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І знову нам видається доцільним звернути увагу Виконавчого комітету на деякі мудрі зауваження і
поради, зібрані нами на протязі (попередніх) років, і які відносяться до проблем, пов'язаних в майбутньому з
КНИГОЮ УРАНТІЇ. Ці поради можуть бути представлені нами під таким загальним заголовком:

ЕПОХА КНИГИ УРАНТІЇ
(Більш відомі, як "Мандат на публікацію" *)
"Ми вважаємо Книгу Урантії характерною і прогресивної рисою в розвитку і еволюції людського
суспільства. Вона, і її поява ніяк не пов'язані з вражаючими епізодами епохальної революції в людському
суспільстві, незважаючи на те, що її поява за часом явно співпала з початком епохи таких змін. Книга
належить до наступної епохи, яка настане безпосередньо після завершення боротьби нинішніх ідеологій.
Це буде день, коли людина повною мірою відчує пекуче бажання шукати і знайти істину і досягти
праведності. Коли хаос, викликаний сьогоднішнім сум'яттям у людському розумі, пройде, стане набагато
простіше усвідомити і сформулювати концептуальну основу для нової ери більш високих людських
взаємин. Саме для такого, поліпшеного стану людського життя на землі підготована ця книга".
"Але публікація книги не була відкладена до цієї (можливо) дещо віддаленої дати. Книга
опублікована так рано, щоб бути корисною для підготовки нових лідерів і вчителів. Так само її поява
необхідна, щоб привернути увагу людей, у яких є можливість надати фінансову підтримку перекладу
книги на інші мови".
"(Ви), ті, які присвятили (ваші) життя служінню щодо розкриття Книги та зміцненню Братства,
частково можете усвідомлювати значення (ваших) справ. Безсумнівно, що (Ви) будете жити і помрете,
повною мірою так і не усвідомивши те, що (ви) приймаєте участь в народженні нової Ери Релігії в цьому
світі".
"Майбутнє не відкрито для (вашого) смертного розуміння, але (ви) будете робити все можливе
для того, щоб досконально вивчити порядок, план і методи розвитку так, як це було розкрито земним
життям Михаіла, коли Слово стало плоттю. Ви стаєте учасниками наступного епізоду, коли Слово
створило Книгу. Велика різниця в релігійних устроях, проте багато важливих уроків можна здобути при
вивченні минулого ".
"І знову (Ви) повинні згадати часи Ісуса на землі. (Ви) повинні дуже добре розуміти те, як Царство
Небесне було відкрито цьому світу. Чи було це повільним і природним процесом? Чи це було раптовою
демонстрацією сили і показовим застосуванням влади? Було це еволюційно чи революційно?"
"(Ви) повинні навчитися володіти (вашим) душевним довготерпінням. (Ви) пов'язані з
одкровенням істини, яка є частиною природної еволюції релігії в цьому світі. Занадто швидке зростання
буде самогубним. Книга дається тим, хто вже готовий до неї задовго до настання днів її всесвітньої місії.
Тисячі навчальних груп повинні бути створені і почати свою роботу; книга повинна бути перекладена на
багато мов. Таким чином, нехай буде книга в готовності, коли боротьба за свободу людини, нарешті,
принесе свої переможні плоди і світ знову стане безпечним для релігії Ісуса і свободи людства " (10.5)

* В Історії Урантійського руху, опублікованій Вільямом С. Седлером, це повідомлення носить назву
Мандат на публікацію.
[Цей документ був представлений Вільямом Седлером молодшим Форуму у вищевказану дату. Для
громадської демонстрації займенники були змінені, наприклад, "ми" замість "ви". З урахуванням цих
змін тут документ відновлений у відповідності з оригіналом. Копії цього документа були включені у
файли секретарів кожного з постійних комітетів Братства. Голови комітетів отримали свої копії. ]

