
PAULUKSEN KIRJE
Paulus-seurakunnan tiedote 1 / 2022

KOTKAN SIIVIN
Luterilaisen Siilas-seura-
kunnan  tiedote  1 / 2022
”Silloin unhotat onnettomuutesi, 
muistelet sitä kuin vettä,
joka on virrannut pois.
Elämäsi selkenee kirkkaammaksi 
keskipäivää, pimeänkin aika on 
niin kuin aamunkoitto.
Silloin olet turvassa,
sillä sinulla on toivo;
tähystelet – käyt turvallisesti levolle,
asetut makaamaan, 
kenenkään peljättämättä”.
(Job 11:16-19)

Olemme  eläneet  viimeiset  kaksi  vuotta
kurimuksessa,  jotta  emme  osanneet
kuvitellakaan.  Monien  kestokyky  on  ollut
äärirajoilla,  hermot  tiukalla,  mielenterveyskin
koetuksella.  Monet  ovat  sairastuneet,  onneksi
vain harvat Suomessa menehtyneet. 

Tämän  koettelemuksen  keskellä  on  todella
testattu  meidän  kestävyyttämme  ja
kärsivällisyyttämme.  Aina  se  ei  ole  kestänyt
vaan  on  joutunut  pettyneenä  huomaamaan
oman heikkoutensa ja pahuutensa. Ymmärrystä
ei ole aina riittänyt niille, jotka ovat eri mieltä
eivätkä toimi niin kuin toivoisi. Anteeksi!

Korona-aika  on  koetellut  myös  meidän
uskoamme  ja  luottamustamme  Jumalaan.
Olemmeko säilyttäneet  levollisen luottamuksen
kaikissa  vaiheissa?  Olemmeko  uskoneet,  että
kaikki on Jumalan hyvissä käsissä ja että Hänen
hyvä  tahtonsa  tapahtuu  tämänkin  vitsauksen
kautta?

Epäilenpä, että monen usko on tässä suhteessa
ollut  koetuksella.  Olemme  kiinnittäneet
huomiomme  ihmisen  mahdollisuuksiin  ja
nähneet  miten  vähän  me  pystymme.  Se  ei
kuitenkaan  ole  välttämättä  nostanut  meidän
katsettamme Häneen, jonka kädessä on elämä
ja kuolema. Tämä on ollut ikävä todeta.

Pulmu Hiltunen 2022

Uskova ihminen eroaa kaikista muista ihmisistä
siinä,  että  meillä  on  kaiken  keskellä  TOIVO.
Usko on juuri toivoa siitä, että Jumala hallitsee
kaikkea ja saattaa asiat hyvään lopputulokseen
– meidän virheistämme huolimatta.

Ihmisten  toimet  koronan  taltuttamiseksi  ovat
varmasti  olleet  välillä  vääriä  ja  virheellisiä.  Ei
kukaan  ihminen  pysty  hallitsemaan  näin
arvaamatonta  ja  vaihtelevaa  tilannetta.  Ei
vaikka  löisimme  kaikki  maailman  viisaimmat
päät yhteen. Siksi on syytä olla armollinen myös
meidän  päättäjiämme  kohtaan.  Emme  voi
edellyttää heiltä Jumalan viisautta.

Jumala toimii onneksi myös ihmisten virheiden
kautta.  Mitään  tässä  maailmassa  ei  tapahdu
Hänen  sallimattaan.  Kaikkien  tapahtumien
kautta  Jumala  johdattaa  maailmanhistoriaa
kohti täyttymyksen päivää. 

Uskovalla  ihmisellä  on  lähteitä  kuivassakin
erämaassa.  Me  saamme  voimaa  koetukseen
Jumalan sanan lähteestä. Juokaa siitä usein ja
paljon – sen varassa jaksaa!

Lähteenä  matkalla  on  myös  ehtoollispöytä  ja
uskovien yhteys, jota saamme kokea yhteisessä
jumalanpalveluksessamme.  Tätä  me  olemme
kipeästi  tarvinneet  tämän  korona-ajankin
puristuksessa. Tervetuloa pöytään!

