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Arkkipiispalta
Yksi viidennentoista yleisen piispainkokouksen päätöksistä
näkyy yllä olevasta otsikosta. Johtava piispamme on nyt Arkkipiispa Primate ja aluepiispa on nyt Arkkipiispa. Apulaispiispan
nimitystä ei muutettu. Merkittävä päätös, mikä tehtiin piispainkokouksen jälkeen on piispojen eläkeiän nostaminen 80vuoteen. Paljon tehtiin pieniä tarkennuksia erityisesti kollehtarukouksiin ja muutamiin seremonioihin. Näistä asioista
voidaan
laajemmin
keskustella
tulevilla
Hiljentymispäivillä
Kreivilän
kurssikeskuksessa 08-10. heinäkuuta. Päivien teema ja tarkempi ohjelma löytyvät
tästä lehdestä. Tänä kesänä saamme Ruotsista vieraan, kun Arkkipiispa Bertil MebiusSchröder on mukana hiljentymispäivillä.
Osallistuminen Pyhään Eukaristiaan ( messuun ) on etuoikeus korkeimmasta päästä,
jossa meillä on mahdollisuus, kielen, musiikin ja rituaalin kautta ottaa osaa aktiivisesti
koko naapuruston henkistämiseen, kuten myös suuren edun saamiseen itsellemme.
Osallistuminen tarjoaa myös vertaansa vailla olevan mahdollisuuden tulla
työntekijäksi yhdessä Jumalan kanssa, tekemällä Hänelle todellista ja ylistyksen
arvoista
työtä,
toimimalla
Hänen
ihmeellisen
voimansa
kanavina.
Vapaassa katolisessa kirkossa kaikki läsnä olevat kutsutaan vastaanottamaan Pyhä
Ehtoollinen. Vierailijat ovat aina tervetulleita.
+ Gunnar

Jatkoa kansainvälisen kirkon 100-vuotishistoriikkiin. Oiva Ahola esittänyt
historiikin Jyväskylässä 13.02.2016
Toiminta viriää Suomessa.
Alkutyön maassamme suoritti maisteri Artturi Vesenterä. Kuten Englannissakin, myös
suomessa kirkko toimi yhteydessä Teosofisen Seuran kanssa, mutta jo alkuvaiheessa
nähtiin hyväksi pitää nämä linjat selkeyden vuoksi erillisinä toisistaan, mikä ei
kuitenkaan eripuraisuutta. Kuuluuhan tänäkin päivänä ihmisiä molempiin liikkeisiin
sen aiheuttamatta mitään erityistä kirkaa.
Vesenterä piti luentoja uudesta kirkosta. Näiden luentojen innoittamina perustettiin
asiaa tutkiva ”Uuskristillinen Seura”, joka kokoontui lauantaisin ja toimi muutaman
vuoden. Sen jälkeen asia eteni siten, että Teosofisen Seuran vuosikokouksessa 1820.04.1924 keskusteltiin Vapaan katolisen kirkon perustamisesta Suomeen.
Perustettiin toimikunta, joka alkoi valmistella toimia, jotta maahamme saataisiin
vierailulle joku kirkon piispoista. Tuloksiakin alkoi tulla.

Piispa Julian Adriaan Mazel saapui Suomeen keväällä 1925 ja vietti ensimmäisen
Vapaan katolisen kirkon messun Suomessa 19.04.1925. Hän toimitti samalla kasteita
ja konfirmaatioita. Ensimmäinen kastettu oli Artturi Vesenterä. Sitten 24.04.1925
piispa Mazel vihki hänet akolyytiksi ja näin hänestä tuli myös kirkkomme
ensimmäinen tienraivaaja ja siinä mielessä myös esikuva.
Seuraavana syksynä uudet kirkon jäsenet jatkoivat työtään kirkon toiminnan
organisoimiseksi. Perustettiin Vapaa Katolinen Tutkimusseura, jossa oli jäseniä useita
kymmeniä. Työn tuloksena saatiin piispa Wedgwood vierailulle maahamme.
Valmisteluissa tehtiin kaikki, mitä osattiin, mutta koska ei ollut ketään oikein asiaan
perehtynyttä henkilöä, jäi joitakin seikkoja huomaamatta. Tästä piispa Wedgwood oli
tarkkana persoonana hieman tyytymätön. Kuitenkin, kaiketikin 21.02.1927 hän
kastoi ja konfirmoi kirkkoon uusia jäseniä sekä vihki Artturi Vesenterän papiksi. Näin
voitiin aloittaa organisointi omin voimin.
Koska kaikki alkoi alusta, oli kaikesta myös pulaa. Tietenkin myös rahasta. Teosofinen
Seura oli kuitenkin korvaamattomana apuna siinä missä voi ja niinpä ensimmäinen
suomenkielinen messu vietettiin 06.11.1927 Helsingissä. Paikalla oli 11 henkilöä.
Alettiin laatia yhdyskuntajärjestystä, jotta kirkko voitaisiin rekisteröidä virallisesti.
Yhdyskuntajärjestys hyväksyttiin eri tahoilla ja kaiken sen jälkeen pidettiin kirkon
perustamiskokous Helsingissä 06.01.1929. Yhdyskuntajärjestys lähetettiin kaikille
asianomaisille viranomaisille lausuntoa varten. Lausuntojen perusteella mikään ei
estänyt kirkon rekisteröintiä, joten valtioneuvosto hyväksyi 24.10.1929 kirkon

