
PAULUKSEN KIRJE  
Paulus-seurakunnan tiedotuslehti 6 / 2018 
 

”Todellinen valo, joka valaisee jokaisen 
ihmisen, oli tulossa maailmaan. 
Maailmassa Hän oli, ja Hänen kauttaan 
maailma oli saanut syntynsä, 
mutta se ei ottanut Häntä vastaan. 
Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan 
Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, 
kaikille, jotka uskovat Hänen nimeensä” 
(Joh. 1:9-12). 
 

Johanneksen evankeliumin alkusanoissa on 
surua ja iloa. Siinä kerrotaan maailman-
kaikkeuden Luojasta, joka syntyi ihmiseksi 
maailmaan. Hän tuli omaan maailmaansa. 
Siihen, jonka itse oli tehnyt, ja jonka Hän 
omistaa. Ihmiset, jotka Hän oli luonut, eivät 
kuitenkaan suostuneet ottamaan Häntä 
vastaan. He torjuivat ja hylkäsivät Jeesuksen. 
Tämä oli ja on edelleen Jumalalle valtavan suuri 
surun aihe. 
 

Jumala oli tarkoittanut, että ihmiset eläisivät 
aina Hänen yhteydessään. Hän loi meille 
kauniin maailman, josta ei puutu mitään siitä, 
mitä me tarvitsemme. Jumala osoittaa 
jatkuvasti meille suurta huolenpitoa ja 
rakkautta. Jokainen hiekanjyvä ja lumikide 
kertoo meille Luojasta, joka on Hyvä ja 
Antelias. 
 

Siitä huolimatta me ihmiset olemme 
tyytymättömiä. Valitamme jatkuvasti niistä 
asioista, jotka meiltä puuttuvat. Pitäisi olla 
enemmän ja enemmän kaikkea mahdollista. 
Tällainen tyytymättömyys tekee meidät sokeiksi 
niille valtaville rikkauksille, jotka Jumala on 
antanut meidän käyttöömme. Koko luomakunta 
on Jumalan suurta lahjaa meille.  
 

Ylienkeli Lucifer lankesi ensimmäisenä kapinaan 
Jumalaa vastaan. Se yritti saada enemmän 
valtaa eikä halunnut enää kunnioittaa Jumalaa. 
Lucifer sai mukaansa joukon enkeleitä ja lopulta 
myös ensimmäiset ihmiset, Aadamin ja Eevan. 
Hekin nousivat kapinaan Luojaansa ja 
Hyväntekijäänsä vastaan. Voisiko enää olla 
suurempaa kiittämättömyyttä? Saviastia nousee 
savenvalajaa vastaan ja haluaa olla saman-
lainen kuin savenvalaja, vaikka on vain savea. 

          
                       Hiltusten seimiasetelma 
	
Jumalan ratkaisu tähän kapinaan oli lähettää 
oma rakas Poikansa maailmaan. Hän ajatteli: 
”Ehkä ihmiset uskovat minun Poikaani, jonka 
lähetän sovittamaan heidän syntinsä ja 
rakastamaan heitä kuolemaan saakka”. 
 

Valitettavasti valtaosa ihmiskuntaa ei ole 
halunnut ottaa vastaan tätä Jumalan rakkauden 
suurta lahjaa. Paavali joutuu kysymään meiltä: 
”Halveksitko Hänen hyvyytensä ja 
kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä 
runsautta, etkä tiedä, että Jumalan 
hyvyys vetää sinua parannukseen” (Room. 
2:4). 
 

Jumalan tarkoitus oli, että Jeesuksen 
maailmaan tuleminen johtaisi meidät tekemään 
parannuksen kapinoinnistamme. Lopettaisimme 
vihdoin vastustelun ja suostuisimme ottamaan 
vastaan Jumalan suuren armon ja rakkauden. 
 

