Im ökumenischen Jugenddorf A gápe

Feierabend in A gápe

- 32 XX.
Egy protestáns falu a r.k. Olaszországban:

Agape

Északolaszországban, a Germanasca folyócska völgyében, mintegy
1000 méter savasságban egy különös falu néz a folyóra. A neve is külön ö s: Agape. A története is: 13 évvel ezelőtt kezdték épiteni önkéntes
munkások jórészt egyetemista fiatalok. A név a görög újtestamentom
gy akori szava, szeretetet jelent, méghozzá azt a szerete tet, amit Is
tentől leshet el, tanulhat meg az emb er. - 194 7 - ben 32 ország sok fiatal keresztyéne határozta el, hogy az isteni szeretetnek hasznos emlék e t állit. 5 éven át dolgoztak télen-nyáron, néhány hetes csoportok
ban váltakozva ezek a ker. fiatalok, amig megépült ez a maga nemében
páratlan emberi település, amely az Isten Krisztusban nyilvánvalóvá
lett szereteté ről kapta a nevét. Azóta a ke r. világsajtóban állandóan
találkozunk ezzel a névvel, mert ökumenikus konferenciai központtá
nőtt ez a falucska, neve a prot. világban mindenütt ismerős ma már.
Agape olyan helység lett, a hol valóságos kis evangéliumi akadémia fej
lődött ki. Legkülönbözőbb foglalkozásuak találkoznak itt: értelmiségi
ek és munkások, egyetemi tanárok és diákok, nők és férfiak egyaránt,
ágy valami köti össze ezeket az embereket: Krisztus szeretete. Ezt
akarják mindinkább megismerni és egymást akarják mindjobban szeretni.
- S ha már itt vagyunk, nézzünk kör ül a völgyben és a környező hegyek
folyóvölgyeiben. Érdemes. Egy kicsiny prot. egyház központjában vagyunk
ez a reformáció előtti pro t. egyház a valdens egyház. Igen, a piemonti
völgyek népe nagyrészt ehhez a 750 esztendeje önálló felekezethez
tartozik. Olaszországi északnyugati sarkában,Tu rin és a francia h a
tár között maradt meg, egy középkori egyházi reformmozgalom töretlenül
mind a mai napig. Három folyó: a Pollice, Chisone, Germanasca völgyében él egy evangélikus hitű nép, a valdensek n é p e . Ebben a r . k . or
szágban valóban meglepetést jelent puszta létük. Sok vér és sok könny
tapad ezekhez a völgyekhez... A valdensek történelme roppant változa
tos, telve van megpróbáltatásokkal, üldözéssel, szenvedéssel, de telve
van az evangéliumi hit erejének bizonyságaival is. Lapozzunk hát bele
történetükbe:
A l3.szd elején több kolduló szerzetesrend keletkezett.
Ezek a ren dek az igazi keresztyénseget a krisztusi és apostoli szegénységben
látták. A legerősebb ilyen rend az A ssisi Ferenc körül kialakult tanitványi csapat rendje volt. Ezek a rendek Róma által elismert szervez e tben működhettek, de őket megelőzően egy ugyancsak ú .n. szegény-mozgalom, mint eretnekek mozgalma, ki vül került a hivatalos egyházon, A
szegénység meghirdetése ellenkezett a pápaság hatalmi céljaival,azért
V a l d Petér mozgalmát eretneknek bélyegezték és erőszakkal elfojtották.
Vald Péter / 1140— 1217/ lyoni kereskedő v o l t . A Szentirásból különö—
sen megragadta a Hegyibeszéd, M t . l O és a gazdag ifjú története. E bibliai szakaszok hatására az ll76-o s éhinség idején szétosztotta egész
vagyonát a szegények között és hozzá hasonló gondol kodású emberekből
társaságot szervezett, egy bizonyos laikusmozgalmat. E
z ek lettek a későbbi valdensek. Isten igéjéhez mértek az egyház életét és az volt az
elvük, hogy mindennek, ami az egyházban történik, a Szentirás tani tása
i t k e l l tükröznie, azért szembekerültek a hivatalos egyházzal, 1184-ben
zárták ki őket az egyházból, ekkor sokan mártírhalált h altak,mások elmenekültek.
e vüket mindmáig megőrizték, a reformáció idején nagy át
N
a l a k u l á s o n mentek át, tanitásuk mélyült, s a reformáció svájci
á g á h o z csatlakoztak. A 19-szd. óta az olaszor szági p r o t e s t a n t i z m u s magjat alkotják.
Vald nem volt teológus, nem tudta hitvallásban megfogalmazni tanitás á t , ezért tapasztalható sok ingadozás a valdens tanitásban a központi
tani táson kívül az egyháztörténet folyamán, a mai r.k. teológia úgy
n é z a valdens mozgalomra,mint ami alapjában véve jóindulatú törekvés
v o l t assisi F.mozgalmához hasonlóan, de nem volt elég bölcs, mert nem

