
PAULUKSEN KIRJE  
Paulus-seurakunnan tiedotuslehti 5 / 2017 
 

”Uhmaten	hän	puhuu	Korkeinta	vastaan	ja	
tuhoaa	 Korkeimman	 pyhiä	 ja	 pyrkii	
muuttamaan	juhla-ajat	ja	lain”	(Dan.	7:25).	
	
”Böö!	Tuleva	 viikonloppu	 on	 täynnä	 karmivia	
tapahtumia,	 sillä	on	aika	halloweenin.	Muista	
myös	 kekri,	 perinteinen	 suomalainen	
syysjuhla”.	 Näin	 otsikoi	 Helsingin	 Sanomat	
lokakuun	lopulla.	Tulossa	oli	kuitenkin	myös	
kristillinen	 pyhäinpäivä,	 jota	 valtakunnan	
päälehti	 ei	 edes	 maininnut.	 Sille	 kelpasi	
amerikkalainen	 kummitusjuhla	 ja	 pakanal-
linen	 perinnejuhla,	 mutta	 ei	 kirkon	 vanha	
juhlapyhä.	
	
Meidän	 silmiemme	 edessä	 on	 tapahtumassa	
koko	 juhlakalenterin	 muuttuminen.	 Ennen	
juhlittiin	kristillisin	menoin	joulua,	loppiaista,	
paastonaikaa,	 pitkääperjantaita,	 pääsiäistä,	
pyhäinpäivää	jne.	
	
Niiden	 sijaan	 vuotta	 rytmittävät	 entistä	
enemmän	 ystävänpäivä,	 nenäpäivä,	 vappu,	
äitienpäivä,	lähimmäisen	päivä,	naistenpäivä,	
halloween,	 tasa-arvon	päivä,	YK:n	päivä	 	 jne.	
Ja	uusia	odottaa	nurkan	takana.	
	
Samalla	 perinteisten	 juhlien	 sisältö	 tyhjenee	
kristillisestä	 sisällöstään.	 Joulusta	 tulee	
”hyvän	 tahdon	 juhla”,	 palmusunnuntaista	
kiertelevien	 noitien	 sunnuntai,	 pääsiäisestä	
tipujuhla,	 juhannuksesta	 valon	 juhla	 jne.	
Juhlien	 kristillistä	 luonnetta	 ei	 enää	 tunneta	
eikä	halutakaan	oppia	tuntemaan.	
	
Tämä	 valtava	 muutos	 ei	 tapahdu	 millään	
valtion	 mahtikäskyllä	 vaan	 ihmiset	
omaksuvat	 vapaaehtoisesti	 uusia	 juhlia	 ja	
vesittävät	vanhat	juhlat.		
	
Miksi?	Koska	kristillisellä	uskolla	ei	ole	heille	
merkitystä.	 Miksi	 pitäisi	 juhlia	 Jeesuksen	
syntymää,	 kun	 sillä	 ei	 ole	 minulle	 mitään	
merkitystä?	 Miksi	 pitäisi	 juhlia	 jonkun	
uskonnon	 perustajan	 raakaa	 kuolemaa	
ristillä?	 Miksi	 juhlisimme	 kuoleman	
voittamista,	kun	kaikki	kuolevat?	

 
 
Ei	 siksi	 ole	mitenkään	 outoa,	 että	 kristilliset	
juhlat	 halutaan	 häivyttää	 kouluista,	
päiväkodeista	 ja	 kaikista	 julkisista	 paikoista.	
Nehän	muistuttavat	kristinuskon	totuuksista,	
jota	ei	HALUTA	hyväksyä.	
	
Ja	 onhan	 paljon	 kutkuttavampaa	 viettää	
kummitus-	 ja	 noitajuhlia,	 tai	 iloita	 sika-	 ja	
tipujuhlissa.	 On	 tärkeämpää	 muistaa	 äitiä,	
naisia	ja	lähimmäisiä	kuin	kaukaista	Jumalaa,	
jota	ei	ehkä	ole	olemassakaan.	
	
Kaikessa	 tässä	 on	 nähtävissä	 Saatanan	
pyrkimys	 ”muuttaa	 juhla-ajat	 ja	 laki”,	 niin	
kuin	 Daniel	 ennusti.	 Kristilliset	 juhla-ajat	
ylläpitävät	 kristillistä	 uskoa	 ja	 tietämystä.	
Laki	 osoittaa	 sen	 järjestyksen,	 jonka	 Jumala	
on	 asettanut	 tähän	 maailmaan.	 Nuo	
Jumalasta	muistuttavat	asiat	pitää	Paholaisen	
mielestä	poistaa	maailmasta,	 jotta	 kukaan	 ei	
seuraisi	Kristusta.	
	
