Vapauden filosofia 27.-29.4.2018
Kurssilla pohditaan tahdonvapautta: onko ihminen
oman onnensa seppä vai kohtalonsa orja? Luentojen
ja keskustelujen keinoin tutkitaan vapauden käsitettä:
tarkoitetaanko vapaudella vapautta kielloista ja
rajoituksista vai yksilön tosiasiallista mahdollisuutta
toteuttaa omaa elämänsuunnitelmaansa.
Kurssilla perehdytään mm. Søren Kierkegaardin
vapauden ja valinnan filosofiaan ja Nikolai Berdjajevin
näkemykseen vapaudesta elämän perimmäisenä
olemuksena. Mitä Albert Camus tarkoitti, kun hän piti
kuolemaa vapauden viimeisenä takeena? Johtaako
uskonnollinen usko hengen vapauteen vai kirjaimen
orjuuteen?
Kurssin ohjaajana toimii kirjailija, FM Torsti Lehtinen.

Kuva: Sami Feiring

Vapauden filosofia
27.-29.4.2018

Perjantai 27.4.
15.30
16.00

Päivällinen
Kurssin avaus,
ohjelman esittely, kurssilaisten toivomukset
Eksistentialistinen vapauden filosofia:
Tahdonvapaus vai vapaus kohtalona
Ehtoopalvelus
Iltapala
Vapauden kaiho soi: vapaus musiikin teemana

16.30
18.00
19.30
20.00
Lauantai 28.4.
6.00
7.00 ->
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.30
15.30
16.00
18.00
19.30

Aamupalvelus ja liturgia
Aamiainen
Søren Kierkegaardin vapauden ja valinnan filosofia
Vapaus jostakin ja vapaus johonkin
Nikolai Berdjajev:
Vapaus elämän perimmäisenä olemuksena
Lounas/Moleben
Kuolema vapauden viimeisenä takeena
Taiteen vapaus
Päiväkahvi
Uskonnollinen usko:
Hengen vapautta vai kirjaimen orjuutta
Vigilia
Iltapala

Sunnuntai 29.4.
7.00
Aamiainen
9.00
III hetki ja liturgia
11.00
Päätöslounas ja henkilökohtaiset vapauden lauseet
11.30
Huoneiden luovutus
Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä.
Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.

Tervetuloa kurssille!
Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi
avaimen ja nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia
esillä erityisesti kahvila-ravintola Trapesassa ja Tuohus-kaupassa
asioidessaan.
Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvilaravintola Trapesan noutopöydässä.
Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruokaainerajoitukset.
Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
luostarin jumalanpalveluksiin.
Kurssin hinta majoitusvaihtoehdon mukaan/hlö (sis. opetuksen ja
majoituksen aamiaisineen):
•

220€ (1 hh opistohotelli)

•

195€/ hlö (2 hh opistohotelli)

•

210 € (1 hh vierasmaja)

•

185 €/ hlö (2 hh vierasmaja)

Lisäksi kurssilaiset voivat ostaa kahvila-ravintola Trapesasta
normaalihintoja edullisemman ruokapaketin 48€ , johon kuuluvat
ohjelmaan merkityt ateriat.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 13.4.2018 mennessä netissä
www.valamo.fi/opisto, puhelimitse (017) 5701 401 tai sähköpostilla
opisto@valamo.fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

