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”Tämän tähden te, pyhät veljet, te 
jotka olette saaneet taivaallisen 
kutsun, kiinnittäkää katseenne 
Jeesukseen” (Hepr. 3:1) 
 

Kriisiajat pelkistävät asioita. Silloin monet 
toisarvoiset asiat menettävät merkityksensä 
ja jäljelle jäävät vain ne asiat, jotka ovat 
elämän kannalta välttämättömiä. 
 

Tänä vuonna olemme huomanneet, ettei 
ole pakko käydä ulkomailla, ei ravintoloissa, 
ei konserteissa, ei jääkiekko-otteluissa eikä 
monessa muussakaan. Elämä ei välttämättä 
vaadi näitä, vaikka mukaviahan ne toki 
olisivat. Ilmankin niitä elämä jatkuu.  
 

Jotkut asiat taas voi hoitaa myös etänä: 
kokoukset ja monet työtehtävät, opiskelut, 
soittotunnit, terapiat, ostokset ja jopa 
tuttavien tapaamiset. Joka paikkaan ei 
tarvitse mennä - vaikka mukavaahan sekin 
olisi. Pärjäämme näinkin. 
 

Mitä sitten loppujen lopuksi jää jäljelle? 
Mitkä ovat elämän kannalta välttämättömiä 
asioita: ruoka, vaatteet, lämpö, koti, 
mielekäs tekeminen, muutama läheinen 
ihminen - ja Kristus! Yllättävän vähällä sitä 
tulee toimeen. 
 

Me länsimaiden ihmiset olemme tehneet 
toisarvoisista asioista ensisijaisia. 
Kuvittelemme että monet ylimääräiset asiat 
ovat muka välttämättömiä. Siksi on hyvä, 
että joudumme miettimään elämän 
arvojärjestyksen uudelleen. 
 

Jouluevankeliumi kertoo meille tämän 
saman totuuden. 
 

 
 

Myös Marialla ja Joosefilla oli kriisiaika. He 
olivat saamassa lapsen hyvin poikkeuk-
sellisella tavalla: Pyhän Hengen avulla. 
Kuinka he itse tulisivat toimeen tuon asian 
kanssa? Mitä muut siitä ajattelisivat? 
 

Kaikkialla oli kriisiaika. Koko maailma 
kutsuttiin verolle pantavaksi. Se oli 
levotonta, pelokasta, epätietoista aikaa. 
Suurvalta hengitti jokaisen niskaan. Mistä 
saisi avun ja rauhan? 
 

Tämän kriisin keskellä yrittivät Joosef ja 
Maria etsiä itselleen ja tulevalle lapselleen 
suojaa, lämpöä, ruokaa ja muita elämän 
välttämättömyyksiä. Eläinten talli sai 
kelvata syntymäkodiksi maailman Vapah-
tajalle. Elämä pelkistyi eloonjäämistaiste-
luksi Herodeksen sotilaiden edessä. 
 

Marialla ja Joosefillakin meni aikaa, ennen 
kuin he ymmärsivät, missä on heidän 
turvansa kriisin keskellä. Heidänkään ei 
ollut helppo tajuta, mikä elämässä on 
kaikkein tärkeintä.  
 

Onneksi paimenet kertoivat heille enkelien 
viestin: ”Maan päällä rauha ihmisillä, 
joita Hän rakastaa” (Luuk. 2:14). 
 

Marian ja Joosefinkin rauha ja apu oli siinä 
lapsessa, joka heille syntyi Betlehemissä. 
Hänen varassaan he kulkivat kriisiajan läpi. 
Jeesus antoi heille kaiken välttämättömän, 
mitä he tarvitsivat. Ja Hänen ansiostaan 
johti heidän tiensä viimein lopulliseen 
Rauhan Maahan. Kristus riittää, vaikka 
kaikki muu vietäisiin! 
 



PAULUS	JA	SIILAS	SYKSY	2020	
	
Jumalanpalvelukset	 Kouvolassa	 Käpylänkatu	
35	ja	Kotkan	Karhulassa	Kalervonkatu	1.	
	
