GNOSTILAINEN LAPSEN NIMENANTO JA SIUNAAMINEN

Yleistä
Juhlava lapsen nimenanto ja siunaaminen (”nimiäiset”) voidaan suorittaa gnostilaisen käytännön
mukaisesti, jolloin esilukijana voi toimia kuka tahansa henkilö. Pappia ei tarvita. Tämä tilaisuus
voidaan järjestää joko kotona tai muualla sen mukaan kuin asianosaiset sopivat. Vanhemmat voivat
myös tilata tilaisuuteen esilukijaksi Gnostilaisen Seuran kouluttaman Adeptin, jolloin tästä palvelusta
laskutetaan hinnaston mukainen kohtuullinen maksu sekä matkakulut.
Gnostilainen lapsen nimenanto on pyhä toimitus, johon sisältyy myös lapsen siunaaminen. Tässä
tilaisuudessa lasta ei oteta minkään kirkkokunnan yhteyteen, vaan kyseessä on puhtaasti
nimenantoon liittyvä juhlava toimitus. Tilaisuudessa läsnä voi olla vanhempien ja läheisten lisäksi yksi
tai useampi kummi ja muita henkilöitä.
Juhlamenojen yhteydessä voidaan selostaa lapsen nimen/nimien merkityksiä, vertauskuvia ja
historiaa. Tämän voi tehdä jompikumpi vanhemmista tai joku tilaisuudessa läsnä olevista. Jos
vanhemmat haluavat, että Gnostilaisen Seuran Adepti esittää tämän selostuksen, heidän tulee esittää
tämä toivomus palvelutilauksen yhteydessä.
Vanhempien tulee itse ilmoittaa lapsen etunimi/etunimet ja sukunimi/sukunimiyhdistelmä
merkittäväksi väestötietojärjestelmään Digi- ja väestötietoviraston nettisivujen kautta:
https://dvv.fi/lapsen-nimen-ilmoittaminen. Tämä tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa lapsen
syntymästä, joko ennen juhlavaa lapsen nimenantoa tai sen jälkeen. Tarvittaessa vanhempien on
ennen tätä selvitettävä nimen lainmukaisuus.

Alkuvalmistelut
Toimituksen ajaksi sytytetään pöydälle kynttilä. Läsnäolijoilla (paitsi sylikummilla) voi lisäksi olla
käsissään pieni kynttilä/tuohus.
Vesimaljaksi valitaan lasinen läpinäkyvä kulho, joka täytetään noin 1/3 asti kädenlämpöisellä vedellä
ennen toimituksen alkua.
Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen pyhä luonne. Musiikki voidaan esittää
äänitallenteena tai livenä laulaen ja/tai soittaen.

LAPSEN NIMENANNON KAAVA
Tämä lapsen nimenannon ja siunaamisen juhlamenojen kaava ei ole kristillinen eikä minkään
muunkaan kirkkokunnan oppien mukainen. [Kaavan tekstissä on hakasulkeissa olevia osia, jotka ovat
valinnaisia ja voidaan jättää poiskin.]
Sylikummi pitää lasta sylissään.

Esilukija:
Rakkaat ystävät. Olemme kokoontuneet juhlistamaan tämän lapsen nimenantoa ja
antamaan hänelle siunauksemme.
Gnostilaisen tradition mukaan ihmissielujen alkuperä on Valon maailmassa. Sieltä
on laskeutunut puhdas sielu tähän rakkaudella odotettuun ja tervetulleeseen
pienokaiseen, joka on valinnut äidikseen sinut XX (äidin etu- ja sukunimi) ja
isäkseen sinut YY (isän etu- ja sukunimi).
Te vanhemmat olette valinneet tälle lapselle nimen NN (etunimi/etunimet).
-------------------------------------------------------------------------------[Esilukija tai joku läsnä olevista:]
[Vapaamuotoinen selostus valittujen nimien merkityksistä, vertauskuvista ja historiasta]
-------------------------------------------------------------------------------Esilukija:
Jumala on kaiken luomakunnassa ilmenevän viisauden, voiman ja rakkauden lähde.
Me uskomme, että kun pieni ihmislapsi syntyy tähän maailmaan, hän saa Jumalalta
lahjaksi kuolemattoman sielun ja sieluunsa kipinän jumalallista valoa. Sinäkin, N, (lapsen
puhuttelunimi) kannat sisimmässäsi tätä jumalallisen valon kipinää.
Me pidämme elävää vettä Valon vertauskuvana. Osoituksena siitä, että sinun sielusi on
lähtöisin Valosta, valelen otsaasi tällä elävällä vedellä.
(esilukija kostuttaa oikean kätensä sormenpäät vesimaljassa ja koskettaa niillä lapsen otsaa)
Osoituksena siitä, että Jumala on siunaava sinua viisaudellaan, voimallaan ja
rakkaudellaan, piirrän yllesi Jumalan vertauskuvana tämän kolmiomerkin.
(esilukija koskettaa oikean kätensä sormenpäillä lapsen vasenta olkaa, oikeaa olkaa, otsaa ja
lopuksi vielä vasenta olkaa)
-------------------------------------------------------------------------------Vanhemmat yhteen ääneen:

N (lapsen puhuttelunimi), olet meille vanhemmille hyvin rakas ja lupaamme hoivata ja
kasvattaa sinua hellyydellä ja viisaudella.
-------------------------------------------------------------------------------[Joku sisaruksista, jos on:]
[Me kiitämme tästä pikkusiskosta/pikkuveljestä. Haluamme aina pysyä sinulle läheisinä.
Kiitos N (lapsen puhuttelunimi) siitä, että saamme kasvaa yhdessä.]
-------------------------------------------------------------------------------[Joku isovanhemmista, jos on:]
[Kiitämme tästä lapsenlapsesta. Pyydämme hänelle varjelusta kaikkina päivinä. N (lapsen
puhuttelunimi), haluamme kanssasi kokea iloa, läheisyyttä ja hellyyttä.]
-------------------------------------------------------------------------------Esilukija:
N (lapsen puhutelunimi), äitisi ja isäsi tueksi sinun kummeiksesi, ovat lupautuneet
AA, BB, …
Joku kummeista:
N (lapsen puhuttelunimi), me kummit lupaamme olla sinun ja vanhempiesi tukena ja auttaa
sinua kasvamaan viisaudessa, voimassa ja rakkaudessa.
-------------------------------------------------------------------------------Esilukija:
Pyydän nyt vanhempia ja kummeja ojentamaan oikean kätensä N:n (lapsen puhuttelunimi)
pään ylläpuolelle, kämmenet alaspäin, ja yhtyvän hiljaa tähän siunaukseen.
Siunaamme N:aa (lapsen puhuttelunimi) ja pyydämme Korkeinta ohjaamaan hänen
ajatuksiaan, sanojaan ja tekojaan viisaudella, voimalla ja rakkaudella ja olemaan turvana
hänen elämänsä kaikissa vaiheissa sekä opastamaan häntä niin, että hän ei maallisella
vaelluksellaan joutuisi harhaan siltä polulta, joka johtaa kirkkauteen.
− Niin tapahtukoon.
-------------------------------------------------------------------------------[Päätösmusiikki:]
[Joku musiikkiteos lapsen vanhempien toivomuksen mukaan tallenteelta tai livenä laulettuna tai
soitettuna.]

