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”Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja 
rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että 
teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas 
toivo” (Room. 15:13). 
 
Ilmasto muuttuu, lämpötilat nousevat, saaret 
peittyvät veden alle, eläimet vähenevät, 
muoviroska täyttää meret, jotkut alueet 
muuttuvat elinkelvottomiksi, pakolaisaallot 
lisääntyvät, jännitys suurvaltojen välillä kasvaa, 
vanhukset jäävät heitteille, avioliitot 
rikkoontuvat, avosuhteet lisääntyvät, nuoret 
syrjäytyvät, lapsia ei enää hankita, 
masentuneita ihmisiä on yhä enemmän jne jne. 
 
Uutiset maailmalta ja koto-Suomesta eivät ole 
kovin valoisia. Meidän mieliimme maalataan 
aina uusia uhkakuvia. Maailman elämä ja 
tasapaino on järkkymässä. Ihmisten elämä on 
monella tavoin sekaisin. Perinteiset arvot on 
hylätty eivätkä uudet arvot pysty 
kannattelemaan elämää.  
 
Kaikki tämä on viemässä meiltä TOIVOA. 
Maailman tulevaisuus ei näytä toiveikkaalta. 
Koetetaan vielä pelastaa mitä on pelastetta-
vissa, ettei kaikki olisi menetetty. Ihmisten 
elämäkin on usein ajelehtimista ja haparointia 
päivästä toiseen. Päämäärät ja ihanteet ovat 
hukassa. Kukaan ei oikein tiedä mihin pitäisi 
olla menossa. Jäljellä on enää itsensä 
viihdyttäminen teknisten härpäkkeiden avulla. 
 
Toivottomuus vaikuttaa myrkyn lailla ihmisten 
elämään. Tämä näkyy varsinkin nuorten 
elämässä. Ei tunnu olevan mitään mieltä 
rakentaa tulevaisuutta. Miksi pitäisi opiskella? 
Miksi pitäisi perustaa perhe? Miksi pitäisi saada 
lapsia? Miksi pitäisi tehdä työtä? Miksi pitäisi 
uurastaa ja uhrata itsensä? Jos ei ole toivoa 
eikä tulevaisuutta, menettää kaikki lopulta 
merkityksensä. 
 
Toivottomuus näkyy siinäkin, että lähes 10.000 
lasta surmataan Suomessa joka vuosi äitinsä 
kohtuun. Toivottomuus näkyy siinä, että 
sairaille ja vanhuksille vaaditaan oikeutta 
eutanasiaan (eu=hyvä, thanatos=kuolema). 

 
 
Toivottomuus näkyy siinä, että masennuksesta 
on tulossa vuoteen 2030 mennessä maailman 
yleisin sairaus. Toivottomuus näkyy 
epätoivoisina väkivallantekoina itseä tai toisia 
kohtaan. Toivottomuus näkyy vastaantulijan 
kasvoilla yhä useammin.  
 
Kaiken tämän toivottomuuden keskellä pitäisi 
kristittyjen nyt nostaa lippu korkealle. Meillä on 
maailman paras ja tärkein TOIVON SANOMA 
julistettavana kaikille ihmisille. Meillä olisi 
vastaus maailman ja jokaisen ihmisen 
toivottomuuteen. Kristinuskosta löytyy viime 
kädessä ainoa vastaus siihen toivottomuuteen, 
joka nyt on valtaamassa kaikkien mielen. 
 
Raamatussa on nimittäin sanoma kuoleman 
voittamisesta ja iankaikkisesta elämästä. Me 
uskomme, ettei elämä pääty tyhjyyteen eikä 
kaaokseen. Me odotamme koko ajan 
PAREMPAA aikaa, hyvää tulevaisuutta, jopa 
ikuista rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja lepoa. 
 
Meidän toivomme on varma, koska Jumala on 
antanut siitä meille LUPAUKSEN. Jumala lupaa, 
että me saamme kerran nousta kuolleista niin 
kuin Kristuskin pääsiäisenä nousi haudastaan. 
Ja meidät otetaan taivaaseen niin kuin 
Kristuskin otettiin. 
 
