PAULUKSEN KIRJE
Paulus-seurakunnan tiedote 1 / 2021

KOTKAN SIIVIN

Luterilaisen Siilas-seurakunnan tiedote 1 / 2021
”Monet
uskoon
tulleet
kävivät
avoimesti
tunnustamassa,
mitä
kaikkea olivat tehneet, ja useat, jotka
olivat
harjoittaneet
taikuutta,
kokosivat kirjansa yhteen ja polttivat
ne kaikkien nähden. Kun kirjojen arvo
laskettiin, päädyttiin viiteenkymmeneentuhanteen hopearahaan. Näin
Herran sana osoitti voimansa ja levisi
yhä laajemmalle” (Ap. t. 19:18-20).
En olisi uskonut, että joudun samaan
tilanteeseen kuin Paavali Efesoksessa. Nyt
olen kuitenkin ollut tekemisissä usean
ihmisen kanssa, jotka ovat polttaneet
noitakirjojaan, spiritismin oppaita ja eri
uskontojen
taikakaluja.
He
ovat
ymmärtäneet, etteivät voi enää pitää
kotonaan tällaisia esineitä, kun ovat
lähteneet seuraamaan Jeesusta.
Joudun vain miettimään, kuinka paljon
ihmisillä on kodeissaan tällaisia salatieteeseen ja henkimaailmaan johdattavia
opuksia. Ainakin kirjakaupoissa niitä on
nykyisin enemmän kuin kristillisiä kirjoja.
Lapsillekin otettiin äskettäin uusi painos
Noidan käsikirjasta, jossa tutustumaan mm.
erilaisiin aavelajeihin.
Kirjakaupassa ovat tarjolla mm. seuraavat
kirjat: Saatanan seitsemät kasvot, Kodin
noita: kattava opas taianomaisten tilojen
luomiseen
loitsuilla
ja
rituaaleilla,
Spiritistinen istunto, Löydä entiset elämäsi,
Henkiparannuksen
logiikka,
Tähdistä
olemme tulleet, Kummituslennot jne.
Kirjakaupassa
myydään
myös
tarotkortteja, joiden avulla voi ennustaa ja
muokata omaa tulevaisuuttaan.

Ouija-lauta, jolla kysytään tietoa hengiltä.

Ei kuitenkaan ole mikään ihme, että ihmiset
kiinnostuvat henkisyydestä, spiritismistä,
yliluonnollisista asioista, jopa noituudesta.
Monet
ovat
eläneet
hengellisessä
tyhjyydessä, kun heidän lapsuuteensa eivät
kuuluneet Raamatun kertomukset, rukous
tai kirkossa käyminen. On puhuttu vain
siitä, miten ihmisen järki ratkaisee kaiken
eikä maailmassa ole muuta kuin tämä
aineellinen, näkyvä todellisuus.
Jokainen ihminen kaipaa hengellisyyttä.
Ihminen on ikuisuusolento, joka ei tule
toimeen ilman yhteyttä hengen maailmaan.
Muuten ihminen näivettyy sisäisesti.
On vain harmi, että ihmiset etsivät tähän
tyhjyyteensä
täytettä
aivan
vääristä
paikoista. Saatetaan puhua henkisestä
kasvusta, rakkaudesta, jopa enkeleistä,
Jumalasta ja Kristuksesta. Mutta silti
voidaan ajautua aivan väärään suuntaan,
jos ei kyse ole Raamatun mukaisesta
uskosta ja opista.
On tärkeä varoittaa ihmisiä, jotka ovat
menossa mukaan salaoppeihin. Moni heistä
joutuu huomaamattaan Sielunvihollisen
vangiksi: ”Pelastakaa ne, jotka voitte,
temmatkaa heidät tulesta” (Juuda 22).
Tärkeintä on kuitenkin pitää rohkeasti esillä
pelastuksen evankeliumia, sillä vain siitä
saa ihminen tyydytyksen hengelliseen
nälkäänsä. Seurakunnassa me saamme
jatkuvasti kuulla tätä totuutta, joka tekee
turhiksi Perkeleen kavalat juonet (Ef. 6:11).

