
PAULUKSEN KIRJE 
Paulus-seurakunnan tiedote 3 / 2022 

KOTKAN SIIVIN 
Luterilaisen Siilas-seurakunnan  
tiedote  3 / 2022 
 

”Ja Hän näytti minulle elämän veden 
virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi 
Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. 
Keskellä sen katua ja virran molemmilla 
puolilla oli elämän puu, joka kantoi 
kahdettoista hedelmät; antaen joka 
kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat 
kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään 
kirousta ole enää oleva”  (Ilm. 22:1-3). 
 

Taas on yksi talvi takana. Tämä talvi toi meidän 
elämäämme taas uuden taakan: Ukrainan sodan 
kaikkine seurauksineen. Tämän vuoksi olemme 
nyt hakemassa itsellemme tukevampaa 
selkänojaa lännestä. Järjellä ajateltuna se on 
ihan viisasta.  
 

Tutkimukset osoittavat, että ahdistus on 

lisääntynyt ainakin kaikkialla läntisessä 
maailmassa – muita ei ole tutkittu. Ensin 
epävarmuus, jonka korona toi tullessaan. Ja nyt 
raakalaismainen sota meidän Euroopassamme, 
kuin kivenheiton päässä täältä.  
 

Erityisesti ahdistuksesta kärsivät nyt nuoret ja 
naiset. He ovat herkempiä aistimaan mitä 
tapahtuu. Jos elämässä on muutenkin kuormia, 

saattavat ylimääräiset murheet olla liikaa. On 
pakko sulkea silmät ja korvat, tai ryhtyä 
hakemaan apua ahdistukseen. 
 

Jeesuksen sanat tuntuvat nyt hyvin 
ajankohtaisilta: ”Maailmassa teillä on 
ahdistus” (Joh. 16:33). Eikä se ole vain sodan 
tai sairauksien tuomaa ahdistusta, vaan se liittyy 
koko siihen langenneeseen tilaan, jossa 

ihmiskunta joutuu elämään. Ero Jumalasta tuo 
sen ahdistuksen tullessaan. Jumalan tahdon 
vastainen elämä ei tuo onnea eikä siunausta, 
vaan ”maailman murheen, joka tuottaa 
kuoleman” (2. Kor. 7:10). 
 

Siksi on ihmeellistä kuulla nuo alussa olevat 
sanat kaupungista, jossa on elämän veden virta 

ja elämän puu. Jossain on siis paikka, jonne eivät 
yllä tämän maailman murheet. Jossain saan olla 
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Siksi on ihmeellistä kuulla nuo alussa olevat 
sanat kaupungista, jossa on elämän veden virta 
ja elämän puu. Jossain on siis paikka, jonne eivät 
yllä tämän maailman murheet. Jossain saan olla 

vapaa kaikesta tästä, mikä nyt tuo ahdistusta 
elämään. Siellä mikään ei enää ole 
syntiinlankeemuksen tuoman kirouksen 
kahleissa vaan siellä nautitaan paratiisin iloa. 
 

Me emme kuitenkaan pakene ajatuksissamme 
sinne taivaan kaupunkiin ja hylkää tätä 
maailmaa. Tieto taivaasta antaa meille voimaa 
vaeltaa täällä alhaalla ja suorittaa kaikki 

tehtävämme Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen 
parhaaksi. Haluamme myös olla kutsumassa 
kaikkia ihmisiä mukaan sille tielle, joka johtaa 
tuonne puun ja virran kaupunkiin. 
 

Tuo kaupunki ei ole myöskään täysin 
toisenpuoleinen, vain ikuisuuteen kuuluva. 
Jotain tuo kaupungin ihmeistä saadaan kokea jo 
täällä maan päällä seurakunnassa. 
 

Meilläkin on seurakunnassa elämän puu, sillä 
Kristuksen risti tuo jo nyt elämää ja terveyttä 
kaikille syntisille. Me saamme jättää ristinpuun 
juurelle sekä syntimme että sairautemme, sillä 
ne kaikki on Kristus kantanut Golgatan puulle. 
 

