Suomen Urantia-seura r.y.
SUOMEN URANTIA-SEURA on Urantia-kirjan lukijoiden muodostama järjestö, jonka tehtävä on lukijapalvelu.
Seura on jäsen kansainvälisessä järjestössä, jonka nimi on Kansainvälinen Urantia-yhdistys (UAI).

Urantia-kirja

Kirjan sanoma on suuri ilmoitus maailmankaikkeudesta, Taivaan Isästä, Luojasta, jumaluudesta, ihmisen
evoluutiosta sekä Jeesuksen koko elämästä kaikkine opetuksineen. Kirja on erittäin haastava jo kokonsa ja
etenkin ainutlaatuisen sisältönsä takia (2097 sivua).
Urantia-kirjan julkaisu, käännökset, painatus, jakelu, markkinointi ja tekstin alkuperäisyyden säilytys
kuuluvat Urantia-säätiölle. Säätiöllä on toimistoja useassa maassa, myös Suomessa. Säätiöllä ei ole jäsenistöä.

Suomen Urantia-seura
Seuran tarkoitus. Suomen Urantia-seura on toimintakeskeinen palvelujärjestö, jonka tarkoitus on edistää
Urantia-kirjan opetusten leviämistä ja asiallista levittämistä. Seura järjestää opintotilaisuuksia ja kokouksia,
tuottaa asiaan liittyviä julkaisuja sekä toimii Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssiteenä.
Toimintamuotoja. Kaikki seuran palvelut on tarkoitettu niin jäsenille kuin ei-jäsenillekin.
• Seuran kesä- ja talvipäivät sekä Helsingin esitelmätilaisuudet
Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille Urantia-kirjasta kiinnostuneille lukijoille vaikkapa uuden oppimiseksi
ja ajatusten vaihtamiseksi muiden lukijoiden kanssa.
• Heijaste-lehti ja UAI Journal
Molemmat lehdet sisältävät Urantia-aiheisia artikkeleita. Heijaste on seuran oma tiedotuslehti, ja UAI
Journal:ia julkaisee Kansainvälinen Urantia-yhdistys (UAI). Lehdet ovat tilattavissa ja myös vapaasti
luettavissa internet-sivuillamme.
• Internet-sivusto: http://www.urantia.fi
Sieltä löytyy muun muassa koko Urantia-kirjan teksti sanahakukoneen kera, Heijaste ja UAI Journal,
vieraskirja, keskustelupalsta, yhteystiedot ja paljon muuta perustietoa.
• Opintoryhmät
Tämä ei ole seuran järjestämää toimintaa, vaikka sitä monin tavoin tuemme ja suosittelemme siihen
osallistumista. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin opintoryhmiin, joissa annetaan
ensisijaisuus Urantia-kirjan opetusten julkitulolle, on hyväksi koettu tapa syventää ja ymmärtää Urantiakirjan opetuksia. Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita opintoryhmiä on muun muassa seuraavilla
paikkakunnilla: Helsingin seutu, Hyvinkää, Jyväskylä, Kotka, Lahti, Lammi, Lempäälä, Oulu, Rauma,
Rovaniemi, Tampere ja Turku.
• Muuta
Seura esittelee toimintaansa, paitsi verkkosivuilla, myös useilla vuosittaisilla messuilla. Samoin uudet
lukijat voivat pyytää Urantia-kirjan ja seuramme toiminnan esittelyä, varsinkin jos kiinnostuneita on
samalla kertaa jo useampia.
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