
PAULUKSEN KIRJE 
Paulus-seurakunnan tiedote 4 / 2021 

KOTKAN SIIVIN 
Luterilaisen Siilas-seura-
kunnan  tiedote  4 / 2021 
 
”Eikä kukaan, joka juo vanhaa viiniä, halua 
nuorta, sillä hän sanoo: ’Vanha on hyvää’” 
(Luuk. 5:39) 
 
Seurakunnan elämä on tasapainoilua vanhan ja 
uuden välillä. On toisaalta paljon vanhaa, jota on 
syytä säilyttää ja paljon uutta, joka on syytä 
torjua. Mutta on myös jotain vanhaa, josta pitää 
uskaltaa luopua ja jotain uutta, joka on syytä 
omaksua.  
 
Rajanveto näissä asioissa ei suinkaan aina ole 
helppoa. Meidät tunnustukselliset luterilaiset 
kristityt tunnetaan ”konservatiiveina” eli 
säilyttäjinä. Me tahdomme säilyttää vanhan 
hyvän evankeliumin ja sen ohella myös monia 
hyviä kirkollisia tapoja ja perinteitä. Näin pitäisi 
mielestämme kaikkien kristittyjen ajatella. 
 
Evankeliumi, sanoma Kristuksen sovitustyöstä, 
on vanhuudestaan huolimatta meille 
luovuttamaton asia. Se ei myöskään koskaan 
vanhene, koska se tulee aina uudelleen eläväksi 
todellisuudeksi ihmisen elämässä. Evankeliumi 
versoo uutta elämää siitä huolimatta, että se on 
jo 2000 vuotta vanha. Siitä emme luovu, 
emmekä siitä muuta piiruakaan. Muuten meidän 
pelastuksemme vaarantuu. 
 
On myös monia hyviä kirkollisia perinteitä, jotka 
kumpuavat evankeliumista. Vaikkapa liturginen 
jumalanpalvelus, jossa luetaan runsaasti 
Jumalan sanaa ja saarnataan evankeliumin 
sanan mukaan. Vaikka messun muoto on vanha, 
se kantaa sisällään uudistavaa ja virkistävää 
evankeliumin sanomaa. Meillä ei ole mitään 
tarvetta muuttaa jumalanpalvelusta. 
 
Myös seurakunnan elämässä on monia hyviä, 
evankeliumin leviämistä tukevia toimintoja. 
Raamattu- ja rukouspiirit, lähetyspiiri, seurat, 
raamattutunnit, pyhäkoulu ja monet muut 
työmuodot saavat palvella evankeliumin asiaa. 

                               
 

Se mittatikku, jolla me arvioimme seurakunnan 
elämää, on siis pyhä evankeliumi. Se määrittää, 
mikä on säilytettävää ja mistä me taas voimme 
tarpeen tullen luopua. 
 
Korona-aikana asiat ovat pelkistyneet ja 
paljastaneet meille paljon tästä luovuttamat-
tomasta. Meille on muistutettu siitä, ettei 
messusta, Jumalan sanan kuuntelemisesta eikä 
Herran ehtoollisesta ole varaa tinkiä. 
Tiukkojenkin rajoitusten keskellä me olemme 
tulleet näiden armonvälineiden ääreen. 
 
Evankeliumi saa sitten määritellä, mistä me 
VOIMME tiukan paikan tullen luopua. Ne ovat 
asioita, joita ilman meidän hengellinen 
elämämme kuitenkin pysyy elossa. Mielellämme 
joisimme kirkkokahvit yhdessä, mutta pidättäy-
dymme siitä turvallisuuden vuoksi jne. 
 
Sen evankeliumi meille kuitenkin varsinkin 
osoittaa, mistä meidän TULEE luopua. Me emme 
saa säilyttää elämässämme syntiä missään 
muodossa. Se meidän tulee kiireesti heittää pois.  
 
Joskus myös seurakuntaelämään kertyy syntiä. 
Varsinkin korona-aikana voivat monenlaiset 
ennakkoluulot ja pahat ajatukset pesiytyä 
meihin, kun yhteytemme on vähentynyt. 
Muistakaa, ”ettei mikään katkeruuden juuri 
pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä” 
(Hepr. 12:5). Se nakertaa meidän 
seurakuntiamme ja keskinäistä rakkauttamme. 
Mieluummin meidän tulisi tinkiä omista 
eduistamme kuin antaa tilaa katkeruudelle ja 
vihalle. Se on syntiä, josta meidän pitää tehdä 
parannus!  



PAULUKSEN JA 
SIILAKSEN SYKSY 2021 
 

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

5.9. Paulus Petri Siilas Petri 
12.9. Paulus Timo M. 
19.9. Paulus Petri Siilas Petri 
26.9. Paulus Joel K. Siilas Joel K. 
3.10. Paulus Petri Siilas Petri 
10.10. Paulus Petri 
17.10. Paulus Petri Siilas Juhana, Petri 
24.10. Paulus Petri 
31.10. Paulus Tuomas Siilas Tuomas S. 
7.11. Paulus Joni A. Siilas Joni A. 
14.11. Paulus Petri Siilas Petri 
21.11. Paulus Petri 
28.11. Paulus Petri Siilas Petri 
5.12. Paulus Petri Siilas Tuomas S. 
12.12. Paulus Petri Siilas Petri 
19.12. Paulus Juhana, 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. 
 

JUHANA-PIISPAN VIERAILUT 
17.10. Siilas, 19.12. Paulus 
 

Lähetyspiiri Paulus-kirkolla joka keskiviikko 
15.9, 29.9., 13.10. klo 10. Tietoa Petriltä. 
 

Kouvolan raamattupiiri Taukopaikalla joka 
toinen tiistai klo 14. alkaen 21.9., 5.10., 19.10. 
Tietoa Pertti Laitiselta. 
 

Miesten raamattupiiri Taukopaikalla joka 
toinen lauantai klo 13. alkaen 4.9., 18.9., 2.10. 
Tietoa Antti Saariselta 040-7362938. 
 

Naisten raamattupiiri Taukopaikalla joka 
toinen lauantai klo 13. alkaen 11.9., 25.11. 
Viialankatu 2 A 7. Tietoa Sari Saariselta. 
 

Kotkan raamattupiiri joka toinen viikko 
kodeissa klo 14., 9.9. Vitikaisilla, 23.9. Kaurasilla, 
7.10. Vitikaisilla. Tietoa Marja-Leena Kauraselta. 
 

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

LÄHETYSTYÖ 
Tuemme taloudellisesti Tuomo ja Leena 
Simojoen työtä sekä Kaakkois-Aasian jarai-
kansan parissa tehtävää lähetystyötä. Rukouksin 
muistamme Istanbulin lut. kirkkoa, Etiopian 
somalikirkkoa ja Israelin kansan kääntymistä 
 
NETTISIVUT 
www.lhpk.fi/paulus        
www.lhpk.fi/kotka 
www.luterilainen.net - opetuksia 
 
RUKOUSAIHEITA 
- Juhana piispana 
- Joel Kerosuo vt. dekaanina 
- uusia ihmisiä mukaan toimintaan 
- herätystä Suomen kansalle 
- islamilaiset kansat Kristukselle 
- aborttien loppuminen 
 
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.  
 
”Kun siis ympärillämme on todistajia 
kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki 
mikä painaa ja synti, joka niin helposti 
kietoutuu meihin. Juoskaamme 
sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on 
edessämme” (Hepr. 12:1) 
 



 
 
 