PAULUKSEN JA
SIILAKSEN KEVÄT 2021
Jumalanpalvelukset jatkuvat mahdollisuuksien mukaan. Tammikuussa rajoituksena on
10 henkeä. Pauluksessa pidetään messut
klo 9.00, 10.00, 11.00 ja 12.00, Siilaksessa
klo 15.00 ja 16.00. Tarvittaessa enemmän.
Kouvolassa Käpylänkatu 35, Kotkassa
Kalervonkatu 1.
24.1. Paulus
31.1. Paulus
7.2. Paulus
14.2. Paulus, Juhana
21.2. Paulus
28.2. Paulus
7.3. Paulus
14.3. Paulus
21.3. Paulus
28.3. Paulus

Siilas
Siilas, Juhana
Siilas
Siilas
Siilas

Messuihin tulee ilmoittautua etukäteen.
Paulus:
Martti
Poralle
040-5961014
(tammikuussa),
Siilas:
Marja-Leena.
Kauranen@hotmail.com tai 040-0752904.
Lähetän saarnat sähköpostilla. Ilmoita
sähköpostisi, jos et vielä saa saarnoja.

SIELUNHOITO, DIAKONIA
Voit
ottaa
yhteyttä
pastoriin
seurakuntien diakoniatyöntekijöihin,
Parikkaan tai Jari Penttilään.

tai
Aila

LÄHETYSTYÖ
Tuemme taloudellisesti Tuomo ja Leena
Simojoen työtä Afrikan käännösprojekteissa
sekä Kaakkois-Aasian jarai-kansan parissa
tehtävää lähetystyötä. Rukouksin muistamme Istanbulin lut. kirkkoa, Etiopian somalikirkkoa ja Israelin kansan kääntymistä.
NETTISIVUT
www.lhpk.fi/paulus
www.lhpk.fi/kotka
www.luterilainen.net - opetuksia
RUKOUSAIHEITA
- uuden piispan valinta
- varjeltuminen taikauskolta, harhaopeilta
- koronan laantuminen
- evankeliumin leviäminen poikkeusaikana
YHTEYSTIEDOT
Past. Petri Hiltunen, Karhulankyläntie 363, 45100
Kouvola. Puh. 0503070050 petri.hiltunen@lhpk.fi
Siilas: esimies, diakoni Jari Penttilä
puh. 040-7723796 jari.penttila@hotmail.fi

Saarnat voi myös kuunnella osoitteessa
www.lhpk.fi/saarnoja.

Paulus: esimies Pertti Laitinen, Jokisillantie 557,
45100 Kouvola. Puh. 040-8373848.
perttiolaitinen@gmail.com

Tarjolla on myös Lähetyshiippakunnan
nettimessuja www.lhpk.fi/nettimessu.

Paulus: diakoniatyöntekijä Aila Parikka, puh.
0400-468150 aila.parikka@hotmail.com

KOTIEHTOOLLINEN
Kotiin voi pyytää ehtoollista ellei pääse
kirkkoon. Soita Petrille.

Paulus: sihteeri, talous Martti Pora, puh.
040-5961014. martti.pora@gmail.com

PIENRYHMÄT
Miesten raamattupiiri parillisilla viikoilla
la klo 13. Taukopaikalla Viialankatu 2 A 7.
Tietoa Antti Saariselta.

Siilas: sihteeri ja taloudenhoitaja
Marja-Leena Kauranen 040-0752904
marja-leena.kauranen@hotmail.com

KANNATUS

Naisten
raamattupiiri
parittomilla
viikoilla la klo 13. Taukopaikalla Viialankatu
2 A 7. Tietoa Sari Saariselta.

Suosittelemme, että tuette seurakuntia mieluiten
suorana tilikannatuksena:
Suomen Luther-säätiö FI59 1023 3000 2354 52.
Paulus-seurakunnan viitenumero: 1517.
Siilas-seurakunnan viitenumero: 2710.

Muista ryhmistä ilmoitetaan, kun ne alkavat

SIUNATTUA KEVÄTTALVEA!