rekisteröinnin vuoden 1922 uskonnonvapauslain perusteella. Näin Suomessa oli
ensimmäinen virallinen Vapaa katolinen kirkko pohjoismaissa. Vain avioliittoon
vihkimisen lupa jäi puuttumaan. Se saatiin vasta 26.04.1974, jolloin sitä katsottiin
olevan syytä anoa.
Eräs tärkeä tapahtuma oli suomenkielisen Liturgiakirjan aikaansaaminen. Sen toimitti
ja kustansi John Sonck. Hänet oli vuonna 1926 kastettu ja konfirmoitu Adyarissa
12.01.1926 ja vihitty papiksi Huizenissa ( nykyisessä Naardenissa ) 27.07.1927. Näin
ollen hän oli Suomen toinen pappi. Liturgia painettiin vuonna 1930 ja se on siitä
lähtien ollut käytössämme lähes sellaisenaan, vaikkakin on ollut keskusteluja sen
uudesta käännöksestä. Sonck myös perusti apuseurakunnan Viipuriin, koska hän siirsi
praktiikkansa sinne.
Jatkuu seuraavassa numerossa.

Ristikon vanki (Kesäpäivä Korkeasaaressa)
Meren suolaiset aallot syleilevät kalliorantaa. Vähän matkaa rannasta, korkealla
mäellä, vehmaassa puistossa kuusten, mäntyjen ja koivujen keskellä kohoaa suuri,
kuivunut puunrunko, alastomat, jykevät, poikkisahatut oksat korkeutta kohti
törröttäen. Mutta vielä korkeammalla, paljon tuon kuivuneen puunrungon
yläpuolella, leviää vahva rautainen ristikko, joka tuntuu peittävän taivaan sinen ja
jonka helmukset kylminä ja järkkymättöminä ulottuvat maahan asti.
Kuivuneen rungon ylimmällä oksalla istuu kotka.
Katson sen silmiä. Koko tienoo on täynnä elämää. Joka puolella kuuluu ääniä.
Kaikkialla ympäristö on tulvillaan suvisen iltapäivän yltäkylläisyyttä. Mutta ristikon
vanki, ilmojen ylväs valtias kouristaa laihan jäntevät kuningaskyntensä puunrungon
oksaan ja tuijottaa hievahtamatta etäisyyteen, jonnekin kauas, kuin tuhansien
kilometrien, tuhansien vuosien taa. Kertaakaan sen katse ei ole alentunut
vangitsijoihinsa saakka. Kertaakaan sen majesteetillinen rauha ei ole järkkynyt. Se
vain on, ylväänä, haavoittumattomana, vankilassaankin vapaana, ylhäisen
ulottumattomissa rautaisen ristikkonsakin takana.
Kuninkaallinen ikuisuuskatse, sininen salama silmissä – maailmoiden hallitsijan
aavistan noin katsovan.
Vankilan ristikot kahleina yllä ja alla, mutta ilmojen majesteetti on kaukana niiden
saavuttamalta. Milloinkaan sen katse ei ole tavannut noita ristikoita. Milloinkaan sen

