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”Sillä jos me silloin, kun vielä olimme 
Jumalan vihollisia, tulimme 
sovitetuiksi Hänen kanssaan Hänen 
Poikansa kuoleman kautta, paljon 
ennemmin me pelastumme Hänen 
elämänsä kautta nyt, kun olemme 
sovitetut” (Room. 5:10). 
 

ELÄMÄ ja KUOLEMA ovat viime aikoina 
saaneet aivan uudenlaisen merkityksen ja 
painoarvon. Monet itsestään selvinä pidetyt 
elämän asiat eivät yhtäkkiä enää olekaan 
itsestään selviä. Työ, koulu, harrastukset, 
jumalanpalvelus ovatkin hetkessä poissa tai 
muuttaneet muotoaan. Joudumme kaikki 
opettelemaan elämää poikkeusoloissa.  
 

Toisaalta kyllä tuntuu, että nyt paljastuvat 
paremmin, mitkä elämässä ovat välttämät-
tömiä ja elintärkeitä asioita. Ulkomaan-
matkat, ravintolaillat ja rajaton liikkuminen 
eivät sittenkään ole kenellekään välttämät-
tömiä. Ilmankin niitä tulee toimeen. 
 

Kristittyinä me ymmärrämme tämän kriisin 
kautta aivan uudella tavalla seurakunnan ja 
jumalanpalveluksen merkityksen. Ne OVAT 
meille välttämättömiä ja meidän pitää 
jotenkin koittaa korvata tämä puute, ettei 
hengellinen elämämme näivety. Onneksi 
seurakunta elää koronapandemiankin 
keskellä ja Kristus hoitaa meitä edelleen 
monilla hyvillä lahjoillaan. 
 

Elämän lisäksi myös KUOLEMA on nyt 
saanut uuden merkityksen monen ihmisen 
kohdalla. Olen kuullut useiden ihmisten 
sanovan: ”Jos elämäni päättyy korona-  
viruksen seurauksen ...”. Moni joutuu ensi 
kerran kasvokkain kuoleman kanssa. 

          
 

Nyt jos koska olisi tarvetta pääsiäisen 
sanomalle. Jokaisen ihmisen pitäisi nyt 
saada kuulla, että Kristus on kantanut 
heidän syntinsä ja sairautensa ristinpuulle. 
Hän on sovittanut meidän syntimme ja 
kuollut niiden puolesta. Kristus on myös 
tullut kantamaan meidän sairauksiamme 
yhdessä meidän kanssamme. Hän on 
”kipujen mies ja sairauden tuttava” 
(Jes. 53:3), niin kuin miljoonat ihmiset 
tässä maailmassa. Hän haluaa tulla jokaisen 
koronapotilaan vuoteen vierelle ja antaa 
kaikille armonsa. 
 

Kristuksen kuoleman kautta meidät on 
sovitettu Jumalan kanssa. Jumalan viha ei 
enää kohtaa niitä, jotka uskovat Jeesukseen 
syntiensä anteeksiantajana. 
 

Mutta tässäkään ei vielä ole kaikki. Kristus 
on myös voittanut kuoleman vallan. Hän on 
ansainnut iankaikkisen elämän kaikille niille, 
jotka turvautuvat Hänen ristintyöhönsä. 
 

Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan 
rakkaudesta, joka on Kristuksessa 
Jeesuksessa, meidän Herrassamme (Room. 
8:39). Ei synti, ei sairaus, ei kärsimys, ei 
kuolema, ei maailma eikä Perkele. 
 

Kristuksen ylösnousemuselämä takaa 
meillekin kuoleman voittamisen. Me 
olemme jo nyt uskon kautta osallisia tuosta 
ylösnousemuselämästä. Meidät on jo 
kasteessa nostettu synnin haudasta. Siksi 
mikään ei voi uhata tai tuhota meitä. 
 

Tässä iloisessa varmuudessa me saamme 
tänäkin poikkeusaikana viettää riemullista 
ristin ja ylösnousemuksen pääsiäistä! 



PAULUS JA SIILAS 
 

JUMALANPALVELUKSET ja muut kokoontumiset 
ovat koronaviruksen vuoksi peruttu toistaiseksi.  
 

Lähetän kaikille sähköpostiringissä oleville 
tarvittavat tiedot KOTIKIRKON pitämistä varten. 
Saat saarnan sähköpostilla tai paperisena. 
 

