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®
Асоціація являє собою "ініціативу знизу" (grass 
roots); її цілі і завдання досяжні тільки на місцевих 
рівнях Локальних і Національних Асоціацій. 
Лідери місцевих Асоціацій складають Раду 
Представників – головний орган Міжнародної 
Урантійської Асоціації; також вони номінують своїх 
представників для служіння на міжнародному 
рівні, формуючи Міжнародну Раду Служіння – 
керуючий орган, який займається щоденним 
управлінням і координацією всіх проектів 
Асоціації. Крім того, ми утримуємо центральний 
офіс, в завдання якого входить формальне 
управління справами Асоціації, як неприбуткової 
громадської організації. Робота в Міжнародній Раді 
Служіння виконується добровільно, на 
волонтерських засадах.

Із радістю запрошуємо вас приєднатися до 

дружньої сім'ї читачів Книги Урантії, що 

працюють разом над поліпшенням нашого світу 

і прискоренням духовного відродження 

людства. Наша надія і віра на краще майбутнє 

полягає у нових і розширених істинах про Бога, 

космос і людину, викладених у Книзі Урантії.

Для того, щоб дізнатися більше про Асоціацію, 
зв'язатися з нами або запропонувати нам своє 
співробітництво, будь ласка відвідайте 
українську версію нашого сайту http://urantia-
association.org. Ми будемо раді відповісти на всі 
ваші запитання.

її вчень
і поширенню

Наша поштова адреса:

Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL, 60614-7640,
UNITED STATES

Тел.: +1-773-572-1180 
Website: http://urantia-association.org 
Email: centraloffice@urantia-association.org 

Міжнародна Урантійська Асоціація



 

Що таке Міжнародна
Урантійська Асоціація?

Членство в Асоціації

Локальні і Національні Урантійські Асоціації у світі – 2016

Релігійний виклик цієї епохи кинутий тим далекоглядним і прогресивним 
чоловікам і жінкам, які, володіючи духовною проникливістю і спираючись на 
розширені і бездоганно інтегровані сучасні уявлення про космічну істину, 
вселенську красу і божественну чесноту, зважилися б створити нову і 
привабливу для людей філософію життя. [Книга Урантії, документ 2:7.10, стор. 43.3]

осягнення сталого миру на планеті не Дможливе без соціальної, моральної, 
економічної і політичної трансформації 

сучасного суспільства. Безсумнівно, найкращий 
спосіб досягти позитивних змін – індивідуальне 
духовне відродження кожної окремої людини. Ми 
віримо, що вчення, які містить Книга Урантії, 
несуть у собі колосальний потенціал, здатний 
змінити життя людей на краще. Тих, хто приймає 
ці вчення і довіряє їм, Книга Урантії надихає 
шукати нові і розширені рівні духовного 
зростання, допомагаючи їм жити просвітленим 
життям в служінні на благо нашої планети і всіх 
живих істот, що живуть на ній. Виклик, що постає 
перед нами сьогодні – це природне, мирне і 
ненав'язливе поширення урантійського 
одкровення; розумне подання Книги Урантії тим 
шукачам істини, які жадають відкрити для себе 
позитивне духовне послання – людям, що хочуть 
зробити цей світ кращим для самих себе, своїх 
дітей і майбутніх поколінь.

Це формальне об'єднання читачів Книги 
Урантії, людей, натхнених ученнями цієї 
незвичайної книги, які відкрили для себе силу, 
красу і глибину її одкровенних текстів. Завдання 
Міжнародної Урантійської Асоціації – служити 
всім тим, хто вивчає Книгу Урантії, всіляко 
допомагаючи їм поглиблювати розуміння книги, 
розширювати свої знання і застосовувати вчення 
Книги Урантії на практиці у своєму 
повсякденному житті.

Міжнародна Урантійська Асоціація (Асоціація) 
заснована у 1992 р., як членська організація з 
метою представляти Книгу Урантії світу. 

Для досягнення своєї мети – сприяння 
вивченню Книги Урантії і поширення її 
вчень – Асоціація надає читачам Книги 
Урантії наступні послуги, а також займається 
виконанням таких програм:

Забезпечує читачам Книги Урантії џ
середовище для спільного вивчення книги, а також для 
спілкування з метою більш глибокого розуміння її вчень.

Сприяє становленню та розвитку незалежних реальних і џ
віртуальних навчальних груп, завданням яких є вивчення 
Книги Урантії.

Дружня допомога і взаємодія з новими читачами Книги џ
Урантії – відповіді на питання нових читачів, допомога з 
пошуком інших читачів Книги Урантії в своєму регіоні, 
допомога зі встановленням зв'язків, а також – підготовка 
можливостей для служіння на благо інших читачів Книги 
Урантії в всьому світі.

Допомога людям, зацікавленим в поширенні вчень Книги џ
Урантії на місцевому рівні – допомагаємо знаходити власні 
шляхи їх поширення, а також допомагаємо знаходити 
потрібні для цього ресурси та матеріали.

Забезпечення читацьких груп навчальними матеріалами, џ
посібниками, вторинними роботами, що навчають, але не 
інтерпретують Книгу Урантії; також ми допомагаємо з 
інтерактивними інструментами, наприклад з ПО для 
віртуального спілкування.

Організація конференцій та регіональних зустрічей, џ
присвячених вивченню Книги Урантії, а також спілкуванню 
і взаємодії між читачами.

Публікація новин урантійської спільноти, поширення џ
інформації про майбутні події, пов'язані з Книгою Урантії.

Підготовка та всебічна підтримка вчителів і лідерів, які џ
добре знають і глибоко розуміють вчення Книги Урантії.

Допомога з розміщенням книг в бібліотеках, школах, џ
університетах, а також підтримка участі читачів Книги 
Урантії в книжкових виставках з метою публічного 
представлення книги.

Асоціація вітає членство в ній чоловіків і жінок, людей 
будь-якої віри, всіх рас і національностей. Ми прагнемо 
до духовної єдності – духовного братерства людей 
усього світу. Ми не є церквою або організованою 
релігією; Асоціація – позаполітична організація. Ми не 
займаємо бік тієї чи іншої політичної сили або партії; ми 
не висловлюємо своєї офіційної думки з економічних і 
соціальних питань. Рівень знань, соціальний статус, 
вірування і переконання людей можуть бути різні, проте 
справжня віра і призначення всіх людей – єдині, 
ідентичні, тотожні. Книга Урантії закликає нас не 
концентруватися на розбіжностях, а навпаки – ділити 
один з одним радість усвідомлення нашої спільної 
духовної єдності.

В Україні ви можете вступити в Асоціацію, приєднавшись 
до неї на місцевому рівні – вступивши до Урантійської 
Асоціації України, детальніше див. сайт urantia.org.ua

Щоб дізнатися більше про членство, будь ласка відвідайте 
розділ "Взяти участь" в українській версії офіційного сайту 
Міжнародної Урантійської Асоціації. Крім цього, в розділі 
"Спілкування з іншими читачами – Місцеві осередки" ви 
зможете знайти карту з контактами Місцевих і 
Національних Урантійських Асоціацій в усьому світі.


