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”Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on 
monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin 
jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi 
ruumis, niin on Kristuskin, sillä me 
olemme kaikki kastetut yhdeksi 
ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai 
kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki 
olemme saaneet juoda samaa Henkeä” (1. 
Kor. 12:12-13) 
 

Tämän syksyn aikana puhumme yhteisön 
rakentamisesta - emmekä vain puhu siitä, vaan 
myös rakennamme yhteisöämme, seurakuntaa.  
 

Seurakunnassa on kaksi tasoa. Toisaalta se on 
Sanan ja sakramenttien muodostama yhteisö. 
Mutta toisaalta se samalla on myös ihmisten 
yhteisö. Armonvälineet ovat annettuja ja 
ehdottomia, mutta meidän ihmisten todellisuus 
on aina vajaata ja muuttuvaa. 
 

Siksi on tärkeä kiinnittää huomio myös siihen, 
kuinka me elämme yhdessä ja kuljemme 
yhdessä. Jos ei seurakunnassa oteta huomioon 
tätä seurakunnan inhimillistä puolta, mennään 
hakoteille. Alkaa tulla väärinymmärtämistä, 
ristiriitoja, paineita, hajaannusta jne. 
 

On tärkeää, että me erilaisina ihmisinä 
kuljemme samaan suuntaan. Vaikka emme ole 
kaikesta tarkalleen samaa mieltä, meillä pitää 
olla yhteiset tavoitteet ja päämäärät. Seurakun- 
nalla pitää olla perustehtävä, johon yhdessä 
sitoudutaan ja jota yhdessä toteutetaan.  
 

Lähetyshiippakunnassa on selvää, että meidän 
perustehtävämme on kaste- ja lähetyskäskyn 
toteuttaminen: ”Menkää siis ja tehkää 
kaikki kansat minun opetuslapsikseni, 
kastamalla ... ja opettamalla” (Matt. 
28:19). Tätä varten meidänkin seurakuntamme 
on olemassa. Kaikki meidän toimintamme 
tähtää tämän Vapahtajan käskyn täyttämiseen. 
Kaikki toimintamme palvelee viime kädessä sitä. 
 

Perustehtävän lisäksi on tärkeää, että meillä on 
yhteinen työnäky eli visio. Se kertoo, 
millainen yhteisö on, kun se on ”valmis”. Siis 
mihin me konkreettisesti tähtäämme. 

 
 
Lähetyshiippakunnan näkynä on ”seurakunta 
kodiksi, jumalanpalvelus elämäksi”. 
 

Tähtäämme siihen, että jokainen ihminen voisi 
löytää meidän seurakunnastamme itselleen 
hengellisen kodin. Kodissa jokaisella on oma 
paikkansa ja tehtävänsä. Ketään ei jätetä 
ulkopuolelle. Kaikkia tarvitaan. Kenenkään 
panos ei ole merkityksetön. Ruokapöytään on 
aina tervetullut. 
 

Koti on haastava paikka. Siinä joutuu 
kohtaamaan ihmisten erilaisuuden, erilaiset 
toiveet ja tarpeet, erilaiset mieltymykset ja 
näkemykset. Jotta kaikkien olisi hyvä elää 
kotona, pitää olla valmis luopumaan omastaan 
ja sovittelemaan kunkin tarpeita. Usein on 
suostuttava omaan ja muiden kesken-
eräisyyteen ja puutteellisuuteen.  Koti on 
turvapaikka, mutta myös luonnetta ja 
kärsivällisyyttä kasvattava paikka.  
 

Jumalanpalvelus on paikka, jossa koti 
kokoontuu erilaisina yksilöinä Jumalan 
hoidettaviksi. Moni meistä on jo Paulus-
seurakunnassa oppinut, miten tärkeä messu on 
meille jokapäiväisen elämän kannalta. Se ei ole 
seremonia tai esitys tai hengellinen suoritus. 
Jumalanpalvelus on elämän kantava voima. Se 
ei ole erillään elämästä vaan se on elämän 
perustus. Se on kuin välttämätön viikoittainen 
ravinto, jota ilman tulee riutunut olo. 
 

