
PAULUKSEN KIRJE 
Paulus-seurakunnan tiedote 3 / 2021 

KOTKAN SIIVIN 
Luterilaisen Siilas-seura-
kunnan  tiedote  3 / 2021 
 

” Yksikään henki, joka kieltää 
Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen 
henki on Antikristuksen henki, jonka 
te olette kuulleet olevan tulossa ja 
joka jo on maailmassa” (1. Joh. 4:3). 
 

Elämme antikristillistä aikaa. Sen 
huomatakseen ei tarvitse kuin seurata 
hetken aikaa mediaa. Se mikä ennen oli 
pyhää, on nyt pilkan ja rienauksen 
kohteena. Se taas, mikä ennen oli 
hävettävää, on nyt ylpeyden ja innostuksen 
lähteenä. 
 

Eihän tässä sinänsä ole mitään uutta. Jo 
ensimmäiset kristityt joutuivat kohtaamaan 
hyvin paljon antikristillisyyttä, Kristuksen ja 
kristinuskon vastustusta. 
 

Kreikan sana anti tarkoittaa ”vasta-” tai 
”jotain vastaan olevaa”. Ajan henki on 
selvästi vastaan kristillistä oppia ja elämää, 
joka koetaan vapautta rajoittavana ja 
kahlitsevana. Sen sijaan halutaan 
rajoittamaton vapaus, jossa ihmisjumala 
saa toteuttaa omia mielihalujaan. Vaikka 
tämä halujen toteuttaminen johtaisi 
ahdistukseen ja itsetuhoon, ihmisjumala ei 
halua alistua elävän Jumalan vallan alle. 
 

Kreikan anti tarkoittaa myös ”jonkin sijaan”. 
Antikristillisyys ei siis vain vastusta 
kristinuskoa vaan haluaa myös asettua 
kristinuskon sijaan. Se haluaa ottaa 
kristinuskon ja kirkon paikan ihmisten 
elämässä. Antikristilliset aatteet tahtovat 
valloittaa ihmisten mielet ja sydämet. Jos se 
ei onnistu vapaaehtoisesti, ollaan yhä 
enemmän valmiita käyttämään pakkoa ja 
voimakeinoja.  

      
Hildegard Bingeniläinen (1098-1179), Antikristuksen synty 
 
Antikristuksen henki ei valitettavasti ole 
kuitenkaan vain aatteita ja mielipiteitä. Se 
on myös pahuuden valtaa, joka aikojen 
lopulla huipentuu henkilöön,  Antikristuk-
seen. Hän saa ulkonaisesti valtaansa kansat 
ja maat ja muodostaa jonkinlaisen maail-
manhallituksen. Suuri osa ihmiskuntaa 
seuraa häntä haltioituneena, koska hän 
lupaa ihmisille sitä mitä he haluavat. 
Antikristuksessa henkilöityy ihmisen itsek-
kyys ja luopuminen Jumalasta. Hän korot-
taa itsensä jumalaksi ja vaatii itselleen sinä 
kunnioitusta, joka kuuluu yksin Jumalalle.  
 

Näyttää siltä, että tuon viimeisen hallitsijan 
tietä raivataan jo nyt: ”Lopun aikoina 
ihmiset rakastavat vain itseään ja 
rahaa, he ovat rehenteleviä ja 
pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat 
vanhemmilleen tottelemattomia. He 
ovat kiittämättömiä, jumalattomia, 
rakkaudettomia ... He rakastavat 
enemmän nautintoja kuin Jumalaa” 
(2. Tim. 3:2-4). Kun tällainen lisääntyy, me 
tiedämme Antikristuksen ajan olevan 
lähellä. 
 