Joulun ilosanoma on siinä, että kaikki ne, jotka 
ottavat Jeesuksen uskolla vastaan, pääsevät 
Jumalan lapsiksi. He eivät enää ole kapinallisen 
Saatanan puolella vaan heidät on Kristuksen 
tähden siirretty Jumalan valtakuntaan. 
 

Kun saavuit tänne taivaasta ja luovuit 
kirkkaudesta, sait ihmisiltä oljet vain ja piikit 
orjantappurain. 
Oi Jeesus, lasten ystävä, nyt johda meitä pieniä 
ja pidä meidät uskossa, toivossa, rakkaudessa. 
(virsi 32:3, 4). 



TALVI 2018-2019 PAULUKSESSA 
 
JUMALANPALVELUS joka sunnuntai klo 11.00 
Käpylänkatu 35 (osoite uusi, paikka sama).   
 
24.12. klo 14. jouluaaton hartaus 
25.12. klo 9. joulukirkko 
30.12. klo 11. jumalanpalvelus 
6.1. klo 11. loppiaiskirkko 
  
RUKOUSPIIRI 10.30 kirkolla sivuhuoneessa. 
PYHÄKOULU saarnan aikana 
 
JOULULAULAJAISET ja arpajaiset Hiltusilla pe 14.12. 
klo 18.00. 
 
VIRSISEURAT Hiltusilla ti 1.1.2019 klo 14.00. Marin 
syntymäpäivämuistamiset uusien pastorien palkkaa-
miseen: Suomen Luther-säätiö FI59 1023 3000 2354 52, 
viite 2626, älä kirjoita viestikenttään. 
 
Lähetyspiiri torstaisin klo 10. alkaen 17.1. Sallisilla, 31.1. 
Himasilla, 14.2. Kurkolla, 28.2. ei piiriä, 14.3. Poralla. 
 
Oravalan raamattupiiri ke 16.1., 30.1., 13.2., 27.2. ei 
piiriä, 13.3. klo 18.00 Hellin Helanderilla. 
 
Pohjois-Valkealan raamattupiiri 23.1. Marja-Terttu 
Laarilla, 6.2. Sorsilla, 20.2., 6.3., 20.3. ym. 
 
Kouvolan raamattupiiri joka toinen tiistai klo 14. 
kodeissa. Tietoa Pertti Laitiselta tai kirkolta. 
 
Ilosanomapiiri klo 9.30 Nummenpäillä Harakkakuja 7 
joka toinen viikko alkaen 23.1. 
 
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Aila Parikka. Ota yhteyttä, jos 
tarvitset apua tai haluat keskustella luottamuksellisesti! 
 
Muista erityisesti joulun aikana kaikkia yksinäisiä. Pyydä 
seurakunnan työntekijä käymään heidän luonaan. 
 
LÄHETYSTYÖ 
Tuemme James ja Tiina Mayn sekä Tuomo Simojoen 
perheen työtä Afrikassa, Etiopian somalikirkkoa ja sen 
pastoria Mohammed Gurhania vuoden 2018 loppuun 
saakka 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. 
 

KOTKA Jumalanpalvelukset klo 15.00 seuraavasti: 23.12. 
Petri, 6.1.2019 Petri, 20.1. Jaakko Tölli, 27.1. Petri, 3.2. 
Petri, 17.2. Tölli. Paikkana Kotkan adventtikirkko 
Karhulassa Kalervonkatu 1. Raamattupiiri joka toinen 
keskiviikko klo 18. kodeissa: 19.12. Kaurasilla, 2.1. 
Vitikaisilla, 16.1. Kaurasilla. Vetäjinä Jari ja Ulla Penttilä. 
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. Hyvää alkua Gurhanin työlle Amerikassa. 
- Kenian nimikkolähettimme Tuomo ja Leena Simojoki perh. 
- uudet pastorit Tuomas Salo ja Mika Tervakangas perh. 
- 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 JOULUN AIKAA SINULLE! 
 
	


