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Jeesus sanoo: ”Auringossa, kuussa ja 
tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot 
pauhaavat jylisten, ja maan päällä 
ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon 
vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta 
odottaessaan sitä, mikä on kohtaava 
ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat 
järkkyvät. Silloin nähdään Ihmisen 
Pojan tulevan pilvien päällä suuressa 
voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun 
nuo tapahtumat alkavat, nostakaa 
rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän 
vapautuksenne on lähellä” (Luuk. 
21:25-28).	
	
Raamattu ei lupaa ihmiskunnalle ruusuista 
tulevaisuutta. Ihmisen oma toiminta saa 
aikaan monenlaista tuhoa ja kaaosta. Sen 
lisäksi Jumala näyttää koettelevan ihmis-
kuntaa myös suurten katastrofien kautta. 
Jeesuksen omista sanoista voimme 
ymmärtää, että koko maailman elämä tulee 
kerran olemaan uhattuna.  
 
Jo nyt puhutaan ilmastoahdistuksesta. 
Synkät tulevaisuudenkuvat koettelevat 
erityisesti herkkiä ihmisiä, lapsia ja nuoria. 
Meidän ei pitäisi enää yhtään enempää 
lietsoa toivottomuutta ja pelkoja. 
 
Jeesus tiesi jo 2000 vuotta sitten, että 
ihmiset tulevat ahdistumaan ja lamaantu-
maan tulevaisuuden edessä. Sana, jota 
Hän lamaantumisesta käyttää, tarkoittaa 
pyörtymistä tai jopa kuolemaa. Pelko voi 
todella viedä ihmiseltä kaiken tarmon ja 
elämänvoiman. 
 
Siksi on upeaa, ettei Jeesuksen opetus 
lopu tähän. Hän ei julista meille epätoivon 
ja tuhon sanomaa. Päinvastoin! Jeesuksen 
tarkoitus on valaa meihin toivoa ja 
luottamusta kaikkien uhkakuvien keskellä. 
 
Siksi Hän sanoo Sinulle:  
”Nosta rohkeasti pääsi, sillä Sinun 
vapautuksesi on lähellä!” 

           
 
Mitä Jeesus sillä tarkoittaa? Hän haluaa 
muistuttaa meitä siitä, että kaikki tämän 
maailman ongelmat kertovat, että Kristus 
on tulossa takaisin. Nämä ovat Jeesuksen 
paluun merkkejä. Ne ovat synnytystuskia, 
jotka tihenevät, mutta samalla edistävät 
uuden maailman syntymistä.  
 
Meidän toivomme ei ole siinä, että tämä 
maailma muuttuu paremmaksi paikaksi. 
Meidän toivomme ei ole salaisessa 
ylöstempaamisessa eikä tuhatvuotisessa 
valtakunnassa. Ei, vaan meidän toivomme 
on meidän Rakkaassa Vapahtajassamme, 
joka on tulossa noutamaan meidät 
luokseen. Ihmisen Poika tulee! 
 
Siksi me emme uskovina lamaannu 
emmekä menetä toivoamme. Entistä 
innokkaammin me teemme työtä toisten 
hyväksi ja kutsumme ihmisiä Kristuksen 
luokse. Mitä pimeämmäksi käy yö, sitä 
tarpeellisempaa on pitää esillä Jumalan 
sanan kirkasta valoa. Vain siitä saa ihminen 
sen toivon, jonka varassa hän jaksaa elää 
ja kohdata tulevaisuuden haasteet. 
 
LÄHETYSHIIPPAKUNNAN KESÄJUHLIEN 
TEEMANA ON ”NOSTAKAA PÄÄNNE”. 
Kesäjuhlat pidetään 2-4. elokuuta Loimaan 
evankelisella opistolla. Teemme sinne 
päiväseltään bussiretken lauantaina 3.8. 
Voit toki mennä päiville myös koko ajaksi 
omalla kyydilläsi. Lisätietoa www.lhpk.fi tai 
kesäjuhlien esitteestä kirkolta. 
 
Tule elämään toivon evankeliumista ja 
välittämään sitä myös muille! 
 



KESÄN 2019 TAPAHTUMIA 
 
JUMALANPALVELUS joka sunnuntai klo 11.00 
Käpylänkatu 35 (osoite uusi, paikka sama).   
 
9.6. Juhana Pohjola 
8.7. - 8.8. Petri lomalla 
14.7. Antti Linnapuomi 
21.7. Oskari Nummela 
28.7. Timo Marttinen 
4.8. ei messua Pauluksessa, kesäjuhlat Loimaalla 
11.8. lähtien normaalisti, Petri 
25.8. Tuomas Salo 
 
RUKOUSPIIRI 10.30 kirkolla sivuhuoneessa. 
PYHÄKOULU saarnan aikana 
 
KESÄSEUROJA 
Torst. 13.6. klo 18. Pertti ja Irja Laitisella Jokisillantie 557 
 
Torst. 4.7. klo 18. Reijo ja Leena Vitikaisella Salotie 7, 
Kotka 
 
Perj. 16.8. klo 18. Elojuhlat Usko Alasjoella Saarastentie  
61, Iitti 
 
PIENPIIRIT kesätauolla 
Lähetyspiiri torstaisin klo 10.        29.8. Sallisilla, 
12.9. Armi Soisalolla, 26.9. Erja Himasella 
 
Oravalan raamattupiiri ke klo 18. jatkuu 11.9. 
Hellin Helanderilla kahden viikon välein. 
 
Pohjois-Valkealan raamattupiiri klo 11.  
jatkuu 18.9. Laareilla Notkokujalla   
 
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 Keniasta käsin Afrikassa tehtävää lähetystyötä, 
sekä Kaakkois-Aasian 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. 
 
NUORTENILTA Hiltusilla 6.7. Tarkempaa tietoa myöh. 

LÄHETYSHIIPPAKUNNAN KESÄJUHLAT 2.-4.8. 
Loimaalla. Teemme sinne bussiretken päiväseltään,  
jos lähtijöitä on riittävästi. Tietoa nettisivuilta ja kirkolta. 
 
KOTKA järjestäytyi Luterilaiseksi Siilas-seurakunnaksi. 
Jumalanpalvelukset klo 15.00 seuraavasti: 26.5. Petri, 9.6. 
Pohjola, 23.6. Petri, 7.7. Petri, 21.7. Nummela, 28.7. 
Marttinen, 4.8. ei messua, 11.8. Petri. Paikkana Kotkan 
adventtikirkko Karhulassa Kalervonkatu 1. Esimies Jari 
Penttilä, varapj Kari Vitikainen, siht. Marja-Leena 
Kauranen. www.lhpk.fi/kotka 
 
RUKOUSAIHEITA: 
- Kotkan uusi Siilas-seurakunta ja sen toiminta 
- Lähetyshiippakunnan kesäjuhlat 
- Kenian lähetystyön ongelmat 
- kristittyjen vainot  
- Suomen lapset ja nuoret 
 
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 Pertti Laitinen, Jokisillantie 557, 45100 
Kouvola. Puh. 040-8373848. 
perttiolaitinen@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. 040-5932407. 
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, VIRKISTÄVÄÄ KESÄÄ! 



 
 