Meidän on hyvin tärkeä juurtua nyt entistä 
syvemmin Jumalan sanaan, joka on totuus. 
Samoin jatkuva ja kiinteä yhteys 
seurakuntaan ja toisiin kristittyihin tulee 
olemaan meille elinehto: ”Nyt kysytään 
pyhiltä kestävyyttä ja uskoa” (Ilm. 
13:10) 



PAULUKSEN JA 
SIILAKSEN KESÄ 2021 
 

Jumalanpalvelukset  Kouvolassa 
Käpylänkatu 35 klo 10.00, Kotkassa 
Kalervonkatu 1 klo 15.00. Koronarajoitukset 
vaikuttavat kokoontumisaikoihin.  
 

6.6. Paulus Petri 
13.6. Paulus Aki Lahti Siilas Aki Lahti 
20.6. Paulus Petri 
27.6. Paulus Petri Siilas Petri 
4.7. Paulus Petri 
11.7. Paulus Petri Siilas Petri 
18.7. Paulus 
25.7. Paulus Timo M. Siilas Timo M. 
1.8. ei messuja kesäjuhlien vuoksi 
8.8. Paulus Hannu K. Siilas Hannu K. 
15.8. Paulus Petri 
22.8. Paulus Petri Siilas Petri 
29.8. Paulus Petri 
5.9. Paulus Petri Siilas Petri 
 

Messuihin ilmoittautuminen jos rajoituksia: 
Paulus: Pertti Laitinen 040-8373848. 
Siilas: Marja-Leena.Kauranen@hotmail.com 
tai 040-0752904. 
 

Lähetän saarnat sähköpostilla. Ilmoita 
sähköpostisi, jos et vielä saa saarnoja. 
Saarnat voi myös kuunnella osoitteessa 
www.lhpk.fi/saarnoja. Tarjolla myös LHPK:n 
nettimessuja www.lhpk.fi/nettimessu. 
 

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

Miesten raamattupiiri Taukopaikalla 
Viialankatu 2 A 7. 
Tietoa Antti Saariselta 040-7362938. 
 

Naisten raamattupiiri Taukopaikalla 
Viialankatu 2 A 7. Tietoa Sari Saariselta. 
 

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

LÄHETYSTYÖ 
Tuemme taloudellisesti Tuomo ja Leena 
Simojoen työtä heinäkuun loppuun asti 
sekä Kaakkois-Aasian jarai-kansan parissa 
tehtävää lähetystyötä. Rukouksin muistam-
me Istanbulin lut. kirkkoa, Etiopian somali-
kirkkoa ja Israelin kansan kääntymistä 
 

LÄHETYSHIIPPAKUNNANKESÄJUHLAT 
30.7.-1.8. Loimaan opistolla (ks. nettisivut) 
 

NETTISIVUT 
www.lhpk.fi/paulus 
www.lhpk.fi/kotka 
www.luterilainen.net - opetuksia 
 

RUKOUSAIHEITA 
- Risto-piispan terveys  
- Juhanan astuminen piispan virkaan 
- Joel Kerosuon tulo vt. dekaaniksi 
- hengellistä silmien avautumista kaikille 
 
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	
	
Paulus:	esimies	Pertti	Laitinen,		
puh.	040-8373848.	perttiolaitinen@gmail.com	
	
Paulus:	diakoniatyöntekijä	Aila	Parikka,	puh.		
0400-468150	aila.parikka@hotmail.com	
	
Paulus:	sihteeri,	talous	Martti	Pora,		
puh	040-5961014.	martti.pora@gmail.com	
	
Siilas:	sihteeri	ja	taloudenhoitaja	
Marja-Leena	Kauranen	040-0752904	
marja-leena.kauranen@hotmail.com	
	
KANNATUS	
Suosittelemme,	että	tuette	seurakuntia	mieluiten	
suorana	tilikannatuksena:	
Suomen	Luther-säätiö	FI59	1023	3000	2354	52.	
				Paulus-seurakunnan	viitenumero:	1517.		
				Siilas-seurakunnan	viitenumero:	2710.  
 

”Minä kirjoitan teille: te olette 
voimakkaita, Jumalan sana pysyy teissä, 
ja te olette voittaneet Pahan” (1. Joh. 2:14) 
 
 



	
	
	


