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” ... halatkaa (=tavoitelkaa) niin kuin 
vastasyntyneet lapset sanan 
väärentämätöntä maitoa, että te sen 
kautta kasvaisitte pelastukseen” (1. Piet. 

2:2). 

 

Lähetyshiippakunta on juuri julkaissut uuden 

KATEKISMUKSEN. Näin halutaan juhlistaa 

uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaa. 

Katekismus sisältää perinteisen Martti 

Lutherin Vähän katekismuksen, mutta sen 

lisäksi myös laajan katekismusselityksen ja 

Augsburgin tunnustuksen pääkappaleet. 

Selityksessä vastataan peräti 306:en 

kysymykseen ja lainataan yli tuhatta 

raamatunkohtaa. 

 

Miksi tällainen katekismus nyt julkaistaan? 

 

Suomalaisten tieto kristillisen uskon 

sisällöstä ohenee huolestuttavalla 

nopeudella. Julkisuuden henkilötkin 

saattavat esittää hyvin virheellisiä käsityksiä 

Raamatusta ja luterilaisesta uskosta. Kansan 

parissa velloo monia aivan kummallisia 

käsityksiä siitä, mitä kristillinen kirkko 

opettaa.  

 

Katekismus on vastaisku tähän 

tietämättömyyteen. Se tarjoaa helpossa 

muodossa selkeitä ja lyhyitä vastauksia 

kiistakysymyksiin esim. kasteesta, 

ehtoollisesta ja kirkon paimenvirasta. Siinä 

osoitetaan myös Raamatun opetus mm. 

abortista, eutanasiasta, homosuhteista ja 

monista muista eettisistä kysymyksistä.  

 

Kristitylle tämä kirja tarjoaa hyvän pohjan 

keskusteluun niiden kanssa, jotka kyselevät 

elämän totuuksia tai kiistävät meidän 

uskomme sisällön. Raamattuviittausten 

avulla voi sen avulla helposti osoittaa, mihin 

raamatunkohtiin meidän uskomme ja 

opetuksemme perustuvat. 

 

 
 

On tärkeä kuitenkin huomata, ettei 

katekismus suinkaan ole vain tietokirja. 

Enemmänkin se on jokapäiväinen 

uskonelämän hoitaja. Siksi on hyvä aloittaa ja 

lopettaa jokainen päivä katekismuksen 

äärellä, niin kuin menneet sukupolvet ovat 

Suomessakin tehneet. 

 

Vaikka katekismus saattaa vaikuttaa 

yksinkertaiselta, riittää siinä tutkimusta ja 

omaksumista koko elämäksi. Onhan siihen 

pyritty kiteyttämään koko Pyhän Raamatun 

keskeinen sisältö. 

 

Luther itsekin sanoi: ”Lapseksi ja 

katekismusoppilaaksi minun on jäätävä ja 

mielelläni jäänkin” (Iso katekismus). Me 

tarvitsemme joka päivä palaamista 

alkulähteille, uskon perusasioihin. 

Katekismus on helppo tapa muistuttaa 

itseään jatkuvasti siitä, että Kristuksen 

sovitustyössä on meidän koko elämämme 

perusta. 

 

Me tulemme syksyn ja talven aikana 

käyttämään katekismusta monin tavoin. 

Puhumme siitä seurakuntien päivässä 16.9., 

luennoilla 12.10. ja 16.11., lähetyspiirissä, 

messuissa jne. Opettelemme ottamaan sen 

jokapäiväisen hartautemme välineeksi ja 

kodin käyttökirjaksi. Raamatun ja virsikirjan 

rinnalla se kuuluu kristityn perusvarustuk-

seen. 
 

Lähetyshiippakunnassa me olemme 

katekismuskristittyjä. Haluamme oppia 

Jumalan sanaa ja juurtua siihen entistä 

syvemmin. 