”Kun he käyvät Kyynellaakson kautta, he
muuttavat  sen  lähteitten  maaksi,  ja
syyssade  peittää  sen  siunauksilla” (Ps.
84:7).



PAULUKSEN JA 
SIILAKSEN TALVI 2022
Jumalanpalvelukset Kouvolassa Käpylänkatu 35 
klo 10.00, Kotkassa Kalervonkatu 1 klo 15.00. 
Rukouspiiri puoli tuntia ennen messua.
Pyhäkoulu saarnan aikana.

13.2. Paulus Petri Siilas Petri
20.2. Paulus Petri Siilas Petri
27.2. Paulus Petri
6.3. Paulus Tuomas Salo Siilas Tuomas
13.3. Paulus Petri Siilas Petri
20.3. Paulus Petri Siilas Petri
27.3. Paulus Petri
3.4. Paulus Joni Ahonen Siilas Joni
10.4. Paulus Petri Siilas Petri
14.4. klo 19. kiirastorstai Paulus Petri
15.4. klo 11. pitkäperjantai Paulus Petri
17.4. Paulus Petri Siilas Petri

Lähetän  saarnat  sähköpostilla.  Ilmoita
sähköpostisi, jos et vielä saa saarnoja. Saarnat
voi  myös  kuunnella  osoitteessa
www.lhpk.fi/saarnoja.  Tarjolla  myös  LHPK:n
nettimessuja www.lhpk.fi/nettimessu.

Lähetyspiiri Paulus-kirkolla  keskiviikkoisin
16.2., 16.3., 30.3. klo 10. Tietoa Petriltä.

Kouvolan raamattupiiri Taukopaikalla joka
toinen tiistai klo 14. Tietoa Pertti Laitiselta.

Miesten  raamattupiiri Taukopaikalla  joka
toinen la klo 15. Antti Saarinen 040-7362938.

Naisten  raamattupiiri Taukopaikalla  joka
toinen la klo 15.    12.2., 26.2. Sari Saarinen.

Yhdessä  eteenpäin  -ryhmä Taukopaikalla.
Tietoa Aila Parikalta.

Kotkan raamattupiiri joka toinen to kodeissa
klo 14. Tietoa Marja-Leena Kauraselta.

MUSKARIPYHÄKOULU Taukopaikalla. Tietoa
Sari ja Antti Saariselta.

SIELUNHOITO,  DIAKONIA  Ota yhteys
pastoriin  tai  seurakuntien
diakoniatyöntekijöihin,  Aila  Parikkaan  tai  Jari
Penttilään.

LÄHETYSTYÖ
Tuemme  taloudellisesti  Richard  Ombogon
pappisopintoja  Keniassa,  Tuomo  ja  Leena
Simojoen  työtä  sekä  Kaakkois-Aasian  jarai-

kansan  parissa  tehtävää  lähetystyötä.
Rukouksin  muistamme  Istanbulin  lut.  kirkkoa,
Etiopian  somalikirkkoa  ja  Israelin  kansan
kääntymistä Messiaan puoleen.

NETTISIVUT
www.lhpk.fi/paulus       
www.lhpk.fi/kotka
www.luterilainen.net – opetuksia

UUSI RUNOKIRJA
Erkki Elorinne, Ei mitään turhaa. Kuvitus Pulmu
Hiltunen (esim. kuva tässä kirjeessä). 

RUKOUSAIHEITA
- Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan käräjät
- Uusi lähetyskohde Richard Ombogo
- Sahar Sadlovsky Goldin työ Israelissa
- kestävyyttä korona-aikaan
- yksinäiset, eristyneet ihmiset
- jännitteet Venäjän ja muiden välillä
- uusia ihmisiä mukaan messuun

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, 
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. 

”Toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella
ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä 
olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman 
kautta” (Room. 15:13).