Me saamme myös juoda elämän veden virrasta, 
joka kumpuaa Kristuksen kylkihaavasta. Siitä 

pulppusi sekä verta että vettä. Me saamme tulla 
näistä nesteistä osalliseksi pyhässä kasteessa ja 
pyhässä ehtoollisessa. Ne ovat meille se elämän 
virta, joka kaiken eläväksi: ”kaikki virkoaa 
elämään, minne vain virta tulee” (Hes. 47). 



Tämä syntinen ja ahdistunut maailma tarvitsee 

kipeästi tätä elämän virtaa, joka kumpuaa 
Golgatan ristiltä. Me saamme olla seurakuntana 
ohjaamassa tätä virtaa kaikkien ihmisten luo. 
Niin kuin pikkupojat ja -tytöt, jotka keväisin 
ohjaavat iloisia purojaan. 
 

PAULUKSEN JA SIILAKSEN 
KESÄ 2022 
 

Jumalanpalvelukset Kouvolassa Käpylänkatu 35 
klo 10.00, Kotkassa Kalervonkatu 1 klo 15.00.  
Huomaa poikkeava kellonaika 14.8. ja 11.9. ! 
Rukouspiiri puoli tuntia ennen messua. 
Pyhäkoulu saarnan aikana. 
 

5.6. Paulus Joni Ahonen  Siilas Joni Ahonen 
12.6. Paulus Petri Siilas Petri 
19.6. Paulus Petri 
26.6. Paulus Petri Siilas Petri 

3.7. Paulus Sami Liukkonen 
10.7. Paulus Antti Linnapuomi Siilas Antti Linnapuomi 
17.7. Paulus Tuomas Salo 
24.7. Paulus Timo Marttinen Siilas Timo Marttinen 

31.7. ei messuja kesäjuhlien vuoksi 
7.8. Paulus Petri Siilas Petri 
14.8. Paulus KELLO 15.00 Joni Ahonen 

21.8. Paulus Petri Siilas Petri 
28.8. Paulus Petri Siilas Petri 
4.9. Paulus Petri Siilas Petri 
11.9. Paulus KELLO 15.00 Joni Ahonen 
 

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. 
 

PIENPIIRIT tauolla kesän ajan 
 

SIELUNHOITO, DIAKONIA Ota yhteys 
pastoriin tai seurakuntien diakoniatyöntekijöihin, 
Aila Parikkaan (Paulus) tai Jari Penttilään (Siilas). 
 

Diakonian kesäretki 11.6. Tietoa Ailalta. 
 

LÄHETYSTYÖ 
Tuemme taloudellisesti Richard Ombogon 
(Paulus) ja William Saitagan (Siilas) 
pappisopintoja ja elämää Keniassa, Kaakkois-
Aasian jarai-kansan parissa tehtävää työtä 
(Paulus) sekä Tuomo ja Leena Simojoen työtä. 
Rukouksin muistamme Istanbulin luterilaista 
kirkkoa, Etiopian somalikirkkoa sekä Israelin 
kansan kääntymistä Messiaan puoleen. 
 

William Saitagaa voi tukea Siilas-kirkolla olevan 
lähetyslippaan kautta tai raamattupiirissä. 

Richard Ombogon tilikannatus: 

Suomen Luther-säätiö FI59 1023 3000 2354 52 
Viitenumero 90065. Paulus-kirkolla lähetyslipas. 
 

NETTISIVUT 
www.lhpk.fi/paulus        

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

LHPK:N KESÄJUHLAT Loimaalla 29.-31.7. 
”Tässä on tie”. Tietoa nettisivuilta. 
 

UUSI KIRJA Petri Hiltunen, Antikristus 
Danielista dataismiin, 20 euroa kirkolta. 
 

RUKOUSAIHEITA 
- Sodan aiheuttama ahdistus ja etsintä 
- Ukrainan sodan pakolaiset 
- Suomen turvallisuus ja 
- Parannuksen tekeminen synnistä 
- Rippikoulu, lastenleirit 
- LHPK:n kesäjuhlat 
 

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.  
 

”Tämän minä olen teille puhunut, että 
teillä olisi minussa rauha. Maailmassa 
teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella 
mielellä: minä olen voittanut  maailman” 

(Joh. 16:33).  

http://www.lhpk.fi/paulus
http://www.lhpk.fi/kotka
mailto:martti.pora@gmail.com


 
 
 


