SYYSKUUN UUTISKIRJE
Hyvää syyskuuta!
Syyskuussa Gnostilaisella Seuralla on neljä tilaisuutta. Niiden tiedot löydätä tästä:

GNOSTILAINEN MESSU eli "Valon hartaus"
Sunnuntaina 11.9.2022 klo 17.00 - 18.15
♦ Fyysisesti Helsingissä, Uudenmaankatu 33
Gnostilainen messu on meditatiivinen hartaustilaisuus, jossa vuorottelevat
klassinen musiikki ja dogmeista vapaat hengelliset tekstit sekä parin
vuosituhannen takaiset rituaaliset jaksot. Messussa luettavat tekstit ja rukoukset
välittävät universaalia rakkauden sanomaa.
Messuun sisältyy lisäksi kaksi gnostilaisuudelle ominaista toimitusta:
”Uudistumiskaste” ja ”Yhteisyyden ateria”. Uudistumiskaste ei ole jäseneksi otto
gnostilaiseen yhteisöön, vaan henkilökohtainen sisäisen uudistumisen
vertauskuvallinen pohdiskelu. Yhteisyyden ateria on gnostilaisen yhteisön yhteenkuuluvuuden ja
lähimmäisenrakkauden vertauskuvallinen esitys. Sitä ei pidä rinnastaa kristilliseen ehtoolliseen.
TILAISUUS ON ILMAINEN JA AVOIN KAIKILLE. KOLEHTI ON VAPAAEHTOINEN.
Tervetuloa hiljentymään ja kuuntelemaan kaunista musiikkia!

G-KLUBI
Sunnuntaina 11.9.2022 klo 18.30 - 20.00
Hannele Valkama alustaa aiheesta: ”Sisäinen eheytyminen”
♦ Fyysisesti Helsingissä, Uudenmaankatu 33
♦ Virtuaalisesti Zoomissa. Pääset mukaan klikkaamalla linkkiä:
https://us02web.zoom.us/j/84971979160
G-klubi on gnostilaisesta hengenperinteestä ammentavien alustusten pohjalta
työskentelevä vapaa keskustelupiiri, joka on avoin kaikille vilpittömille Valon
etsijöille ja syvällisestä ajatusten vaihdosta nauttiville. Fyysisessa G-klubissa on
kahvi/teetarjoilu.
TILAISUUS ON ILMAINEN JA AVOIN KAIKILLE.
Tervetuloa kuulemaan hyvää alustusta ja keskustelemaan!

Sunnuntaina 18.9.2022 klo 15-17
GNOSTILAINEN LUKUPIIRI
"Filippuksen evankeliumi" - 60 ensimmäistä lauselmaa.
♦ Virtuaalisesti Zoomin kautta
Voit liittyä mukaan virtuaalisesti tästä linkistä:
https://us02web.zoom.us/j/81758573919
Tilaisuuden vetäjinä toimivat Outi Koskinen ja Miika Junttila. Lukupiirin työskentelytapa on työpajatyyppistä. Lyhyen
alustuksen jälkeen teksti jaetaan osiin, joita käsitellään pienryhmissä ja sen jälkeen käydään yhteisesti
loppukeskustelu. Tilaisuuden kesto on noin 2 tuntia
Tutustu Filippuksen evankeliumiin etukäteen lataamalla se itsellesi tästä linkistä.
TILAISUUS ON MAKSUTON. ENNAKKOILMOITTAUTUMISTA EI TARVITA.
Tervetuloa saamaan oivalluksia ja keskustelemaan !

MYSTEERIKOULU
Sunnuntaina 25.9.2022 klo 15-17
Jakso 5A – Antiikin Kreikan Gnosis 1"
Opettajana Pentti Tuominen
♦ Virtuaalisesti Zoomin kautta
5A-jakson luentojen aiheet ovat:
- Antiikin Kreikan uskonnot
- Eleusiin mysteerit
Mysteerikoulu tarjoaa osanottajille tiiviit opetuspaketit maailman uskonnoista, filosofioista ja henkisistä liikkeistä. Se
kokoaa yhteen henkisyydestä kiinnostuneita ihmisiä ja antaa heille luentojen ja itseopiskelun kautta laajempaa
tietämystä ja virikkeitä itseoivallukseen, tavoitteena korkeampi henkinen tietoisuus ihmisenä olemisesta osana
universaalia kaikkeutta.
Osta Zoom-linkki verkkokaupasta
Osallistumiseen oikeuttavan linkin hinta Gnostilaisen Seuran jäseniltä on 3 € ja muilta 5 €.
Toissa vuonna 5-jaksoon osallistuneet tai sen aineiston erikseen ostaneet saavat nyt osallistua virtuaaliseen 5Ajaksoon ilmaiseksi. Osanottajat saavat samaan hintaan jälkikäteen luentojen videotiivisteet sekä luentoihin liittyvät
syventävät opintokirjeet.

Kaunista syksyä,
Pentti Tuominen, Gnostilaisen Seuran puheenjohtaja

Jos haluat ottaa yhteyttä Gnostilaiseen Seuraan, se onnistuu sähköpostitse: gnostilainen@gmail.com
Samaan osoitteeseen voit ilmoittaa, jos et enää jatkossa halua Gnostilaisen Seuran uutiskirjeitä.

