
Gnostila inen Seura opastaa iku is ten totuuks ien ets i jö itä  

GNOSTILAINEN SEURA  

Tammikuun uut i sk ir je  

Talvipäivänseisauksen jälkeistä jaksoa joulusta uuden vuoden vaihtumiseen kuvataan 
usein valon uudestisyntymiseksi ja elämän uudistumiseksi auringon alkaessa tuoda 
enemmän valoa pimeimpään vuodenaikaan. Uuden vuoden syntymän vertauskuvana 
on usein pieni lapsi. Ei siis ole ihme, että gnostilaisessa vuodenkierrossa tammikuu on 
omistettu pienille lapsille. Tammikuun gnostilaiseen messuun kuuluu aina lasten siu-
naaminen. Tänä vuonna emme valitettavasti pysty koronarajoitusten vuoksi viettä-
mään tammikuun messua. G-klubin ja muut yleisötilaisuudet joudumme pitämään vir-
tuaalisesti.  

Hyvää Uutta Vuotta! 

Jos haluat ottaa yhteyttä Gnostilaiseen Seuraan, se onnistuu sähköpostitse: 
gnostilainen@gmail.com  

 
Samaan osoitteeseen voit ilmoittaa, jos et enää jatkossa halua Gnostilaisen Seuran 

uutiskirjeitä. 

Teol.maist. Janne Joutsenjoen luento ”Gnostilaisista ja 
hermetistisistä kirjoituksista” on 3. osa luentosarjasta, 
mutta muodosta täysin oman kokonaisuutensa, joten ei 
haittaa, vaikka et ole osallistunut aikaisempiin osiin. 

Luento kestää 1,5 tuntia, jonka aikana syvennytään va-
littuihin gnostilaisiin kirjoituksiin sekä muutamiin herme-
tistisiin teksteihin Corpus Hermeticum-kokoelmasta. Lu-
ennot ovat mahdollisimman interaktiivisia.  

Luennoitsija lähettää käsiteltävät tekstikappaleet oppilail-
le etukäteen tutustumista varten.  

Oppilailla on mahdollisuus hermeneuttiseen tulkintaan, eli tekstien omakohtaiseen 
syvälliseen ymmärtämiseen: "Kuinka teksti puhuttelee sinua, kuinka koet tekstin sisäl-
lön, mitä saat tekstistä itsellesi. Kokemuksia voit jakaa luennolla, tai voit jättää ne 
omiksi salaisuuksiksi." 

 

Yleisöluento — 3. osa  
”Gnostilaisista ja hermetistisistä kirjoituksista”  

 
Sunnuntaina 16.1.2022 klo 16.00—18.00  

Virtuaalisesti Zoomissa 

 
Gnostilainen Mysteerikoulu — 1. jakso 

Sunnuntaina 30.1.2022 klo 13.00—18.00 

Helsingissä, Uudenmaankatu 33 (katutaso) 

ja samanaikaisesti virtuaalisesti Zoomissa  

Gnostilainen Mysteerikoulu aloittaa toisen kautensa jälleen 1. jaksosta sunnuntaina 
30.1.2022 klo 13.00—18.00. Mysteerikoulu toteutetaan hybridisti: Fyysisesti Helsingis-
sä, Uudenmaankatu 33 (katutaso) ja samanaikaisesti virtuaalisesti Zoomissa. 

Mysteerikoulu tarjoaa osanottajille tiiviit opetuspaketit maailman uskonnoista, filosofi-
oista ja henkisistä liikkeistä.  

Mysteerikoulu kertoo kaiken olennaisen maailman 

• uskonnoista, historian aamuhämärästä meidän aikaam-
me  

• esoteeristen veljeskuntien riiteistä, Egyptin mysteerikou-
luista alkaen 

• antiikin filosofien opetuksista 

• kabbalasta ja hermetismistä 

• gnostilaisuuden historiasta ja filosofiasta  

• uusgnostilaisuudesta sekä 

• uuden ajan henkisistä liikkeistä tähän päivään saakka 

 
Tässä kirjoja, joista voit ammentaa uusia ajatuksia  

uudelle vuodelle 

Uudenvuoden terveisin, 
Pentti Tuominen 
Gnostilaisen Seuran puheenjohtaja 

Pentti Tuominen 

GNOSIS   
–  Löytöretkiä sisimpään itseen  

Basam Books 2019 

Kirja on ensimmäinen suomeksi kirjoitettu 
kokonaisesitys gnostilaisesta filosofiasta ja 
sen historiasta. Se valittiin vuoden rajatieto-
kirjaksi. 

Tämän teoksen pitäisi kuulua jokaisen 
gnostilaisesta ajattelusta kiinnostuneen kir-
jahyllyyn. 

Kirja on kovakantinen ja siinä on 207 si-
vua.  
Hinta 30 € (sis. postikulut). 

Hermes Trismegistos  

CORPUS HERMETICUM,  

Smaragditaulu ja muita her-
meettisiä kirjoituksia  

Aatma 2019 

Tämä hermetismin klassikko on vihdoinkin 
käännetty suomeksi. Seitsemäntoista Corpus 
Hermeticum -traktaatin seuraksi tähän kirjaan 
on lisäksi käännetty kolme muuta hermeettis-
tä tekstiä.  

On sanottu, että hermetismi on ollut gnosti-
laisuudelle samaa kuin kabbala juutalaisuu-
delle – avain sisäiseen ymmärrykseen.  

Kirja on pehmeäkantinen ja siinä on 224 
sivua. 2. painos.  
Hinta 30 € (sis. postikulut) 

Luennolle pitää ilmoittautua etukäteen ostamalla pääsylippu verkkokaupastamme: 

Ykkösjakson teemana on  ”Henkisyyden lähteillä” ja se koostuu neljästä luennosta: 

1.1 Mitä uskonto on?  
1.2 Evoluutio, elämänkaari ja uskontojen kehittyminen.  
1.3 Millainen on uskontojen historia?  
1.4 Mikä on jumala? 

Osanottajat saavat samaan hintaan jälkikäteen luentojen videotiivisteet sekä luen-
toihin liittyvät syventävät opintokirjeet. 

https://www.gnosis.fi/verkkokauppa/ 

Pääsylipun/Zoom-linkin hinta on Gnostilaisen Seuran jäseniltä 5 € ja muilta 10 €. 

Luennolle pitää ilmoittautua etukäteen ostamalla pääsylippu verkkokaupastamme: 

https://www.gnosis.fi/verkkokauppa/ 

Pääsylipun/Zoom-linkin hinta on Gnostilaisen Seuran jäseniltä 5 € ja muilta 10 €. 

Voit ostaa kirjat verkkokaupastamme: 

https://www.gnosis.fi/verkkokauppa/ 

Alustuksen aihe: "Viattomuus" (Outi Koskinen) 

Pääset mukaan klikkaamalla linkkiä:  
https://us02web.zoom.us/j/88078129573 

G-klubi on vapaa keskustelupiiri, joka on avoin kaikille vil-
pittömille Valon etsijöille ja syvällisestä ajatusten vaihdosta 
nauttiville. Pääsymaksua ei vaadita.  

Tervetuloa mukaan kuulemaan hyvä alustus ja keskustele-
maan!  

 

G-klubi  
Sunnuntaina 9.1.2022 klo 18.00-19.30  

Virtuaalisesti Zoomissa 

mailto:gnostilainen@gmail.com
https://www.gnosis.fi/verkkokauppa/#token-299043
https://www.gnosis.fi/verkkokauppa/#token-299043
https://www.gnosis.fi/verkkokauppa/#token-299043
https://us02web.zoom.us/j/88078129573