katseessa ei ole nähty kaipuuta tavoittaa taas taivas. Kuninkaalle sopii käsky, ei
rukous. Hallitsijalla on valta määrätä, hän ei ole oppinut pyytämisen syntiä. Noissa
silmissä ei ole pyytämistä, eikä niissä ole pyytämättömyyttä. Elämän valtiaat eivät ole
riippuvaisia ulkopuolisesta olemassaolosta. Heidän sisäinen tulensa polttaa kaiken,
mikä saattaisi johtaa heidät orjien poluille.
Katselen tuota majesteetillista olemusta.
Sen tahto ei ole tempovaa, sillä se ei ponnistele, eikä se pidättele elämän virtaa. Sen
tunne ei ole kiihkeätä, sillä siinä asuu varmuus päämäärästä. Sen ajatus ei ole
häilyvää, sillä ajatuksen käskijänä on elämä itse. KATSELEN. Se ei pyydä palkintoa eikä
pelkää sitä. Se ei tyydy vajavaisuuteen, eikä se pyri täydellisyyteen. KATSELEN.
Elämän hallitsijat, täydelliset, eivät pyydä, sillä he eivät tarvitse. Heillä ei ole kaikkea,
mutta kaikki asuu heissä. Heiltä ovat pudonneet suomukset. He näkevät alastoman,
lopullisen. - Mutta he eivät näe hyvää eivätkä he näe pahaa tässä ihmeellisessä
olevaisessa, sillä hyvä ja paha ovat vaatetus. Heidän olemisensa ei ole
rinnastettavissa, eikä se ole vertailtavissa. Sille ei voida antaa määritelmää eikä se ole
lokeroitavissa. Kaikkeus asuu heissä.
Elämän hallitsijat, täydelliset, eivät tunne monimutkaisuutta. Se, mikä on tulvinut
heidän sydämeensä ja heidän sieluunsa, on suunnattoman luonnollista,
yksinkertaisinta, majesteetillisinta, aidointa. Siinä ei ole pingoitusta.
Ponnistuksettomuus hallitsee heidän nuolensa koskaan pysähtymätöntä lentoa.
Heidän toimintansa on täynnä virtaavan veden vapautta ja voimaa. Meidän
nuolemme etenee vain ponnistaen ja sen kaari on lyhyt. Hyveemme riittävät vain
vähään ja ne herkästi murenevat. Ehtimiseen meidän on täytettävä hyveiden
varastoa, sillä niiden variseminen ei lakkaa. Loputtomiin, näännyksiin saakka
koetamme ammentaa tyhjentyvään leiliimme, mutta meidän astiamme eivät ole
koskaan täynnä.
Elämän valtiaat eivät täytä leiliään. He eivät kerää hyveitä, eivätkä he hanki
ominaisuuksia. He eivät seuraa suuntauksia – eivätkä lue opettavaisia kirjoja. He eivät
yritä ylentää mieltään hartauteen eivätkä he pakottaudu tekemään hyviä töitä.
Pulppuava elämä täyttää heidän mielensä ja heidän olemuksensa, ja heidän
varastonsa on alati täynnä, vaikka heidän antinsa olevaiselle on kuin päättymätön
jylinä. He eivät kynnä, eivätkä kylvä, mutta heidän taivaallinen isänsä pitää heistä
huolen, sillä he ovat kylväjän jyvä ja taivaasta putoava lämmin sade. HAVAHDUN:
Sininen salama ilmojen kuninkaan katseessa tuolla ylhäällä välähtää taas hänen
katsoessaan. Näen vain katseen, – ja hiljaisessa mielessäni aavistelen jotakin siitä
suunnattomasta voimasta, siitä pyhästä rauhasta ja siitä loputtomasta
yltäkylläisyydestä, jota suuri elämä jakaa sille, joka on löytänyt tien sen sisimpään

ytimeen. Ja aavistelen, ettei kenkään, joka sen hetkeksikin on löytänyt, milloinkaan
unohda sen kirkkautta, valtavuutta, ja ylimaallisen majesteetillista olemusta.
Atte Pohjanmaa
Julkaistu Teosofi-lehdessä 12/1956