Tämä varma toivo antaa meille rohkeuden ja 
voiman elää tätä päivää. Se antaa innon ja 
motivaation tehdä työtä tämän maailman ja 
toisten ihmisten hyväksi. Tämä toivo täyttää 
meidän mielemme rauhalla ja levollisuudella, 
vaikka maailman uhkakuvat vyöryisivät meidän 
päällemme. Meillä on Kristuksen rauha, joka 
käy yli ymmärryksen.	
	
TERVETULOA	 TOIVON	 MARRASKUUN	
LUENNOILLE		KOUVOLAAN		JA		KOTKAAN!	



LOPPUSYKSY	2018	 
	
JUMALANPALVELUS joka sunnuntai klo 11.00 
Käpylänkatu 35 (osoite uusi, paikka sama).   
 
25.11. Juhana Pohjola, 9.12 Jaakko Tölli.  
24.12. klo 14. jouluaaton hartaus 
25.12. klo 9. joulukirkko 
  
RUKOUSPIIRI 10.30 kirkolla sivuhuoneessa. 
PYHÄKOULU saarnan aikana 
 
OPETUKSET otsikolla ”Toivon marraskuu”. 
Keskiv. 7.11. klo 18. ”Mistä löydän toivon?” 
Keskiv. 21.11. klo 18. ”Miten toivo kantaa?” 
Paikkana Kouvolan kirjaston auditorio. 
 
Lähetyspiiri 8.11. Laareilla, 22.11 Liisa Penttisellä.  
 
Oravalan raamattupiiri 15.11. ja 5.12. klo 18.00 Hellin 
Helanderilla. 
 
Pohjois-Valkealan raamattupiiri 14.11. Marja-Terttu 
Laarilla, 28.11. Jorma ja Vuokko Laarilla. 
 
Kouvolan raamattupiiri joka toinen tiistai klo 14. 
kodeissa. Tietoa Pertti Laitiselta tai kirkolta. 
 
Ilosanomapiiri klo 9.30 Nummenpäillä Harakkakuja 7 
joka toinen viikko 14.11., 28.11. 
 
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Aila Parikka. Ota yhteyttä, jos 
tarvitset apua tai haluat keskustella luottamuksellisesti! 
 
LÄHETYSTYÖ 
Tuemme James ja Tiina Mayn sekä Tuomo Simojoen 
perheen työtä Afrikassa, Etiopian somalikirkkoa ja sen 
pastoria Mohammed Gurhania sekä jaraikansan parissa 
tehtävää lähetystyötä. 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. 
 
HIIPPAKUNTAKOKOUS Helsingissä 17.11. 
 
KOTKA Jumalanpalvelukset klo 15.00 seuraavasti: 
11.11., 25.11. Juhana, 9.12. Jaakko Tölli, 23.12. Petri. 
Paikkana Kotkan adventtikirkko Karhulassa Kalervonkatu 
1. Raamattupiiri joka toinen keskiviikko klo 18. kodeissa: 
7.11. Kaurasilla Ämpyrinkuja 5, 21.11. Vitikaisilla Salotie 
7, 19.12. Kaurasilla. 

Opetukset Kotkassa 14.11. klo 17. ”Mistä löydän 
toivon?” 28.11. klo 17. ”Miten toivo	 kantaa?” kirjaston 
Einon kammarissa. Paikallisina yhdyshenkilöinä ovat 
Terttu ja Vesa Kääriä puh. 050-3643347, Antti Torkkeli 
puh. 040-0551017.        www.lhpk.fi/kotka 
 
RUKOUSAIHEITA: 
- varjelusta Mohammed Gurhanille ja Etiopian somali- 
kristityille 
- uusi Kenian nimikkolähettimme Tuomo ja Leena Simojoki  
perheineen 
- uudet pastorit Oskari Nummela ja Tuomas Salo perheineen 
- uusia ihmisiä mukaan messuun ja toimintaan 
 
PAULUS-SEURAKUNNAN NETTISIVUT  
www.lhpk.fi/kouvola 
www.facebook.com/paulus 
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 
RA/2017/1337, voimassa 1.1.2018-31.12.2019 
koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 
     
        SIUNATTUA LOPPUSYKSYÄ SINULLE! 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	