Meillä on näky seurakunnasta, joka on meille 
kodinomainen yhteisö, jossa kaikkien on hyvä 
elää yhdessä. Siellä Kristus itse hoitaa meitä 
Sanallaan ja Ehtoollisellaan, jotta jaksamme 
taas vähän eteenpäin elämän tiellä. Lopullinen 
näkymme on päästä taivaaseen! 



PAULUKSEN SYKSY 2019  
 
JUMALANPALVELUS joka sunnuntai klo 11.00 
Käpylänkatu 35 (osoite uusi, paikka sama).   
 
15.9. Timo Marttinen 
20.10. Hannu Kantoluoto 
17.11. Timo Marttinen 
8.12. Juhana Pohjola 
 
RUKOUSPIIRI 10.30 kirkolla sivuhuoneessa. 
PYHÄKOULU saarnan aikana 
 
PIENPIIRIT  
Lähetyspiiri torstaisin klo 10.        29.8. Sallisilla, 
12.9. Armi Soisalolla, 26.9. Erja Himasella, 10.10. Pipa 
Kurkolla, 24.10. ei piiriä, 7.11., 21.11. 
 
Oravalan raamattupiiri ke klo 18. jatkuu 11.9., 25.9., 
9.10., 23.10. ei piiriä, 6.11., 20.11. Hellin Helanderilla  
 
Pohjois-Valkealan raamattupiiri joka toinen keskiviikko 
klo 11.  jatkuu 18.9. Laareilla Notkokujalla, 2.10. Sorsilla, 
16.10. Marja-Terttu Laarilla, 30.10., 13.11., 27.11.   
 
Kouvolan raamattupiiri joka toinen tiistai klo 14. 
kodeissa. Tietoa Pertti Laitiselta tai kirkolta. 
 
Ilosanomapiiri klo 9.30 Nummenpäillä Harakkakuja 7 
joka toinen viikko. Jatkuu 18.9. Tietoa Sirpa 
Nummenpäältä tai kirkolta. 
 
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Aila Parikka. Ota yhteyttä, jos 
tarvitset apua tai haluat keskustella luottamuksellisesti! 
 
LÄHETYSTYÖ 
Tuemme Tuomo ja Leena Simojoen työtä Afrikassa 
Lutheran Heritage Foundationin kautta 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. 
 
SYKSYN RAAMATTUOPETUKSET Mikä on totta? 
7.11. klo 18. Kouvolan kirjaston auditorio 
21.11. klo 18. Kouvolan kirjaston auditorio 
 
KAAKON SEURAKUNTIEN PÄIVÄ lauantaina 14.9. klo 
10-15 Hietoinrannassa. ”Yhteisön rakentaminen”.  
Hinta 20 e. Ilmoittaudu kirkolla tai sähköpostilla. 
 
HIIPPAKUNTAKOKOUS 16.11. Koinoniassa 
 

KOTKA Luterilainen Siilas-seurakunta 
Jumalanpalvelukset klo 15.00 seuraavasti: 1.9., 15.9., 
29.9., 13.10., 20.10., 27.10., 10.11., 17.11., 24.11., 8.12., 
15.12., 22.12. Paikkana Kotkan adventtikirkko Karhulassa 
Kalervonkatu 1. Raamattuopetukset 14.11. ja 28.11. klo 
17. Kotkan kirjaston Einon kammarissa. Esimies Jari 
Penttilä, varapj Kari Vitikainen, siht. Marja-Leena 
Kauranen. www.lhpk.fi/kotka 
 
RUKOUSAIHEITA: 
- Sisarseurakuntamme Siilas Kotkassa 
- Porvoossa alkavat jumalanpalvelukset 
- Lähetyshiippakunnan lapsi- ja nuorisotyö 
- Tuomo ja Leena Simojoen työ Keniassa 
- Etsivät ja kyselevät ihmiset Sanan äärelle 
- kristityksi kääntyneet maahanmuuttajat 
 
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. 
eveliina.sallinen@gmail.com 
 
Pyhäkoulutyö Sirpa Nummenpää, puh.  
044-0450847. sirpa.nummenpaa@luukku.com 
 
Varaesimies Yrjö Soramies. 
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 SYKSYÄ SINULLE! 
 
 



 
 
 
	


