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”Jos täyttyisikin maailma nyt valheen 
enkeleistä, niin pimeys ei voittoa 
kuitenkaan saisi meistä. Ne olkoot 
raivoissaan ja syöskööt kiukkuaan. Ne 
valheen vallat on jo saaneet tuomion. 
Ne yksi sana kaataa” (V. 170:3). 
 

Maailma on täyttymässä valheesta. Kun 
Jumalan sana hylätään, avautuu tie 
kaikenlaisille väärille käsityksille ja opeille. 
Tuoreimpana esimerkkinä se, että 
Suomessakin aletaan vihkiä avioliittoon 
samaa sukupuolta olevia pareja. Tämä on 
räikeä valhe, jollaisia Saatana koettaa 
syöttää ihmisille.  
 

Saatanan tarkoituksena on aina rikkoa 
Jumalan luoma hyvä järjestys. Jumala on 
järjestyksen Jumala. Saatana on 
epäjärjestyksen epäjumala. Epäjärjestyk-
sessä oleva maailma tai kirkko ei enää tuo 
ihmisten elämään siunausta vaan 
kirouksen. Epäjärjestyksessä oleva maailma 
ei enää kerro ihmisille järjestyksen 
Jumalasta vaan kaiken kaoottisuudesta ja 
sattumanvaraisuudesta. 
 

Saatana haluaisi sekoittaa kaiken sen, 
minkä Jumala on alun perin luonut hyväksi. 
Jumala loi kaikki ihmiset miehiksi ja naisiksi, 
täydentämään toisiaan. Miehen ja naisen 
välinen positiivinen jännite on yksi 
maailman upeimpia asioita. Seksuaalisuus 
on erittäin luova voima. 
 

Saatana haluaisi nyt häivyttää rajan 
sukupuolten välillä. Kukaan ei ole 
kuulemma kokonaan mies eikä nainen vaan 
kaikki ovat jotain siltä väliltä. Monen 
sukupuoli on kuulemma myös hyvin 
epäselvä ja voi muuttua iän myötä. 
Joidenkin pitää jopa ”korjata” 
sukupuoltaan, kun ovat syntyneet väärään 
kehoon. Kaikella tällä sielunvihollinen  
 

 
     keskiaikainen piirros 
 

koettaa epätoivoisesti hämmentää ihmisten 
mieliä ja irrottaa meitä Luojastamme. 
 

Seurakunnassakin koetetaan Jumalan 
luoma järjestys rikkoa siten, ettei enää ole 
toisistaan erottuvaa hengellistä isyyttä ja 
äitiyttä. Naispappeus on julkea hyökkäys 
tätä Jumalan asettamaa ja Raamatun 
opettamaa järjestystä vastaan. Kuinka 
nainen voisi olla seurakunnan isä? 
 

Avioliitto on tällä hetkellä Saatanan 
toiminnan tärkeimpiä työaloja. Miehen ja 
naisen välinen, Jumalan edessä solmittava 
liitto halutaan hämärtää avoliittojen, 
homoliittojen, ja monenkirjavien parisuhtei-
den avulla. On muka syrjivää, jos kaikki 
eivät pääse naimisiin kenen kanssa 
haluavat. Tulemme näkemään tällä saralla 
vielä monia uusia aloitteita avioliiton 
murentamiseksi, mm. sallimalla moniavioi-
suuden.  
 

Pahinta on se, että kaikki tämä epäjärjestys 
vierottaa lapset ja nuoret Jumalasta ja 
Hänen tahdostaan. Se mitä he näkevät 
ympärillään, ei kerrokaan enää Jumalan 
luomasta hyvästä järjestyksestä vaan 
Saatanan luomasta epäjärjestyksestä. 
Yhteiskunta, kirkko ja kodit ovat luisumassa 
eroon Jumalan hyvästä tahdosta.  
 

Kristittyinä me pidämme kiinni Jumalan 
sanasta, ja opetamme sen totuuksia 
Saatanan harmiksi ja ihmisten autuudeksi. 
 



KEVÄT 2017 PAULUKSESSA 
 

JUMALANPALVELUS joka sunnuntai klo 

11.00 Väinöläntie 21.   5.3. Juhana Pohjola 

13.4. klo 19. kiirastorstain ehtoollinen 

14.4. klo 11. pitkänperjantain kirkko 

16.4. klo 11. pääsiäiskirkko 
 

RUKOUSPIIRI 10.30 kirkolla sivuhuoneessa. 

PYHÄKOULU saarnan aikana 
 

USKONPUHDISTUSLUENNOT 
Kouvolan kirjaston auditoriossa klo 18.00 

7.3. ”Uskonpuhdistuksen tulo Suomeen” 
 

LÄHETYSPIIRI joka toinen torstai klo 10. 