SYKSY 2017 PAULUKSESSA 
 

JUMALANPALVELUS joka sunnuntai klo 11.00 

Käpylänkatu 35 (huom. muuttunut osoite, paikka 

on toki sama).  22.10. saarnaa past. Jaakko Tölli 

5.11. messu past. Antti Linnapuomi 
 

RUKOUSPIIRI 10.30 kirkolla sivuhuoneessa. 

PYHÄKOULU saarnan aikana 
 

LUENNOT KOUVOLAN KIRJASTOSSA 12.10. 

uskonpuhdistuksen helmi - katekismus, 31.10. 

uskonpuhdistus tänään 
 

LÄHETYSPIIRI 
Joka toinen torstai klo 10. 

14.9. Erja Himasella, 28.9. Liisa Penttisellä, 

12.10. Helena Sallisella, 26.10. ei piiriä, 

9.11. Laareilla, 23.11. Merja Weckmanilla. 
 

KOUVOLAN RAAMATTUPIIRI 
Kokoontumisista tietoa Pertti Laitiselta 

puh. 040-8373848. 
 

ILOSANOMAPIIRI 
Joka toinen keskiviikko klo 10. kodeissa 

13.9. Savolaisilla Tilhitie 4, 27.9., 11.10. jne 
 

POHJOIS-VALKEALAN RAAMATTUPIIRI 
Joka toinen keskiviikko klo 10. 

13.9. Sorsilla Anttilassa, 27.9. Laareilla Yrjölässä, 

11.10. paikka avoin, 25.10. ei piiriä, 

8.11. paikka avoin, 22.11. 
 

ORAVALAN RAAMATTUPIIRI 
Joka toinen keskiviikko klo 18. Hellin 

Helanderilla Tammelantie 2.  

20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11. 
 

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Aila Parikka Ota 

yhteyttä, jos tarvitset apua! 
 

SEURAKUNTIEN PÄIVÄ 16.9. Hietoinranta 
Puhumme uudesta katekismuksesta ja 

opettelemme sitä käyttämään, laulamme uusia 

virsiä jne. Hinta n. 15 e.  
 

LÄHETYSTYÖ 
Tuemme James ja Tiina Mayn työtä Afrikassa 

sekä Etiopian somalikirkkoa ja sen pastoria 

Mohammad Gurhania. Rukoilemme myös 

Istanbulin luterilaisen kirkon työn puolesta 

Turkissa ja Bulgariassa, Sudanin ja Sambian 

luterilaisten kirkkojen, sekä Israelin kansan 

kääntymisen puolesta. Lähetystyötä voi tukea 

lähetyspiirin ja kirkon lippaan kautta.  

LÄHETYSVASTAAVA Eveliina Sallinen toimii 

seurakunnan yhdyshenkilönä lähetysasioissa ja 

kertoo lähetyksen kuulumisia messun yhteydessä 

muutamia kertoja vuodessa. 
 

NUORTENILTA 18.11. Saarisilla Luhdantie 15. 
 

KOTKA Jumalanpalvelukset klo 15.00 

seuraavasti: 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 

26.11. Paikkana Kotkan adventtikirkko 

Karhulassa Kalervonkatu 1. Luennot Kotkan 

kirjastossa 7.11. uskonpuhdistus tänään, 16.11. 

uskonpuhdistuksen helmi - katekismus. 

Paikallisina yhdyshenkilöinä ovat Terttu ja Vesa 

Kääriä puh. 050-3643347. 
 

RUKOUSAIHEITA: 
- kristillisen avioliiton ja kasvatuksen säilyminen 

- maahanmuuttajat Kristukselle!  
 

PAULUS-SEURAKUNNAN NETTISIVUT  
www.lhpk.fi/kouvola 
 

OPETUSTA www.luterilainen.net 
 

YHTEYSTIEDOT 
Past. Petri Hiltunen, Karhulankyläntie 363,  

45100 Kouvola. Puh. 050-3070050 

petri.hiltunen@lhpk.fi 
 

Esimies Harri Nummenpää,  

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 
 

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 SYKSYÄ SINULLE! 



 
         
 
 

 

 

 