So what?
Mitä käyttöä minulla on aineellisen maailman tarjoamasta ”hienoista” asioista,
joiden eteen olen elämäni aikana ponnistellut.
Alla olevan runon kirjoittajan nimi on tuntematon.
Valmiina tai ei, eräänä päivänä kaikki saavuttaa loppunsa.
Ei ole enää auringonnousuja, ei minuutteja, tunteja tai päiviä.
Kaikki asiat joita keräsit, joko aarteiksi tai unohdettaviksi, siirtyvät jollekin toiselle.
Vaurautesi, kuuluisuutesi ja ajallinen voima kuihtuu merkityksettömäksi.
Ei ole merkitystä sillä, mitä omistit tai mitä olit velkaa.
Sinun kadehtimasi asiat, sinun mielipahasi, sinun turhautuneisuutesi ja
mustasukkaisuutesi häviävät lopullisesti.
Niin myöskin sinun toiveesi, kunnianhimot, suunnitelmat ja tehtävälistat kokevat
viimeisen hengenvedon.
Voitot ja tappiot, jotka kerran näyttivät niin tärkeiltä häipyvät pois.
Sillä ei ole merkitystä mistä tulit, tai millä puolella rataa asuit, lopun saapuessa.
Sillä ei ole merkitystä, olitko kaunis tai säkenöivän lahjakas.
Jopa sukupuolesi ja ihonvärisi on merkityksetön.
Siis millä on väliä? Miten tullaan päiviesi arvoa mittaamaan?
Se, millä on merkitystä ei ole se mitä ostit, vaan mitä rakensit; ei sillä mitä sait, vaan
sillä mitä annoit.
Se, millä on merkitystä ei ole sinun menestyksesi, vaan sinun merkityksesi.
Se, millä on merkitystä ei ole oppimasi asiat, vaan se mitä olet opettanut.
Se, millä on merkitystä on jokainen rehellisyyden, myötätunnon, rohkeuden tai
uhrautumisen teko, joka kehitti, antoi mahdollisuuksia tai rohkaisi muita
jäljittelemään esimerkkiäsi.
Se, millä on väliä ei ole sinun kyvykkyytesi, vaan sinun luonteesi.
Se, millä on väliä ei ole se kuinka monta ihmistä tunsit, vaan se kuinka moni tuntee
kauan kestävän menetyksen, kun olet poistunut tästä maailmasta.
Se, millä on merkitystä ei ole sinun muistosi, vaan muistot, jotka elävät niissä, jotka
rakastivat sinua.
Se, millä on merkitystä on aika, jona toiset sinut muistaa ja minkä vuoksi.

Merkityksellisen elämän eläminen ei tapahdu sattumalta.
Siinä ei ole kysymys olosuhteista, vaan valinnasta.
Valitse elämä, jolla on merkitystä.
Me saamme elantomme sen kautta mitä ansaitsemme, mutta me rakennamme
elämän sen kautta, mitä annamme.
Julkaistu The Theosophist-lehdessä, March 2016, suom. GL

HILJENTYMISPÄIVÄT 2016 Kreivilässä
Kreiviläntie 219, 31110 Matku
Hiljentymispäivien teema: Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija.
( King James Bible: But he that is greatest among you shall be your servant )
Kirkkosalissa noudatetaan hiljaisuutta, samoin kirkkosalin terassilla.
Pe 08.07.
klo 11.00
klo 12.30
klo 13.00
klo 14.30
klo 17.00
klo 18.00
klo 18.30
klo 20.00
klo 21.15
La 09.07.
klo 08.00
klo 08.30
klo 10.30
klo 13.00
klo 14.30
klo 17.00
klo 18.30
klo 19.30
klo 21.00

Kirkon valmistaminen
Sext
Lounas
Virkailijakokous
Illallinen, keitto
Musiikkia, tervetuliaissanat, alustukset hiljentymispäivien teemasta
Parantamispalvelus
Sakramentin siunaus ja kulkue luontoon.
Iltabuffet
Prime
Aamiainen
Maria seremonia ja Messu
Lounas
Ristisaatto rantatalolle, siellä veden siunaaminen ja Matku-järven
pirskoitus, jonka jälkeen rantatalolla vapaa sana.
Illallinen
Vesper, jonka jälkeen kellojensoitto ikuiseen Valoon siirtyneille.
Sauna
Iltabuffet

Su 10.07.
klo 08.00 Prime

klo 08.30
klo 10.30
klo 12.30
klo 14.00
klo 14.30
klo 16.00

Aamiainen
Maria seremonia ja Messu
Lounas
Päätössanat, päivien teeman loppukäsittely
Sakramentin siunaus
Lähtökahvi / tee

Majoitusvaraukset ja ilmoittautumiset: helena.lindgren-perez@hotmail.fi
Puh. 040-5039545

