
TAMMIKUUN UUTISKIRJE 

 

 

Hyvää Uutta Vuotta Ystäväni! 

Alkaneena vuonna 2023 Gnostilaisella Seuralla on yhteensä 30 tilaisuutta, joista neljä tammikuussa: 
Messu, G-klubi, Yleisöluento ja Mysteerikoulu. Niiden tiedot löydät tästä uutiskirjeestä. 

Kevätkauden aikana Messun eli ”Valon hartauden” sisältö uudistetaan. Musiikki tulee edelleen 
olemaan keskeisellä sijalla. Uusi ”Gnostilainen kamarikuoro” tuo tilaisuuksiin elävän musiikin ja uusia 
musiikkiteoksia. Musiikin lomassa tullaan esittämään tekstisitaatteja, aforismeja, rukouksia ja runoja. 
Mystisyyttä tuovat gregoriaaniset kuoroteokset, symboliset kiertokäynnit, pienoisnäytelmät ja 
uudistumiskasteet visuaalisin efektein korostettuna. Jokaisesta "Valon hartaudesta" pyritään 
tekemään uniikki hengellinen kokemusi. Tammikuun messu on viimeinen vanhalla formaatilla 
toteutettava, joten jos et vielä ole kokenut sitä, niin nyt siihen olisi viimeinen mahdollisuus.  

G-klubit järjestetään jatkossa itsenäisinä tilaisuuksina, eri päivinä kuin ”Valon hartaudet”. 

 

 GNOSTILAINEN MESSU -  
"VALON HARTAUS" 

Sunnuntaina 15.1.2023 klo 17.00 - 18.15 

♦ Fyysisesti Helsingissä, Uudenmaankatu 33 

Tammikuun messuun sisältyy lasten siunaaminen, 
joten ottakaa pienet lapset mukaan. 

Gnostilainen messu on meditatiivinen, 
musiikkipainotteinen ja dogmeista vapaa 
hartaustilaisuus. Messun musiikki koostuu tunnetuista 
klassisista sävellyksistä, joihin on tehty suomenkielisiä 
gnostilaisia sanoituksia. Luettavien tekstien ja 
rukousten sanoma on universaali. 

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. 

Avoin kaikille. Vapaaehtoinen kolehti. Tervetuloa hiljentymään ja kuuntelemaan kaunista 
musiikkia!  

 
 



 

 

G-KLUBI  

Sunnuntaina 15.1.2023 klo 18.30 - 20.00 

Jarmo Nevalainen alustaa aiheesta: "Mestarin Avain" 

♦ Fyysisesti Helsingissä, Uudenmaankatu 33 

♦ Virtuaalisesti Zoomissa. Pääset mukaan klikkaamalla 
linkkiä: https://us02web.zoom.us/j/85158835414 

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! 

 

 

 

YLEISÖLUENTO  

Sunnuntaina 22.1.2023 klo 15 – 17 

Säveltäjä Lars Karlsson luennoi musiikkinäyttein 
aiheesta: "Kristinuskon vaikutus klassiseen 
musiikkiin kautta aikojen". 

♦ Fyysisesti Helsingissä, Uudenmaankatu 33 

♦ Samaan aikaan virtuaalisesti Zoomissa.  

Pääset mukaan klikkaamalla 
linkkiä: https://us02web.zoom.us/j/82817346543 

Tilaisuus on maksuton. 
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. 

 

Taustaa luennolle: 

Monet länsimaisen taidemusiikin piirteet kehittyivät keskiajalla hengellisen musiikin piirissä, kuten 
nuottikirjoitus ja polyfonia. Renessanssimusiikin keskeisimpiä sävellysmuotoja olivat kirkolliset 
messut ja motetit, joista mm. Palestrina on tullut tunnetuksi. Barokkimusiikissa rakastettiin 
ylenpalttista koristelua, mutta siihen sisältyi myös paljon aitoa herkkyyttä ja uskonnollista lämpöä. 
Barokkimusiikin monimutkaisen polyfonian mestari oli Bach. Klassisen kauden merkittävimpiä 
säveltäjiä olivat Haydn, Mozart ja Beethoven, jotka hengellisen musiikin lisäksi ovat jättäneet meille 
muunkinlaisen musiikin rikkaan perinnön. 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/85158835414
https://us02web.zoom.us/j/82817346543


 

 

MYSTEERIKOULU  

Sunnuntaina 29.1.2023 klo 15-17 

♦ Virtuaalisesti Zoomin kautta 

 

Jakso 7A – Gnosis antiikin Roomassa" 

7A-jakson luentojen aiheet ovat: 

-  Antiikin Rooman uskonnot ja kultit 

-  Mithralaisuus 

-  Rooman rakentajakollegiot 

Opettajana Pentti Tuominen 

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. 

Ilmoittaudu ja osta Zoom-linkki verkkokaupasta 

Osallistumiseen oikeuttavan linkin hinta Gnostilaisen Seuran jäseniltä on 0 € ja muilta 3 €. 

Toissa vuonna 7-jaksoon osallistuneet tai sen aineiston erikseen ostaneet saavat nyt osallistua 
virtuaaliseen 7A-jaksoon ilmaiseksi. 

Osanottajat saavat samaan hintaan jälkikäteen luentojen videotiivisteet sekä luentoihin liittyvät 
syventävät opintokirjeet. 

Tämän jakson videoluennot + opintokirjeet ovat tilattavissa myös ilman osallistumista 
Mysteerikouluun verkkokaupastamme. 

 

 

Tammikuisin tervehdyksin  

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. 

https://www.gnosis.fi/verkkokauppa/#token-375263
mailto:gnostilainen@gmail.com

