eri puolille eteläistä Afrikkaa on
monien lukijayhteisöön kuuluvien henkilöiden sponsoroima, ja sen toteuttaa
Mark Bloomfield. Hanke alkoi kesäkuussa 2007, jolloin ensimmäinen 500
kirjan erä toimitettiin Mark Bloomfieldille Port Elisabethiin, Etelä-Afrikkaan. Sen jälkeen eteläisen Afrikan julkiset kirjastot, yliopistot ja uskonnolliset
instituutiot ovat kiitollisina vastaanottaneet 700 kirjaa, niin kuin monet
Urantia-säätiön saamat kiitoskirjeet
osoittavat.
Mark on kiertänyt laajalti maita ja
mantuja Etelä-Afrikassa ja lahjoittanut
kirjoja myös Namibiassa ja Botswanassa. Hän on nyt matkalla Kenian Mombasaan, jonne on lähetetty 300 kirjaa
kirjastolevitystä varten. Tuon vaiheen
jälkeen Mark palaa Etelä-Afrikkaan
vastaanottaakseen vielä yhden 300 kirjan lähetyksen ja saattaakseen meneillään olevan työvaiheen päätökseen.

Johtokunta ja toimistotyöntekijät
osoittavat kiitoksensa lukijayhteisölle
tähän palveluprojektiin osallistumisesta.
Näin aarteena vaalimamme teksti tulee
monien saataville eri puolilla eteläistä
Afrikkaa.
Hengellisesti edistyvänä maana
Etelä-Afrikka janoaa Urantia-opetusten rikasta siunausta. Paitsi että
meille on suuri hyöty paikalliskirjastoillemme lahjoitetuista kirjoista,
koemme myös mielenylennystä ja
rohkaisua rakastavista rukouksistanne ja ystävällisestä tuestanne.
Urantia-yhteisömme on vielä
sikiövaiheessa (rekistereissä on tällä
haavaa lähes 80 ihmistä), mutta se
kasvaa neljästä kuuteen uuden rekisteröidyn lukijan kuukausivauhtia. Lisäksi monet tuntemattomat
lukijat löytävät kirjan ystävän kotoa
tai paikalliskirjastosta ja löytävät
epäilemättä aikanaan tiensä katraaseemme. Vaikka he ovat uusia
lukijoita ja tarvinnevat neljästä viiteen vuotta käydäkseen kirjan läpi,

siitä huolimatta saamme jo innostunutta palautetta ja suusanallisia
suosituksia monilta, jotka ovat saaneet oman, arvossa pitämänsä
Urantia-kirjan kappaleen.
Samalla kun paikallisia lukijaryhmiä muodostuu, lähetämme eteenpäin jokaisen kirjan, joka maahamme saapuu, sillä Urantia-kirjan kysyntä on viime kuukausien aikana
kasvanut hurjasti. Meillä on toimittamattomia tilauksia, jotka koskevat kaikkia eri versioita: kovakantisia, pehmeäkantisia, edellisiä painoksia, käytettyjä kirjoja, ääniteversioita, oheisteoksia, julisteita jne.
Samalla kun rohkeutemme kasvaa
tämän odottamattoman vastaanottavaisuuden myötä, samalla
etenemme harkituin askelin ja sen
verran kuin varat antavat myöten.
Kiitokset jokaiselle sponsorille,
joka on niin avokätisesti auttanut
tämän jännittävän projektin toteuttamisessa. Teidän antimianne pidetään yhtä suuressa arvossa kuin
panosta, joka tulee Markilta; hänel-
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tä, joka kuluneissa kengissään ja
reppu selässään kulkee maita ja
mantuja kylvämässä tätä universaalia totuutta ympäri planeettaa. Kykenemme käyttämään ja toimittamaan eteenpäin jokaisen Urantiakirjan kappaleen, joka saattaa lojua
jossakin; jopa käytetyt kirjat ovat
tervetulleita, sillä kysyntä Etelä-Af-

rikassa on suurta, eritoten
yliopisto-opiskelijoiden ja eläkeläisten keskuudessa.
Rukoillessamme vilpittömästi,
että nämä ihanat luvut löytävät
tiensä kulttuurisesti rikkaan yhteiskuntamme koteihin, sydämiin ja
mieliin, rukoilemme myös, että ne,
jotka ovat ottaneet Etelä-Afrikan
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syleilyynsä, investoineet työllä ansaitsemiaan varoja, aikaansa, energiaansa ja vilpittömät tarkoituksensa Etelä-Afrikkaan ja sen sisarmaihin, saavat siitä vastineeksi kymmenkertaiset siunaukset. Ylistys
Paratiisin-Isällemme hänen loputtomasta hyvyydestään.
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