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Hengellistä elämää voi ylläpitää myös etänä
Yhdistetään auttajat ja avuntarvitsijat
Yhteinen digitaalinen kahvitteluhetki
Linkkilista

Poikkeustilanne aiheuttaa meille kaikille erilaisia rajoitteita ja myös ongelmia. Kun moni
sulkeutuu neljän seinän sisälle, yksinäisyydestä voi tulla ongelma ja kauppareissusta. SKS on
myös joutunut perumaan kaikki tapahtumat toistaiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että
SKS tai hengellinen elämä olisi perutettu.
Tämän vuoksi olen seurannut tilannetta tiiviisti ja miettinyt erilaisia vaihtoehtoja.
(1) Tämän infokirjeen lopussa on linkkilista. Listan avulla voit etsiä itsellesi mieluisia
jumalanpalveluksia ja hartauksia suomeksi. Sen lisäksi linkkilistalla on myös linkit
Sveitsissä toimiviin luterilaisiin kirkkoihin (BELK-kirkot) ja heidän kotisivuilleen.
Vähintään Geneven englanninkielinen seurakunta, Geneven saksankielinen seurakunta
ja Baselin saksankielinen seurakunta tarjoavat kotisivujen kautta mahdollisuutta
osallistua Livestreamin kautta jumalanpalvelukseen. Livestream tarkoittaa, että
jumalanpalvelus striimataan netin kautta tavalliseen kellonaikaan ja voit sitä kautta
osallistua jumalanpalvelukseen kotona. Osittain jumalanpalvelus nauhoitetaan ja sitä
voi katsoa myös myöhemmin. Osa on ainoastaan katsottavana suorana. Suomessa
piispat ovat päättäneet, että jumalanpalvelukset toimitetaan ja striimataan kirkkotilassa
ilman läsnä olevaa seurakuntaa. Linkki löytyy seurakunnan kotisivulta. Nyt on siis
mahdollisuus katsoa ensi sunnuntaina kotiseurakunnan jumalanpalvelusta. Yle
Areenasta voit myös seurata jumalanpalveluksia netin kautta. Jumalanpalvelus Yle
Areenassa toimii myös Sveitsissä.
(2) Moni haluaa auttaa. Olen saanut viestejä ihmisiltä, jotka haluavat auttaa ja tarjoavat
apua ruokaostoksien kanssa. Jos haluat auttaa ja tarjota apuasi, niin laita Annikapapille viestiä. Kerro missä asut ja millaista apua pystyt tarjoamaan. Jos kuulut
riskiryhmään ja/tai tarvitset apua, niin ilmoita avuntarpeesta Annika-papille. Yritän
yhdistää auttajat ja avuntarvitsijat.
(3) Eristys ja yksinolo vaikuttaa meihin vahvasti. Myös aikuiset, jotka huolehtivat
lapsista, perheestä ja työstä tarvitsevat keskustelukumppania, jolle voi purkaa
ajatuksia. Kriisitilanne herättää monenlaisia tunteita ja pieni yhteinen kahvitteluhetki
voi piristää ja tuo mahdollisuuden keskustella päivästä ja tilanteesta. Jos haluat
osallistua yhteiseen kahvitteluhetkeen muiden kanssa, niin laita Annika-papille viestiä
ja lähetä sähköpostiosoitteesi. Saat sähköpostitse kutsun videopuheluun. Ilmoita mihin
kahvitteluun (päivä ja kellonaika) osallistut. Kutsu sisältää linkin, jolla pääset Zoomnimiselle alustalle. Jos käytät tietokonetta, niin ohjelmaa ei tarvitse asettaa koneelle.
Jos käytät älypuhelinta tai tablettia, niin sinun täytyy ladata ja asettaa ensin Zoomsovellus. Zoom on helppo ohjelma ja antaa mahdollisuuden keskustella ryhmässä.
Ehdotan, että harjoittelet tietokoneella. Jos Zoom on sinulle tuttu, niin älypuhelin ja
tabletti on hyvä vaihtoehto. Ensimmäinen yhteinen digitaalinen kahvitteluhetki on su
22.3. klo 14.00. Toinen ma 23.3. klo 15.00. Kahvitteluun ja keskusteluun on varattu
yksi tunti. Avaan alustan puoli tuntia aiemmin ja olen paikalla ja neuvon ja autan

tarpeen mukaan. Sen puolen tunnin aikana voi käydä harjoittelemassa ja testata
yhteyttä.
Pelkoa nopeammin leviävän hyvän sanoman Jumala,
Sydämestä nousevan rohkeuden Jumala:
Ole kanssamme, kun huoli levottomuus valtaa alaa,
ole kanssamme, kun epävarmuus kasvaa.
Ole kanssamme, kun lapset kysyvät vaikeita kysymyksiä,
ja ole kanssamme, kun vanhemmat tuntuvat olevan kaukana.
Muistuta meitä siitä, että ollaksemme yhteisö,
meidän ei aina tarvitse olla fyysisesti läheistemme vierellä.
Se voi tarkoittaa myös henkistä läsnäoloa yksinäisten rinnalla;
Ja sitä, että sinä Jumalamme, lihaksi tullut Jumala, olet myös Jumala,
joka kutsuu hälinän keskeltä ja pyytää meitä olemaan hiljaa,
Ja tietämään, että sinä olet Jumala, meidän kanssamme.
Aamen.
Ota yhteyttä, älä jää yksin.
Jumalan siunausta.
Annika

Linkkilista
Hartauksia verkossa (suomeksi) Täältä löydät monta linkkiä ja paljon erilaisia
jumalanpalveluksia ja hartauksia.
https://evl.fi/uutishuone/pinnalla-nyt/koronavirus/hartauksia-verkossa#0d2ba23d
Zürichin ev.lut. kirkko (saksaksi)
https://luther-zuerich.ch
Geneven ev.lut. kirkko (saksaksi)
https://www.luther-genf.ch
Geneven ev.lut. kirkko (englanniksi)
https://genevalutheran.church
https://www.youtube.com/channel/UCkjdO_MVRBP11zpVMof8Dog
Yle Areena (jumalanpalvelukset)
https://areena.yle.fi/1-3757226
Sveitsin reformoidun kirkon digitaalinen tarjonta (saksaksi)
https://www.ref.ch/news/kirchgemeinden-gehen-in-die-streaming-offensive/