Kirkon vuosikokouksessa puhuttua
Kirkon vuosikokous oli äitienpäivänä, 8.pvä toukokuuta. Esille tuli taas se vanha asia,
josta puhutaan välillä, mutta usein siitä pyritään vaikenemaan näin henkisessä
seurassa. Mutta se raha kuitenkin aina ratkaisee kaiken. Ajattelin jakaa teidän
kanssanne muutamia ajatuksia aiheesta.
Ensin ihan faktaa. Kirkkomme tilaisuuksia järjestetään kolmessa paikassa
säännöllisesti, Helsingissä kerran viikossa, Turussa kahdesti kuussa ja Jyväskylässä n.
kerran kuussa. Näistä kaikista tulee kuluja, vaikka kaikki virkailijat toimivat
vapaaehtoisesti ja palkatta.
Vuodelta 2015 pelkät vuokrakulut näistä tiloista ovat 9325,80€, iso summa. Suurin
menoerä syntyy tietysti Helsingin kirkon tiloista, sillä me joudumme maksamaan
vuokraa koko ajan, vaikkei kirkon tiloissa ole mitään toimintaa muuten kuin
sunnuntaisin, ja joinain lauantai-iltapäivinä.
Kirkollamme on vuokrarinki, johon jotkut jäsenemme tai ystävämme (6 henkilöä)
ovat lupautuneet lahjoittamaan määrätyn summan kuukaudessa. Tällä hetkellä
sinne kertyy rahaa 175€ kuukaudessa (siis 2100€ vuodessa) jäämme siis miinukselle
7225,80€ vuodessa. Toki saamme lahjoituksia ja onneksi perintöjäkin toisinaan,
mutta miinukselle tuppaa jäämään joka vuosi. Kolehti kattaa osan menoista, viime
vuonna se tuotti 2126,50€. Vieläkin jäädään miinukselle 5099,30€.
En enempää halua teille numeroita jakaa. Haluan esittää sinulle kuitenkin
kysymyksen. Onko kirkon toiminta sinulle niin tärkeää, että haluat sitä tukea, myös
rahallisesti? Mikäli vastaat myöntävästi, kolehtihaavi on hyvä paikka tai
vuokrarengas ja tilille voi laittaa silloin tällöin isoja tai pienempiä summia.
Vastaanotamme myös hyviä ideoita ja niiden toteuttajia, aikaisempina vuosina
esim. Helsingissä oli melkein jatkuvasti kirpputoripöytä, mutta tällä hetkellä ei ole
resursseja sellaisen toiminnan pyörittämiseen täällä. Siispä löytyykö sinulta aikaa

esimerkiksi tämän kaltaisen toiminnan pyörittämiseen? Ja kirpputoriahan voi
pyörittää missä päin Suomea tahansa.
Näin tällä kertaa ja tämän kokouksen jälkitunnelmissa toivotan hyvää kesää ja
toivottavasti näemme Kreivilässä Hiljentymispäivillä.
Sisar Maj-Lis

Vuokrarinki
Muutamat kirkkomme jäsenet ja ystävä t ovat jo pidemmän aikaa maksaneet
kuukausittain pienen summan Franzeninkatu 5:ssä sijaitsevasta huoneistosta
menevän vuokrakulun kattamiseksi. Myös uudet maksajat ovat tervetulleita tähän
vuokrarinkiin. Kertasuorituksetkin otetaan kiitollisuudella vastaan. Avustukset
tilille: Vapaa katolinen kirkko FI16 1745 3000 1855 22. Käyttäkää viitenumeroa
1070.
Mielenkiintoisia sivustoja
Esoteerinen lähde Geoffrey Hodsonin elämään ja työhön:
www.geoffreyhodson.com

Tapahtumakalenteri
Syyskuussa alkavan toimintakauden tapahtumat tulevat ensin kirkon nettisivuille ja
sen jälkeen syyskuun tiedotuslehden sivuille. Tällä erää on tiedossa Turun
opintopiirin kokoontumiset, paikkana Brahenkatu 15
To 08.09. klo 18.00 – 19.30
To 13.10. klo 18.00 – 19.30
To 10.11. klo 18.00 – 19.30
To 08.12. klo 18.00 – 19.30
Opintopiirin jälkeen vietetään iltahartaus ja nautitaan päätteeksi iltatee.
Opintopiirin tutkimuskohde on Tuomas Kempiläisen ”Ruusutarha”
Kaikki ovat tervetulleita, lisätietoja Berit Elfving 040 7249854