9.3. Porilla, 23.3. Merja Weckmanilla, 6.4. 

Erja Himasella, 20.4. Sallisilla, 4.5. Penttisellä 
 

ORAVALAN RAAMATTUPIIRI joka toinen 

keskiviikko klo 18. Hellin Helanderilla 

Tammelantiellä 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5. 
 

POHJOIS-VALKEALAN RAAMATTUPIIRI 

joka toinen keskiviikko klo 11. kodeissa  

1.3. ei piiriä, 15.3. Marja-Terttu Laarilla, 29.3. 

Yrjölässä, 12.4. Sorsilla, 26.4. paikka auki 
 

KOUVOLAN RAAMATTUPIIRI joka toinen 

tiistai klo 18. kodeissa 28.2., 14.3., 28.3. ym. 
 

UUSI DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Aila Parikka  

siunataan tehtäväänsä messussa 12.3. Aila on 

koulutukseltaan psykiatrian erikoissairaan-

hoitaja. Ota yhteyttä, jos tarvitset apua! 
 

LÄHETYSTYÖ 
Tuemme James ja Tiina Mayn työtä Afrikassa 
sekä Etiopian somalikirkkoa ja sen pastoria 
Mohammad Gurhania. Rukoilemme myös 
Istanbulin luterilaisen kirkon työn puolesta 
Turkissa, Bulgariassa ja Saksassa, Sudanin ja 
Sambian luterilaisten kirkkojen, sekä Israelin 
kansan kääntymisen puolesta. Lähetystyötä voi 
tukea lähetyspiirin ja kirkon lähetyslippaan 
kautta.  
 

LÄHETYSVASTAAVA Eveliina Sallinen 
siunattiin tehtäväänsä 8.1.2017. Eveliina toimii 
opettajana Kuusankoskella. Hän on 
seurakunnan yhdyshenkilönä lähetysasioissa ja 
kertoo lähetyksen kuulumisia messun 
yhteydessä muutamia kertoja vuodessa. 

KOTKA Jumalanpalvelukset klo 15.00 
seuraavasti: 26.2., 5.3. Pohjola, 19.3., 2.4., 
16.4., 23.4. Linnapuomi. Paikkana Kotkan 
adventtikirkko Karhulassa Kalervonkatu 1. 
Uskonpuhdistusluento  Kotkan kirjaston 
auditoriossa 9.3. klo 18. ”Uskonpuhdistuksen 
tulo Suomeen”. Paikallisina yhdyshenkilöinä 
ovat Terttu ja Vesa Kääriä puh. 050-3643347. 
 

RUKOUSAIHEITA: 
- uusi diakoniatyöntekijämme Aila Parikka 
- uusi lähetysvastaavamme Eveliina Sallinen 
- uskonpuhdistuksen juhlavuosi 
- kristillisen avioliiton ja kasvatuksen säilyminen 
- maahanmuuttajat Kristukselle!  
 

PAULUS-SEURAKUNNAN NETTISIVUT  
www.lhpk.fi/kouvola 
 
HYVÄÄ LUTERILAISTA OPETUSTA 
www.luterilainen.net 
 

YHTEYSTIEDOT 
Past. Petri Hiltunen, Karhulankyläntie 363,  
45100 Kouvola. Puh. 050-3070050 

petri.hiltunen@lhpk.fi 
 

Esimies Harri Nummenpää, Harakkakuja 7,  

45370 Valkeala. Puh. 0400-920397. 
hnummenpaa@gmail.com 
 

Sihteeri, talous Martti Pora, puh. 040-5961014. 

martti.pora@gmail.com 
 

Diakoniatyöntekijä Aila Parikka, puh. 0400-468150 
aila.parikka@hotmail.com 

 

Lähetysvastaava Eveliina Sallinen, p. 040-8284229 
eveliina.sallinen@gmail.com 

 
Pyhäkoulutyö Sirpa Nummenpää, puh.  

044-0450847. sirpa.nummenpaa@luukku.com 
 

Varaesimies Yrjö Soramies, puh. 040-5932141. 

yrjo.soramies@gmail.com 
 

Tarjoilu Helena Sallinen puh. 040-7276587 
prhsallinen@gmail.com 

Erja Himanen puh. 040-5062797 esra@co.inet.fi 
 

KANNATUS 
Suomen Luther-säätiö FI59 1023 3000 2354 52.  

Paulus-seurakunnan viite: 1517. Poliisihallituksen lupa 

POL-2015-13524, voimassa 22.3.2016-31.12.2017 
koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 
      
        LISÄÄNTYVÄÄ VALOA KEVÄÄSEESI! 