Juhla-aikojen	 ja	 lain	 muuttaminen	 tapahtuu	
huomaamatta	 ja	 salakavalasti,	 ihmisten	
myötävaikutuksella.	 Sitä	 markkinoidaan	
maailman	 muuttumisella.	 Enää	 ei	 ole	 tylsää	
pitkäperjantaita	 vaan	 riemukas	 karnevaali.	
Enää	ei	puhuta	synnistä	vaan	vietetään	iloisia	
pippaloita.	Näin	asiat	edistyvät!	
	
Kaiken	 muutoksen	 keskellä	 meidän	
kristittyjen	 on	 hyvin	 tärkeä	 pitää	 kiinni	
kristillisistä	 juhlista,	 ja	 viettää	 niitä	
paneutumalla	 niihin	 syvälliseen	 sisältöön.	
Kirkkovuosi	 vie	 meidät	 katkeraan	
katumukseen,	 mutta	 myös	 ratkiriemuk-
kaaseen	 iloon.	 Kristilliset	 juhlat	 pitävät	
meidät	 kiinni	 uskon	 ytimessä,	 Vapahtajan	
pelastustöissä	 meidän	 hyväksemme.	 Siksi	
meidän	 on	 tärkeä	 siirtää	 nämä	 juhlat	 myös	
tulevien	sukupolvien	elämään.	



LOPPUSYKSY	2017	PAULUKSESSA 
	
JUMALANPALVELUS	 joka	 sunnuntai	 klo	 11.00	
Käpylänkatu	35	(huom.	muuttunut	osoite,	paikka	
on	toki	sama).		5.11.	Antti	Linnapuomi.	
Su	24.12.	klo	14.	jouluaaton	hartaus.	
Ma	25.12.	klo	9.	joulukirkko.	
	
RUKOUSPIIRI	10.30	kirkolla	sivuhuoneessa.	
PYHÄKOULU	saarnan	aikana	
	
USKONPUHDISTUSLUENTO	 Kouvolan	 kirjas-
tossa	ti	31.10.	klo	18.	”Mitkä	olisivat	teesit	2017?”	
	
NAISTENPÄIVÄ	2.12.	klo	13-17	kirkolla.	
Mailis	Janatuinen	opettaa	aiheesta	”Kristityn	
erämaataival”.	
	
JOULULAULAJAISET	 viattomien	 lasten	 päivänä	
torstaina	28.12.	klo	18.	Hiltusilla	Karhulankylässä	
	
LÄHETYSPIIRI	
Joka	toinen	torstai	klo	10.	
9.11.	Laareilla,	23.11.	Merja	Weckmanilla.	
	
KOUVOLAN	RAAMATTUPIIRI	
Joka	 toinen	 viikko	 ti	 14.11.	 Kokoontumisista	
tietoa	Pertti	Laitiselta	puh.	040-8373848.	
	
ILOSANOMAPIIRI	
Joka	toinen	keskiviikko	klo	10.	kodeissa	
ke	1.11.	klo	10.	Nummenpäillä,	15.11.,	29.11.	
	
POHJOIS-VALKEALAN	RAAMATTUPIIRI	
Joka	toinen	keskiviikko	klo	11.	
8.11.	Marja-Terttu	Laarilla,	22.11.	Sorsilla,	
13.12.	Laareilla	Tuohikotin	Yrjölässä.	
	
ORAVALAN	RAAMATTUPIIRI	
Joka	 toinen	 keskiviikko	 klo	 18.	 Hellin	
Helanderilla	Tammelantie	2.			1.11.,	15.11.,	29.11.	
	
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	 ja	 Bulgariassa,	 Sudanin	 ja	 Sambian	
luterilaisten	 kirkkojen,	 sekä	 Israelin	 kansan	
kääntymisen	 puolesta.	 Lähetystyötä	 voi	 tukea	
lähetyspiirin	ja	kirkossa	olevan	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:	 12.11.,	 26.11.,	 10.12.,	 31.12.	
Paikkana	 Kotkan	 adventtikirkko	 Karhulassa	
Kalervonkatu	 1.	 Luennot	 Kotkan	 kirjastossa						
7.11.	klo	18.	Mitkä	olisivat	teesit	2017?,		
16.11.	 klo	 18.	 uskonpuhdistuksen	 helmi	 -	
katekismus.	 Paikallisina	 yhdyshenkilöinä	 ovat	
Terttu	ja	Vesa	Kääriä	puh.	050-3643347.	
	
RUKOUSAIHEITA:	
-	katekismuskampanja	
-	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,	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	
	
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	LOPPUSYKSYÄ	SINULLE!	



	
									
	
	
	
	
	
	