YHTEYSTIETOJA
Kirkon sähköposti: info@vapaakatolinen.fi
Toiminta Helsingissä
Franzeninkatu 5 C, 00500 Helsinki
Kirkkoherra Erkki Solman, Kankaretie 2 D 44, 00770 Helsinki, puh. 09-3881590
sähköposti: erkki.a.solman@gmail.com
Pastori Robert Ekering, Iiluodontie 8 A 31, 00980 Helsinki, puh. 09 3433345
sähköposti: ekering@vapaakatolinen.fi
Pastori Göran Qvarnström, Liusketie 9 F 52, 00710 Helsinki, puh. 045-3245003
goran.qvarnstrom@vapaakatolinen.fi
Opintopiiri: Diakonissa Maj-Lis Jusslin, puh. 050 323 8322, jusslin@gmail.com
Toiminta Turussa
Brahenkatu 15 A 22, Turku
Toimintaa on myös Kemiön saarella ja Porissa.
Vt. kirkkoherra, Göran Bärlund, Koristonkaari 4 D 100, 20780 Kaarina,
puh. 02 2434 802, goran.barlund@kolumbus.fi
Turun opintopiiri: Diakonissa Berit Elfving, puh. 040 7249 854
Toiminta Jyväskylässä
Kauppakatu 5, piharakennus, 40100 Jyväskylä
Arkkipiispa Gunnar Lindberg, puh. 050-5457607
Diakonissa Helena Lindgén-Pérez, puh. 040-5039545

Kirkon pankkitili ja rahastonhoitajat
Pankkitili: Vapaa katolinen kirkko FI16 1745 3000 1855 22
Rahatonhoitajat: Helena Lindgrén-Pérez, email: helena.lindgren-perez@hotmail.fi
Mia Lindberg, email: mia.lindberg@vapaakatolinen.fi
Arkkipiispa Gunnar Lindberg,
Syväkorventie 176, 41800 Korpilahti

Apulaispiispa Göran Bärlund
Koristonkaari 4 D 100, 20780 Kaarina

puh. 050 5457 607
gunnar.lindberg@vapaakatolinen.fi

puh. 02
goran.barlund@kolumbus.fi

Ylivikaari Oiva Ahola,
Lukiokatu 29 A 4, 13100 Hämeenlinna,
puh 0500 474 241
Oivaahola@hotmail.com

Maria-sisaret: Maj-Lis Jusslin
Humalkallio 21. 02400 Kirkkonummi. Puh. 050 3238322
maria-sisaret@vapaakatolinen.fi

Lisätietoja kirkosta ja sen tapahtumista: www.vapaakatolinen.fi
Vapaa katolinen kirkko on kansainvälinen, vapaa ja itsenäinen kristillinen kirkko,
jonka apostolinen perättäisjärjestys polveutuu Hollannin vanhasta katolisesta kirkosta,
joka erkani Rooman kirkosta yli 200 vuotta sitten. Vapaan katolisen kirkon
perustamisvuodeksi katsotaan 1916. Kirkon perustaja piispat olivat C.W. Leadbeater
ja J.I. Wedgwood. Suomen vapaa katolinen kirkko rekisteröitiin vuonna 1929.
Vapaa katolinen kirkko tunnustaa ja jakaa seitsemän historiallista sakramenttia. Sillä
ei ole dogmeja, ja se antaa jäsenilleen täydellisen vapauden uskon asioissa pitäen
luonnollisena, että jokaisen tulee etsi ja löytää oma tiensä totuuteen.
Kirkko pitää kaikkia suuria maailman uskontoja tasavertaisina teinä Jumalan luo. Se
pitää kosmista Kristusta kaiken alkuna ja loppuna, tienä, totuutena ja elämänä, joka
piilevänä asuu kaikissa elävissä olennoissa. Luomakunnan mysteerissä Jumalan Äitiaspekti on yhtä tärkeä kuin Isäaspekti. Keskeisiä aiheita ovat myös elämän ykseys,
tietoisuuden involuutio ja evoluutio, sekä henkinen hierarkia. Jokainen etsijä
uskonnostaan, tai sen puuttumisesta riippumatta on tervetullut osallistumaan kaikkiin
kirkon seremonioihin ja Pyhään ehtoolliseen. Kaikki työntekijät toimivat kirkossa
palkatta.

