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”Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset 
runsaina tulevat meidän osaksemme, 
samoin tulee meidän osaksemme myöskin 
lohdutus runsaana Kristuksen kautta”  
(2. Kor. 1:5). 
 

Kärsimys on asia, joka suurella todennäköisyy-
dellä kohtaa jokaista meistä jossakin elämän 
vaiheessa. Elämään tulee sairautta, surua, 
menetyksiä, pelkoja, ihmissuhdeongelmia, 
taloudellisia huolia, ahdistusta, psyykkisiä 
häiriöitä, onnettomuuksia, kiusaamista, 
painostusta - mitä kenellekin. 
 

Nykyisin ei asioista usein kuitenkaan uskalleta 
puhua niiden oikeilla nimillä. Kärsimyskin 
naamioidaan ”vain” stressiksi, haasteiksi tai 
kehittämiskohteiksi. Siksi suuri ole 
kärsimyksestä jää huomaamatta, kohtaamatta 
ja käsittelemättä. 
 

Vaikeaksi kärsimyksen käsittelemisen tekee se, 
ettei kukaan HALUA itselleen kärsimystä. Siksi 
ihminen luonnostaan torjuu sen luotaan, kieltää 
sen todellisuuden ja yrittää päästä siitä 
mahdollisimman helposti eroon. Tällöin jää 
kuulematta se viesti ja saamatta se siunaus, 
joka kärsimykseen saattaisi sisältyä. 
 

Myöskään TOISEN ihmisen kärsimystä ei ole 
helppo kohdata. Moni, jonka läheinen on 
kuollut, on joutunut kohtaamaan toisten 
ihmisten välttelevää käyttäytymistä, yhteyden 
katkaisemista tai heppoista lohdutusta: ”Kyllä 
se siitä”, ”Eihän nyt synkistellä”, ”Kaikesta 
selviää”, ”Mieti jotain muuta”. 
 

Tänä keväänä käymme käsiksi kärsimykseen. 
Käsittelemme aihetta luennoilla Kouvolan ja 
Kotkan kirjastoissa. Etsimme vastausta 
kysymykseen, mitkä ovat kärsimyksen syitä? 
Mikä tuottaa meille kärsimystä? Mitkä mahtavat 
olla kärsimyksen tarkoituksia? 
 

Aihe ei ole helppo eikä kevyt. Uskon kuitenkin, 
että vain kärsimyksen kohtaamalla me voimme 
löytää siihen avun ja lohdutuksen. Vähän 
kerrassaan voimme myös aavistella niitä syitä, 
joiden vuoksi Jumala sallii meidän elämäämme 
myös kärsimyksen aikoja. 

 
 
Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että me 
piehtaroisimme kärsimyksissämme. Meillä on 
täysi oikeus taistella kaikkea kärsimystä 
vastaan. Saamme aina huutaa hätämme 
Jumalalle, joka varmasti kuulee meitä. Emmekä 
me koskaan ole yksin hätämme keskellä, koska 
Kristus on tullut maailmaan kärsimään yhdessä 
meidän kanssamme. 
 

Näin kärsimys saa tarkoituksen ja merkityksen. 
Se ei ole mieletöntä ja järjetöntä. Koska Jumala 
on Viisaus, on meidän kärsimyksemmekin 
Hänen viisaan johdatuksensa sallimaa. 
Kärsimyksellä on aina jokin sisältö, vaikka me 
emme sitä järjellämme ymmärtäisikään. Se vie 
jollain tavalla eteenpäin Jumalan suunnitelmaa 
meidän elämässämme ja meidän kauttamme 
muiden elämässä.  
 

Luottamus tällaisen suunnitelman olemassa-
oloon poistaa kärsimyksestä sen sattuman-
varaisuuden. Se ei ole vain summittaista ja 
tarkoituksetonta vaivaa, vaan voimme uskoa 
kärsimystenkin vievän osaltaan asioita kohti 
hyvää päämäärää. 
 

Paavali joutui Lystran kaupungissa kivitetyksi. 
Hänen ruumiinsa raahattiin kaupungin 
ulkopuolelle ja hänen luultiin kuolleen. Paavali 
ei kuitenkaan lannistunut tästä kärsimyksestä 
vaan nousi ylös. Pian hän oli taas julistamassa 
seurakunnissa sanomaa, jonka hän oli joutunut 
kokemaan omakohtaisesti: ”Monen ahdistuk- 
sen kautta meidän pitää menemän sisälle 
Jumalan valtakuntaan” (Ap. t. 14:22).  
 
