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”Eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä? 
Heidät lähetetään palvelemaan niitä, 
jotka saavat osakseen autuuden” 
(Hepr. 1:14). 
 
Suomalaisista 46 % sanoo uskovansa 
enkeleihin, vaikka vain 27 % uskoo kristinuskon 
opettamaan Jumalaan. Me elämmekin nyt 
”enkelihenkisyyden” kukoistuskautta. Jatkuvas-
ti ilmestyy uusia enkelikirjoja, pidetään 
enkelikursseja, annetaan enkelihoitoja, 
järjestetään jopa enkelivierailuja. Tutkimusten 
mukaan 94 % näistä enkeliuskovista on naisia. 
Tällainen ”lempeä”, ”pehmeä” ja ”joustava” 
uskonnollisuus tuntuu sopivan juuri heille. 
 

Monet ihmiset uskovat voivansa olla yhteydessä 
enkeleihin ja saada näiltä apua, terveyttä, iloa, 
toivoa, lohtua, energiaa, jopa vinkkejä arjen 
ongelmiin. Enkelit auttavat kuulemma 
löytämään parkkipaikkoja, luomaan lunta, 
tekemään taidetta, siivoamaan kotia, 
puhdistamaan ilmapiiriä jne. Jotkut pitävät näitä 
enkeleitä jopa parhaina ystävinään.  
 

Monet kutsuvat enkeleitä elämäänsä. 
Äärimmillään enkelien annetaan tulla jopa 
omaan kehoon, ja ne puhuvat ihmisen kautta. 
Eräälle tutkijalle ”enkeli” oli puhunut yli tunnin 
yhden naisen kautta. Puhe on äänitetty 
(Utriainen 2016). 
 
Suurin osa näistä ”enkeliuskovista” uskoo 
samaan aikaan myös jälleensyntymiseen eli 
siihen, että ihminen syntyy uudelleen, toisessa 
hahmossa tänne maan päälle. Moni väittää 
olevansa kristitty, mutta samalla kunnioittaa 
Buddhaa ja osallistuu idän uskonnoista 
ammentaviin hoitomuotoihin. Tämä on 
uskonnollisuutta, jossa ”asiakas” on aina 
oikeassa - omasta mielestään. 
 
Tällainen enkeliusko on äärimmäisen 
vaarallista. Siinä käytetään kristillisiä sanoja, 
mutta annetaan niille aivan uusi sisältö. Enkeli 
ei olekaan enää Jumalan nöyrä palvelija, vaan 
hänestä tulee ihmisten itsenäinen ohjaaja. 
Jotkut ihmiset tekevät elämänsä tärkeitä 
päätöksiä näiden enkelien opastuksella. 

        
 
Kristittyinä meidän on tärkeä sanoutua irti 
tällaisesta enkeliuskosta ja varoittaa kaikkia, 
jotka ovat sotkeentuneet tällaiseen. Vaikka 
ihmiset ovat vilpittömästi mukana tässä 
enkelihenkisyydessä, he saattavat altistua hyvin 
vaarallisille voimille. 
 
Täytyy aina muistaa, että enkeleitä on 
kahdenlaisia, hyviä ja pahoja. On Jumalan 
enkeleitä ja Saatanan enkeleitä eli pahoja 
henkiä (demoneita, riivaajia). Vaikka enkelit 
saattavat vaikuttaa hyviltä, ne saattavat 
osoittautua pimeyden henkivalloiksi, kun 
ihminen antautuu niiden johdatettavaksi. 
 
Raamatun mukaan me emme saa kumartaa 
enkeleitä (Ilm. 19:10, 22:9) eikä meidän tulisi 
rukoilla niitä. Ei ole meidän tehtävämme 
myöskään ottaa yhteyttä enkeleihin. Jumala 
lähettää omat enkelinsä sinne, missä niitä 
tarvitaan. Näkymättöminä ja huomaamattomina 
ne palvelevat Kristuksen omia jatkuvasti. Joskus 
erityisessä tilanteessa ne voivat myös ilmestyä 
meille, jos Jumala niin haluaa. 
 
Enkeliuskovat ovat joutumassa pahojen henkien 
orjuuteen. Enkelin kutsuminen omaan kehoon 
merkitsee riivatuksi tulemista. Näiden enkelien 
alkuperän osoittaa esimerkiksi niiden opettama 
jälleensyntymisoppi, joka turhentaa Kristuksen 
sovitustyön. 
 
Kaiken sekavuuden keskellä me saamme 
iloisesti luottaa siihen, että Jumalan sana riittää 
meille. Me emme huuda avuksi enkeleitä vaan 
itseään Jumalan Poikaa, Jeesusta Kristusta. Hän 
antaa meille kaiken sen mitä elämäämme 
tarvitsemme. Eikä Hän jätä meitä 
jälleensyntymiseen vaan Hän vie meidät taivaan 
kotiin. Jumala tahtoo enkelien kautta varjella 
meitä uskossa autuuteen saakka. 



KESÄ	2017	PAULUKSESSA	
	
JUMALANPALVELUS	 joka	 sunnuntai	 klo	
11.00	Väinöläntie	21.				
4.6.	 Pohjola,	 25.6.	 tuuraaja,	 2.7.	 Linnapuomi,	
9.7.	 Kantoluoto,	 16.7.	 Joni	 Ahonen,	 23.7.	
saarna	 James	May,	6.8.	Pohjola.	Muuten	oma	
pastori.	
	
RUKOUSPIIRI	10.30	kirkolla	sivuhuoneessa.	
PYHÄKOULU	saarnan	aikana	
	
SEURAT	
14.6.	 klo	 18.	 Martti	 ja	 Irmeli	 Poran	 mökillä	
Toikkalassa	Naurisniementiellä.	
	
18.8.	klo	18.	Elojuhlat	Usko	Alasjoella	Iitissä	
Saarastentie	61.	
	
29.8.	 klo	 18.	 Pertti	 ja	 Irma	 Laitisella	
Kiehuvassa	Jokisillantie	557.	
	
PIENPIIRIT	kesätauolla.	Mahdollisista	
kokoontumisista	ilmoitetaan	erikseen.	
	
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ	 Aila	 Parikka	 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 lippaan kautta.  
 
LÄHETYSPÄIVÄ la 22.7. klo 10.-15. 
Hietoinrannassa Mukana James ja Tiina May 
perheineen. Kulut katetaan kolehdilla. 
 
LÄHETYSVASTAAVA Eveliina Sallinen toimii 
seurakunnan yhdyshenkilönä lähetysasioissa ja 
kertoo lähetyksen kuulumisia messun 
yhteydessä muutamia kertoja vuodessa. 
 

NUORTENILTA 20.5. Saarisilla Luhdantie 15. 
 
KESÄN LASTEN- NUORTEN- JA 
RIPPILEIREISTÄ tietoa Lähetyshiippakunnan 
nettisivuilta www.lhpk.fi. 
 

KOTKA Jumalanpalvelukset klo 15.00 
seuraavasti: 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 23.7., 6.8., 
20.8., 3.9.. Paikkana Kotkan adventtikirkko 
Karhulassa Kalervonkatu 1. Paikallisina 
yhdyshenkilöinä ovat Terttu ja Vesa Kääriä puh. 
050-3643347. 
 

RUKOUSAIHEITA: 
- diakoniatyöntekijämme Aila Parikka 
- 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. 
      
 

        SIUNATTUA	SUVEA! 
	



 
 
	


