
PAULUKSEN KIRJE 
Paulus-seurakunnan tiedote 5 / 2021 

KOTKAN SIIVIN 
Luterilaisen Siilas-seura-
kunnan  tiedote  5 / 2021 
 
”Vaikka minä menen valmistamaan teille 
sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät 
tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä 
olen” (Joh. 14:3). 
 
Olemme astumassa joulunaikaan, odottamaan 
Jeesuksen syntymäjuhlaa. Se on meille suuri ilon 
ja valon ja toivon lähde keskellä vuoden pimeintä 
aikaa. Ilo ei saa pohjimmiltaan aikaan juhla, 
vaan juhlan sankari, Jeesus Kristus. Joulu ilman 
Jeesusta on juhla ilman sen aihetta ja 
keskipistettä. Kuka nyt juhlisi syntymäpäiviä, jos 
sankari on poissa? 
 
Joulun ilo tulee siitä, että Jumala syntyi 
ihmiseksi. Hän, joka on Kaikkivaltias, alistui 
ihmisten puutteellisuuteen. Hän, jolle kaikki on 
mahdollista, suostui rajoittamaan valtaansa. 
Näin Jumala syntyi yhdeksi meistä, ihmiseksi 
ihmisen osaan. Tällaista ei ollut tapahtunut 
koskaan aikaisemmin kuin ensimmäisenä 
jouluna. Siksi oli luontevaa aloittaa ajanlasku 
Jeesuksen syntymästä (jälkeen Kristuksen, jKr.). 
 
Jeesus toi maailmaan tullessaan pelastuksen. 
Hän on se pelastus. Siksi me ihmiset voimme 
saavuttaa pelastuksen vain Kristuksessa. Hänen 
ulkopuolellaan me olemme yhä synnin ja 
kuoleman vallassa, ilman toivoa ja tulevaisuutta. 
 
Ihmisen ainoa pelastumisen mahdollisuus on 
siinä, että me saamme elämämme aikana 
yhteyden ihmiseksi syntyneeseen Jumalaan. 
Silloin Hänen ansionsa luetaan meidän 
hyväksemme ja me kelpaamme Jumalalle. 
 
Joulu on erityisen hyvää aikaa saada yhteys 
ihmiseksi tulleeseen Jumalaan, ja vahvistaa tätä 
yhteyttä Jumalan sanan, rukouksen, ehtoollisen 
ja seurakuntayhteyden kautta. Silloin Hänen 
elämänsä tulee meille elämäksi, ja Hänen 
rauhansa tulee meille rauhaksi. 

 
                     PH 2021 
 

Me emme kuitenkaan saa pysähtyä jouluun. 
Jeesus ei ollut vain pieni suloinen vauva eläinten 
syöttökaukalossa eli seimessä. Hän oli myös 
Jumalan Poika, joka eli kuuliaisena Isän tahdolle 
koko elämänsä. Sen vuoksi Hän joutui kärsimään 
ja naulittiin lopulta ristille. Jeesus ei syntynyt 
ollakseen meille tunnelmallinen kiiltokuva vaan 
Hän syntyi kuollakseen meidän syntiemme 
puolesta. Tämä on tärkeä muistaa myös jouluna. 
 
Jeesuksen ensimmäinen tuleminen muistuttaa 
meitä myös Hänen toisesta tulemisestaan. Joulu 
ei ollut ainutkertainen tapahtuma, sillä Jumalan 
Poika tulee maan päälle myös toisen kerran, 
aikojen lopulla.  
 
Ensimmäisenä jouluna Hän tuli äitinsä 
kantamana, toisessa tulemisessaan valkealla 
ratsulla. Jouluna Hän oli puettuna kapaloihin, 
maailman lopussa vereen kastettuun viittaan, 
johon on kirjoitettu kuningasta Kuningas, 
herrojen Herra. Jouluna hän jokelteli 
vanhemmilleen ja paimenille, viimeisellä 
tuomiolla Hän tuhoaa suunsa miekalla kaikki 
vastustajansa. Jouluna Hän oli Jumalan sana, 
joka kutsuu ihmisiä pelastukseen ja taivaaseen. 
Toisen kerran tullessaan Hän on myös Jumalan 
Sana, joka silloin kutsuu: ”Tulkaa tänne, te 
Isäni siunaamat”, mutta määrää uskottomat 
iankaikkiseen rangaistukseen. 
 
Lue Luuk. 2:1-20, Matt. 25:31-46, Ilm. 19:11-16. 



PAULUKSEN JA 
SIILAKSEN TALVI 21-22 
 

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

5.12. Paulus Petri Siilas Tuomas S. 
12.12. Paulus Petri Siilas Petri 
19.12. Paulus piispan vierailu Juhana, Petri 
24.12. klo 14. Paulus aattohartaus Petri 
25.12. klo 9. Paulus joulumessu Petri 
26.12. klo 10. Siilas tapaninpäivän messu Petri 
2.1. Paulus Joni Ahonen Siilas Joni 
6.1. loppiainen Paulus Petri 
9.1. Paulus Petri Siilas Petri 
16.1. Paulus Petri 
23.1. Paulus Petri Siilas Petri 
30.1. Paulus Petri 
6.2. Paulus Tuomas Salo Siilas Tuomas 
 

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 VIERAILU 
19.12. Paulus 
 

Lähetyspiiri Paulus-kirkolla joka toinen 
keskiviikko klo 10. Tietoa Petriltä. 
 

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

Miesten raamattupiiri Taukopaikalla joka 
toinen la klo 13. Antti Saarinen 040-7362938. 
 

Naisten raamattupiiri Taukopaikalla joka 
toinen la klo 13. Sari Saarinen. 
 

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

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 
- Lähetyshiippakunnan lapsi- ja nuorisotyö 
- paimenille uskollisuutta tehtävässään 
- muslimit Kristukselle 
- koronan päättyminen 
 
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.  
 
”Jumalan armo on ilmestynyt 
pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se 
kasvattaa meitä hylkäämään 
jumalattomuuden ja maailmalliset himot 
ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja 
Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa, 
kun odotamme autuaan toivomme 
toteutumista, suuren Jumalan ja 
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen 
kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi 
itsensä alttiiksi meidän puolestamme 
lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta 
vääryydestä ja puhdistaakseen meidät 
omaksi kansakseen, joka kaikin voimin 
tekee hyvää” (Tit. 2:11-14). 
 



 
 
 
 