KÄRSIMYKSESTÄ JA LOHDUTUKSESTA 
Kouvolan kirjasto 7.3. ja 21.3. klo 18.00. 
Kotkan kirjasto 13.3. ja 28.3. klo 18.00. 



KEVÄT 2019 PAULUKSESSA 
 

JUMALANPALVELUS joka sunnuntai klo 11.00 
Käpylänkatu 35 (osoite uusi, paikka sama).   
 

17.3. Antti Linnapuomi, 14.4. Juhana Pohjola,  
12.5. JaakkoTölli. Muuten oma pastori. 
15.4. klo 18. hiljaisen viikon ahti-ilta kirkolla 
18.4. klo 19. kiirastorstain ehtoollinen, 19.4. klo 11. 
pitkänperjantain kirkko, 21.4. klo 11. pääsiäiskirkko. 
 

RUKOUSPIIRI 10.30 kirkolla sivuhuoneessa. 
PYHÄKOULU saarnan aikana 
 

Lähetyspiiri torstaisin klo 10. alkaen 28.2. ei piiriä, 14.3. 
Poralla, 28.3. Merja Weckmanilla, 11.4. Laareilla, 25.4. 
Liisa Penttisellä. 
 

Oravalan raamattupiiri ke klo 18.  27.2. ei piiriä, 13.3., 
27.3., 10.4., 24.4. Hellin Helanderilla. 
 

Pohjois-Valkealan raamattupiiri klo 11.00 20.2. Laareilla 
Notkokujalla, 6.3. Riitta Kansikkaalla, 20.3., 3.4., 17.4. ei 
piiriä, 24.4. ym. 
 

Kouvolan raamattupiiri joka toinen tiistai klo 14. 
kodeissa. Tietoa Pertti Laitiselta tai kirkolta. 
 

Ilosanomapiiri klo 9.30 Nummenpäillä Harakkakuja 7 
joka toinen viikko. Tietoa Sirpa Nummenpäältä tai kirkolta. 
 

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Aila Parikka. Ota yhteyttä, jos 
tarvitset apua tai haluat keskustella luottamuksellisesti! 
 

LÄHETYSTYÖ 
Tuemme James ja Tiina Mayn sekä Tuomo Simojoen 
perheen työtä Afrikassa, sekä jaraikansan parissa 
tehtävää lähetystyötä. Rukoilemme myös Istanbulin 
luterilaisen kirkon työn puolesta Turkissa ja Bulgariassa, 
Sudanin ja Sambian luterilaisten kirkkojen, Etiopian 
somalikirkon 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. 
 

VUOSIKOKOUKSESSA 10.2.2019 
puheenjohtajamme ja esimiehemme Harri Nummenpää 
jätti tehtävänsä. Hän on palvellut näissä tehtävissä 
Paulus-yhteisöä ja sittemmin -seurakuntaa 13.5 vuoden 
ajan. Harri oli jo ennen yhteisön perustamista mukana 
valmistelemassa järjestäytymistä. Kiitämme seurakuntana 
Harria tästä suunnattoman suuresta panoksesta ja 
toivomme, että saamme yhdessä hänen kanssaan jatkaa 
hyvää yhteistyötä seurakunnan muissa tehtävissä. 

Paulus-seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsee 
seuraavassa kokouksessaan keskuudestaan uuden 
puheenjohtajan. 
 

KEVÄTRETKI 4.5. 
suuntautuu tänä vuonna Porvooseen ja Sipooseen.  
 

KOTKA Jumalanpalvelukset klo 15.00 seuraavasti: 24.2., 
3.3., 10.3., 17.3. Linnapuomi, 24.3., 31.3., 14.4. Pohjola, 
21.4., 28.4., 12.5. Tölli. Paikkana Kotkan adventtikirkko 
Karhulassa Kalervonkatu 1. Raamattuluennot 14.3. ja 
28.3. kirjastossa. Raamattupiiri joka toinen keskiviikko klo 
18. kodeissa. 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 syntymättömille lapsille 
- vanhusten hyvinvointi ja hengellinen hoitaminen 
- uusia ihmisiä mukaan messuun ja toimintaan 
- Kotkan seurakunnan järjestäytyminen 
 

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  
 

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. 
  


