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KOTKAN SIIVIN 
Luterilaisen Siilas-seura-
kunnan  tiedote  6 / 2020 
 

”Ottakaa siis itsestänne vaari ja 
kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki 
on teidät pannut kaitsijoiksi, paimen- 

tamaan Herran seurakuntaa, jonka 
Hän omalla verellänsä on itselleen 

ansainnut” (Ap.t. 20:28).	
	
Ehkä	 hieman	 yllättäen	 olemme	 joutuneet	
tilanteeseen,	 jossa	 hiippakunnallemme	 on	
valittava	 uusi	 piispa.	 Meille	 tuttu	 ja	 rakas	
Risto-piispa	 pyysi	 1.10.2020	 konsistorilta	
vapautusta	 tehtävästään.	 Haikein	mielin	 sen	
hänelle	myönsimme.	
	
Ensi	 maaliskuussa	 tulee	 kuluneeksi	
kahdeksan	 vuotta	 siitä,	 kun	 Lähetyshiippa-
kunta	 perustettiin	 ja	 Risto	 valittiin	 sen	
piispaksi.	 Taitavasti	 ja	 tarmokkaasti	 hän	 on	
tätä	vaativaa	tehtäväänsä	hoitanut.	
	
Nyt	 on	 menossa	 piispaehdokkaiden	 etsintä.	
Marraskuun	 17.	 päivänä	 asettaa	 pappis-
kollegio	 enimmillään	 kolme	 ehdokasta,	
joiden	kelpoisuuden	konsistori	sitten	tutkii	3.	
joulukuuta.	 Varsinaiseen	 vaaliin	 pääsemme	
tammikuun	 lopulla,	 jolloin	 papit	 ja	 seura-
kuntien	 hiippakuntakokousedustajat	 (kaksi	
joka	 seurakunnasta)	 valitsevat	 uuden	
piispan.	 Tavoitteena	 on,	 että	 piispa	
asetettaisiin	virkaansa	kesäjuhlilla.	
	
Nyt	 tarvitaan	 paljon	 viisautta	 ja	 rukousta,	
jotta	 Jumalan	 hyvä	 tahto	 saa	 tapahtua	 tässä	
tärkeässä	 valinnassa.	 Piispahan	 on	
”palvelijoitten	 palvelija”,	 jonka	 työ	 vaikuttaa	
välillisesti	 kaikkiin	 seurakuntiin.	 Onneksi	
meitä	 on	 tähän	 saakka	 siunattu	 hyvillä	
piispoilla,	 Matilla	 ja	 Ristolla,	 jotka	 toki	
jatkavat	 kaitsentaansa	 tämän	 jälkeenkin.	
Rukoilemme	 heille	 terveyttä	 ja	 voimia,	 ja	
kiitämme	heistä	taivaallista	Isää.	

																 	
	
Piispan	viralla	on	raamatullinen	perusta,	sillä	
hän	on	 se	kaitsija,	 josta	 alun	 raamatunkohta	
puhuu.	Suomen	kielen	sana	piispa	tulee	juuri	
kaitsijaa	 tarkoittavasta	 kreikan	 sanasta	
episkopos	(ruotsiksi	biskop).	
	
Piispan	tehtävänä	on	hiippakuntajärjestyk-
sen	mukaan:	
	
1)	valvoa,	että	Jumalan	sanaa	julistetaan	
puhtaasti	ja	sakramentit	toimitetaan	oikein	
hiippakunnan	seurakunnissa	
2)	vaalia	Lähetyshiippakunnan	ja	Kristuksen	
koko	kirkon	hengellistä	yhteyttä	
3)	toimittaa	pappisvihkimykset,	asettaa	
seurakuntien	pastorit	virkaansa	ja	siunata	muut	
työntekijät	tehtäviinsä	
4)	olla	hengellinen	paimen	papeille	ja	muille	
työntekijöille	
5)	toimia	hiippakuntakokouksen,	hiippakunta-
neuvoston,	konsistorin	ja	pappiskollegion	
puheenjohtajana	
6)	toimia	teologisena	neuvottelijana	ja	hiippa-
kunnan	edustajana	kirkollisia	yhteyksiä	
solmittaessa.	
7)	edustaa	hiippakuntaa	tarpeen	mukaan	
julkisuudessa	ja	kansainvälisissä	yhteyksissä	
8)	johtaa	hiippakunnan	sisä-	ja	ulkolähetystyötä	
	
Piispaksi	 voidaan	 valita	 hiippakunnan	
pappiskollegion	 jäsen.	 Piispaksi	 valittavalta	
edellytetään	nuhteetonta	elämää,	kristillisen	opin	
syvällistä	 tuntemusta	 ja	 riittävää	 kokemusta	
papinviran	 hoidosta.	 Piispan	 tulee	 nauttia	 luot-
tamusta	hiippakunnan	kaikissa	seurakunnissa.	



PAULUS	JA	SIILAS	SYKSY	2020	
	
Jumalanpalvelukset	 Kouvolassa	 Käpylänkatu	
35	ja	Kotkan	Karhulassa	Kalervonkatu	1.	
	
1.11.	Paulus,	Petri	
8.11.	Paulus,	Petri	 Siilas,	Hannu	K.	
15.11.	Paulus,	Petri	
22.11.	Paulus,	Petri	 Siilas,	Petri	
29.11.	Paulus,	Petri	 Siilas,	Petri	
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	
Joulunajasta	ilmoitetaan	myöhemmin	lisää.	
	
Noudatamme	 terveyden	 kannalta	 ajankoh-
taisia	alueellisia	määräyksiä.	
	
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.											3.11.,	17.11.,	1.12.	ym.	
	
Pauluksen	lähetyspiiri	kirkolla	torstaisin		
klo	10.											5.11.,	19.11.,	2.12.	(huom.	päivä!)	
	
Naisten	raamattupiiri	Taukopaikalla	lauant.		
klo	13.											31.10.,	14.11.,	28.11.	ym.	
	
Miesten	raamattupiiri	Taukopaikalla	lauant	
klo	13.											7.11.,	21.11.,	5.12.	ym.	
	
Kotkan	raamattupiiri	torstaisin	klo	18.	
5.11.	Vitikaisilla,	19.11.	Kaurasilla,	3.12.	Vitik.	
	
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	 on	
toistaiseksi	 kotimaassa.	 Muistamme	
rukouksin	 heidän	 työtään	 Afrikan	
käännösprojekteissa,	 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	
-	voimia	ja	viisautta	poikkeusoloihin	
-	seurakuntayhteyden	säilyminen	
-	uuden	piispan	valinta	
-	uusien	ihmisten	tavoittaminen	
	
YHTEYSTIEDOT	
Past.	Petri	Hiltunen,	Karhulankyläntie	363,	45100	
Kouvola.	Puh.	050-3070050	
petri.hiltunen@lhpk.fi	
	
Siilas:	esimies,	diakonia	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.  
	

SIUNAUSTA	LOPPUSYKSYYN!	
	
	



	