6.12.	Paulus	Timo	 Siilas	Timo	
13.12.	Paulus	Petri	
20.12.	Paulus	Petri	 Siilas	Petri	
24.12.	klo	14.	Paulus	Petri	
25.12.	klo	9.	Paulus	Petri	Siilas	klo	10.	Timo	
3.1.	Paulus	Petri	 Siilas	Petri	
6.1.	Paulus	Petri	
10.1.	Paulus,	Petri	 	 	
17.1.	Paulus		 Siilas	
24.1.	Paulus		 	
31.1.	Paulus		 Siilas	
7.2.	Paulus	
14.2.	Paulus		 Siilas	
	
Aamuehtoolliset	Pauluksessa	klo	9.30:	
13.12.,	3.1.,	24.1.	ja	14.2.	Kesto	puoli	tuntia.	
	
JUMALANPALVELUKSET	NETISSÄ	
Jos	käytössäsi	on	internet	(älypuhelimessakin),	
voit	osallistua	jumalanpalvelukseen.	
Kuunneltavissa	suorana	lähetyksenä	osoitteessa:		
https://www.lhpk.fi/nettimessu	
Saarnat	www.lphk.fi/saarnoja	
	
PIENRYHMÄT	
Kouvolan	raamattupiiri	tiistaisin		
klo	14.											8.12.	Tietoa	Pertti	Laitiselta	
	
Pauluksen	lähetyspiiri	kirkolla	torstaisin		
klo	10.											2.12.,	16.12.	Tietoa	Petriltä	
	
Naisten	raamattupiiri	Taukopaikalla	lauant.		
klo	13.											12.12.	Tietoa	Sari	Saariselta	
	
Miesten	raamattupiiri	Taukopaikalla	lauant	
klo	13.											5.12.	Tietoa	Antti	Saariselta	
	
Kotkan	raamattupiiri	torstaisin	klo	18.	
jatkuu	myöhemmin	ilmoitettavana	päivänä	
	
SIELUNHOITO,	RIPPI	
Voit	olla	yhteydessä	pastoriin	tai	
seurakuntien	diakoniatyöntekijöihin.	
	
KOTIEHTOOLLINEN	
Kodeissa	jatketaan	ehtoollisen	jakamista	
niille,	jotka	eivät	osallistu	messuun.	
	

LÄHETYSTYÖ	
Lähetystyötä	 voi	 tukea	 kirkolla	 olevan	
lippaan	 kautta.	 Simojoen	 perhe	 tukee	
Suomesta	 käsin	 Afrikan	 käännösprojekteja.	
Muistamme	 rukouksin	 jarai-työtä,	 Etiopian	
somalikirkkoa,	 Istanbulin	 kirkkoa	 sekä	
Israelin	kansan	kääntymistä.	
	
NETTISIVUT	
Paulus	www.lhpk.fi/kouvola	
www.facebook.com/paulus	
Siilas	www.lhpk.fi/kotka	
	
Opetusta	www.luterilainen.net	
	
RUKOUSAIHEITA:	
-	varjelusta	koronavirukselta	kaikille	
-	uuden	piispan	valinta	
-	maahanmuuttajat	Kristukselle	
-	tämän	vuoden	rippikoululaiset	
	
YHTEYSTIEDOT	
Past.	Petri	Hiltunen,	Karhulankyläntie	363,	45100	
Kouvola.	Puh.	0503070050	petri.hiltunen@lhpk.fi	
	
Siilas:	esimies,	diakoni	Jari	Penttilä		
puh.	040-7723796	jari.penttila@hotmail.fi	
	
Paulus:	esimies	Pertti	Laitinen,	Jokisillantie	557,		
45100	Kouvola.	Puh.	040-8373848.	
perttiolaitinen@gmail.com	
	
Paulus:	diakoniatyöntekijä	Aila	Parikka,	puh.		
0400-468150	aila.parikka@hotmail.com	
	
Paulus:	sihteeri,	talous	Martti	Pora,	puh.		
040-5961014.	martti.pora@gmail.com	
	
Siilas:	sihteeri	ja	taloudenhoitaja	
Marja-Leena	Kauranen	040-0752904	
marja-leena.kauranen@hotmail.com	
	
KANNATUS	
Suosittelemme,	että	tuette	seurakuntia	mieluiten	
suorana	tilikannatuksena:	
Suomen	Luther-säätiö	FI59	1023	3000	2354	52.	
				Paulus-seurakunnan	viitenumero:	1517.		
				Siilas-seurakunnan	viitenumero:	2710.  
 

Lämmin kiitos kaikille seurakuntiemme 
tukemisesta lahjoin ja rukouksin! 

	

SIUNATTUA	JOULUNAIKAA!	
	