SAARNAN voi kuunnella www.lhpk.fi/ saarnoja. 
Pääsiäisen aikana kuunneltavana: 
5.4. palmusunnuntain saarna 
6.4. hiljaisen viikon maanantain ahtisaarna 
7.4. hiljaisen viikon tiistain ahtisaarna 
8.4. hiljaisen viikon keskiviikon ahtisaarna 
9.4. kiirastorstain saarna 
10.4. pitkäperjantain saarna 
12.4. pääsiäisen saarna ja joka pyhäpäivä... 
 

JUMALANPALVELUKSET NETISSÄ 
Jos käytössäsi on internet (älypuhelimessakin), 
voit osallistua jumalanpalvelukseen 
https://www.youtube.com/channel/UC5HiEpCzAl-
dXVoou0FpNEQ		
Kuunneltavissa	suorana	lähetyksenä	osoitteessa:		
https://www.lhpk.fi/nettimessu/	
Myös	Seinäjoen	Luukkaan	seurakunnan	messu	on	
YouTubessa:	Luukkaan	luterilainen	seurakunta.	
 

KIRKOLLISIA TOIMITUKSIA (kaste, häät, 
hautajaiset) voidaan järjestää hallituksen 
määräämissä rajoissa. 
 

KOTIEHTOOLLISTA voidaan viettää tarpeen ja 
harkinnan mukaan.  
 

PAPPILASSA vietämme joka pyhä messua ja 
kannamme siinä molempia seurakuntia 
rukouksessa Jumalan eteen. Voit lähettää 
messuun esirukouspyyntöjä. 
 

SKYPERAAMATTUPIIRIT 
keskiviikkoisin kello 10.00 ja klo 18.00. 
Ilmoita mukaan tulostasi Petrille. Autan 
mielelläni skypen lataamisessa ja yhteydessä. 
 

PÄIVITÄ YHTEYSTIETOSI 
Jos et ole vielä sähköpostiringissämme, lähetä 
sähköpostiosoitteesi Petrille. Saat jatkuvasti 
tietoa, saarnoja, opetuksia jne. 
 

Lähetä myös puhelinnumerosi, jos haluat, että 
Sinuun ollaan yhteydessä sillä tavoin. 
 

Pauluksen Facebook-ryhmään voit liittyä 
tykkäämällä Pauluksen Facebook-sivusta. 
Sivusto on kaikille julkinen. 
 

Jos haluat saada saarnoja ja opetuksia postitse, 
ole Petriin yhteydessä. 
 
HYVÄÄ HENGELLISTÄ OPETUSTA on tarjolla 
 www.luterilainen.net 
Voit pyytää myös seurakunnasta hengellistä 
kirjallisuutta, jos haluat luettavaa. 
 

KAUPANKÄYNNISSÄ riskiryhmiä avustavat 
kaupungin järjestämät avustajat. 
 

MUUN TUEN TAI KESKUSTELUAVUN 
TARPEESSA ota yhteys pastoriin, diakoniatyön-
tekijä Aila Parikkaan tai esimiehiimme Pertti 
Laitiseen tai Jari Penttilään. Kenenkään ei nyt 
tarvitse jäädä yksin tai vaille apua. 
 
RUKOUSPYYNNÖT 
- sairastuneet, terveydenhoitohenkilökunta 
- pelokkaat, etsivät 
- Jumala puhuttelisi ihmisiä vitsauksen kautta 
- ihmiskunta kääntyisi Jumalan puoleen 
- kärsivällisyyttä koteihin 
- avioliitot ja perheet 
 
YHTEYSTIEDOT 
Past. Petri Hiltunen, Karhulankyläntie 363, 
45100 Kouvola. Puh. 050-307005 
petri.hiltunen@lhpk.fi 
 
Esimies Jari Penttilä puh. 040-7723796 
jari.penttila@hotmail.fi 
 
Esimies Pertti Laitinen, Jokisillantie 557, 45100 
Kouvola. Puh. 040-8373848. 
perttiolaitinen@gmail.com 
 
Diakoniatyöntekijä Aila Parikka, puh. 0400-468150 
aila.parikka@hotmail.com 
 
KANNATUS 
Seurakunnat tarvitsevat tukea nyt, kun messun 
kolehtituloja ei ole. Kiitos kaikille, jotka otatte 
huomioon tämän poikkeustilanteen! 
  
Suomen Luther-säätiö FI59 1023 3000 2354 52. 
    Paulus-seurakunnan viitenumero: 1517.  
    Siilas-seurakunnan viitenumero: 2710.  
 
SIUNATTUA PÄÄSIÄISAIKAA! 
 



	
	


