Sant’
Egidion
yhteisö
Tallikappeli
Suomesta on solmittu yksittäisiä
yhteyksiä Sant´Egidioon jo yli
kymmenen vuoden ajan, mutta
sen enempää Suomeen kuin
muuallekaan Pohjoismaihin ei ole
vielä syntynyt varsinaista yhteisöä.
Kun Oulun luterilaisen
hiippakunnan työntekijät
vierailivat Roomassa vuosi sitten
piispa Samuel Salmen johdolla,
Sant´Egidion toiminta teki syvän
vaikutuksen. Niinpä syntyi
varovainen ajatus siitä, voisiko
toiminnan käynnistää myös
Oulussa ja siten muuallakin
Pohjois-Suomessa. Vuoden
valmistelutyön jälkeen Oulussa
toimitettiin ensimmäinen
Sant´Egidion rukoushetki Oulun
Piispantalon Tallikappelissa
maaliskuussa 2011.

Santa Marian kirkko
Trasteveressa
Rooman Trasteveren
kaupunginosassa historiallinen
Santa Maria in Trasteveren kirkko
täyttyy joka ilta tavallisista
roomalaisista. Joukossa on
silmiinpistävän paljon nuoria
aikuisia, jotka tervehtivät toisiaan
iloisesti. Puolisen tuntia kestävä
rukoushetki on hyvin
yksinkertainen lauluineen,
raamatunteksteineen ja
rukouksineen. Rukoushetkeä
ennen ja sen jälkeen samat ihmiset
ovat tavanneet kodittomia
suurkaupungin kaduilla, auttaneet
soppakeittiöissä, antaneet
tukiopetusta Rooman köyhimpien
esikaupunkien lapsille tai käyneet
tapaamassa yksinäisiä vanhuksia.

Kristuksen pyhien
kasvojen ikoni

š›
Sant’Egidion ystävät,
Oulu

Sana - Rukous - Palvelu
Yhteyksiä Roomaan on vahvistettu. Leonardo
Emberti Gialloreti Sant´Egidiosta vieraili syksyllä
2011 Oulussa pidetyillä kirkon
diakoniatyöntekijöiden päivillä. Lisäksi pastori
Vesa Äärelä ja kirkkoherra Kari Tiirola osallistuivat
Sant´Egidion järjestämään Pohjolan luterilaisten
kirkkojen ja Englannin anglikaanisen kirkon
yhteiseen neuvonpitoon Roomassa.

Tällä hetkellä rukoushetkien tekstejä
käännetään suomeksi sekä sovitetaan niihin
kuuluvaa musiikkia. Tiistaisiin rukoushetkiin
ovat kaikki tervetulleita. Lisätietoja:
www.santegidiooulu.nettisivu.org

Liikettä kutsuttiin aluksi vain nimellä ”Yhteisö”, mutta
pian se sai nimen aikaisemmin kokoontumispaikkana
toimineen Pyhän Egidiuksen kirkon mukaan. Liikkeellä
ei ole keskitettyä organisaatiota, sillä jokainen
paikallisyhteisö toimii itsenäisesti yhdessä sovittujen
periaatteiden eli rukouksen ja palvelun pohjalta. Vaikka
suurin osa paikallisyhteisöistä toimii katolisen kirkon ja
sen paikallisseurakuntien yhteydessä, Sant´Egidio on
luonteeltaan ekumeeninen. Siksi on ollut mahdollista
muodostaa myös luterilaiselta pohjalta toimiva yhteisö.
Jäsenet elävät aivan normaalia perhe-elämää, mutta
sitoutuvat säännölliseen yhteiseen rukoukseen sekä
toimimaan mahdollisuuksiensa mukaan vaikkapa
seurakuntien diakoniatyössä vapaaehtoisina avustajina.

Sant´Egidion yhteisö sai alkunsa
Euroopan hulluna vuonna 1968,
jolloin Prahan kevään unelmat oli
murskattu väkivalloin ja monissa
Euroopan suurkaupungeissa riehuivat
opiskelijamellakat. Unelmana oli
muuttaa maailma. Roomassa
kokoontui Andrea Riccardin johdolla
opiskelijoiden raamattupiiri, jossa
opiskelijat miettivät, millä tavalla he
voisivat kristittyinä muuttaa
maailman. Rukouksen tuloksena he
lähtivät tapaamaan Rooman
kodittomia ja tarjosivat heille
aterioita. Pian he aloittivat myös
köyhien lasten tukiopetuksen.
Pienestä alusta on lähtenyt
liikkeelle 50 000 jäsenen
vapaaehtoisten yhteisö, joka
toimii n. 70 maassa.
Nykyisin Sant´Egidion
toimintaan kuuluu hyvin
näkyvästi merkittävä
rauhantyö. Sant´Egidio
toimi menestyksellisesti
rauhanvälittäjänä
Mosambikin sisällissodassa.
Lisäksi se järjestää vuosittain
uskontojen välisen suuren
rauhankokouksen.