	



AINOA MASKITON 
 

Tämä vuosi 2020 on opettanut monille 
meistä aivan uuden asian, nimittäin maskin 
käyttämisen. Useimmat meistä eivät 
varmaan olleet koskaan aikaisemmin 
pitäneet kasvoillaan hengityssuojaa. 
Hetkessä tilanne on muuttunut. 
 

Nyt joulun alla on lähes kaikilla ihmisillä 
maskit kaupoissa, kirkoissa ja muissa 
julkisissa tiloissa. Valtiovalta kannustaa 
meitä yhä runsaampaan maskin käyttämi-
seen, vaikka sen tehosta ei ole varmaa 
näyttöä. 
 

Maskin myötä ihmisten väliset suhteet ovat 
muuttuneet. Toisen ihmisen puheesta on 
hankalampi saada selvää, varsinkin jos 
itsellä on kuulovaikeuksia. Ei myöskään tee 
mieli puhua kovin pitkään, koska 
hengittäminen on maskin kanssa 
hankalampaa. Kaiken lisäksi hengityssuoja 
estää näkemästä toisen ihmisen suuta, 
joten ei voi lukea puhetta toisen huulilta.  
 

Ehkä vielä suurempi vaikutus on sillä, 
ettemme näe enää toisen ilmeitä samalla 
tavoin kuin ennen. Emme tiedä, 
hymyileekö, virnistääkö vai vihaako hän 
maskinsa takana. Sanattomat viestit pitää 
koettaa päätellä pelkkien silmien perusteella 
- elleivät nekin ole aurinkolasien takana! 
 

Kaikki tämä heikentää ihmisten välistä 
viestintää eli kommunikaatiota. Moni sana 
menee ohitse, kaikkea toisen ihmisen 
viestejä ei pysty tavoittamaan oikein, paljon 
jää myös sanomatta viestinnän hanka-
luuden vuoksi. 
 

Kaikella tällä on eittämättä vaikutusta 
ihmisten välisiin suhteisiin. Me etäännymme 
toisistamme, ihmissuhteemme vähenevät ja 
paljon jää tavoittamatta muiden ihmisten 
elämästä.  
 

Maskin käytön myötä me kuitenkin opimme 
jotakin hyvin, hyvin tärkeää. Mitä? 

 
Raamatussa Jumalan kasvoilla on hyvin 
suuri merkitys. Niihin kohdistui ihmisen 
koko toivo ja odotus. Pahinta mitä saattoi 
ajatella, oli se, että Jumala peittäisi meiltä 
kasvonsa. Kauhein mahdollinen uhkaus oli: 
”Sinä päivänä minä kokonaan peitän 
kasvoni kaiken sen pahan tähden, 
mitä he ovat tehneet” (5. Moos. 31:18). 
 

Jos Jumala peittää ihmiseltä kasvonsa, 
silloin ihminen ei saa nähdä Häntä 
sellaisena kuin Hän on: armahtavana, 
auttavana ja pelastavana.  
 

Helvettiä kuvataan näin: ”Heitä kohtaa 
silloin rangaistukseksi iankaikkinen 
kadotus Herran kasvoista ja Hänen 
voimansa kirkkaudesta” (2. Tess. 1:9). 
 

Jos Jumalalla on maski, me emme voi 
tuntea Häntä ja Hänen rakkauttaan. 
 

Siksi ihmiset ovat aina pyytäneet: ”Älä 
peitä minulta kasvojasi, etten tulisi 
niiden kaltaiseksi, jotka hautaan 
vaipuvat” (Ps. 143:7). 
 

Meidän syntimme ja pahuutemme vuoksi 
Jumala voi joutua kätkemään meiltä 
kasvonsa, sillä paatunut ihminen ei kestä 
nähdä Häntä sellaisena kuin Hän on: 
”Teidän syntinne peittävät teiltä 
Hänen kasvonsa” (Jes. 59:2). 
 

Mutta jos me kadumme syntejämme ja 
huudamme Häntä avuksi, Hän kääntää 
meihin armolliset kasvonsa: ”Älä kätke 
kasvojasi, Herra, autuus ainoa ... Auta, 
että Sanastasi aina etsin kasvojasi” 
(virsi 381). 
 

Jumalan Sanasta, Raamatusta me näemme 
Kristuksen kasvot, jotka on runneltu meidän 
pahojen tekojemme vuoksi. Nuo kasvot 
säteilevät meille sitä rakkautta, jota Hän 
tuntee jokaista harhailevaa lammastaan 
kohtaan.  
 

Herra valistakoon kasvonsa sinulle 
ja olkoon sinulle armollinen! 



 
 
	
	