- 33 maradt hű Rómához. I g e n , Valdnak bűnü l rótták fel, hogy a gazdag és elvilágiasodott klérus ellen prédikált, s noha az egyházi akkori dogmáihoz
hivek maradtak, mégis eretnekeknek nyilváni tottak ők é t . Üldöztetésük bor—
zasztó volt.Pl .l315-ben 11 nap alatt 2000 embert öltek meg a z inquizició
emberei. A legtöbbje meg kénytelen volt a vándorbothoz nyu l n i . Ezért szóródtak szét Dél-F ranciaországban, Svájcban, Elzászban, Pomerániaba n , de
még Csehors zágba és Magyarországra is került e g y-egy csoportjuk. A savo
yai hercegek, a turini püspökök mindent elkövettek, h ogy e l t űntessek őke t
az élők sorából, de ez sohasem sikerült egészen. l686- ban minden valdenst
kikergettek Olaszországból,akkor Svájcba mentek az Alpokon keresztül. Hóban-fagyban gyalogolt Genf felé az egész üldözött valdsns sereg. S a kik
életben maradtak, mintegy 900-an, 1689-ben tértem vissza hazájukba.-C sak
Napoleontól kaptak először szabadságjogokat,majd az 1848-i piemonti al
kotmány az ő számumra is teljes vallá s szabadság ot hirdetett. Csak ekkor,
az olasz államok egyesülése idején,az ú.n.Risorgimento i d e jén kezdhettek
békés munkához. - Ma az 1948 óta érvényben lévő olasz alkotmány lelkiisme
reti és vallásszabadságot biztosit nekik is. S ma már rendőrségi engedély
nélkül is szabad tartani istentiszteletet, ami még a 30-as években sem
volt természetes. Már nemcsak az ú.n. valdens völgyekben,hanem Genovában,
Milanoban,Veronában,Firenzében, ,Rómában,Nápolyban,Bariban és Messinában
van gyülekezetük, de ma is É.Olaszországban a legerősebbek. Központjuk
Turinban van /Pollice v ö l g y / . Itt tartanak évenként zsinatot, ahol meg
választják ú.n. végrehajtótanácsukat, a Ta volát és a gyülekezetek
kö
zös világi vezetőjét: a gondnokot. Egy lelkészképző intézetük
is van
Rómában, az ú.n. valdens fakultás. Élnek valdensek az U SA-ban, Argentinában, Uruquaiban is az olasz rai kivándorlók utódaiként. Egyházikban három
hivatalos nyelvet használnak, az olaszt,franciát és spanyolt. Van könyv
kiadójuk, gyülekezeti ujságjuk, teológiai lapjuk, most nemrég olvastam,
hogy Luther műveit fordítják olaszra. A valdens egyház kapcsolatot tart
fenn a világ evangéliumi egyházaival és az ökumenéval, rendszeresen el
küldi képviselőit a nagy kor. világkonferenciákra.
J e l
n leg is érvényben levő hitvallásuk 1655- b ől való és nagyon hason
e
lit az ú.n. La Rochelli ref. hitvalláshoz. Ragaszkodnak az evangéliomhoz
és erős evangelizációs törekvés jellemzi őket.
int érdekességet kell meg
emli teni, hogy az úrvacsorát három szin alatt szolgáltatják ki: kenyeret,
bort és halat osztanak a hiveknek. Az előbbi Jézus halálara,az utóbbi a
feltámadott Jézusra emlékezteti őket. - Szép ifjúsági munkát végeznek,
nyári táboraikat az emli tett Agapéban tartják. Saját sajtójuk szerint na
gyon rászorulnak anyagi támogatásra, vezetőképzésnél tanácsokra és jó
sajtókiadványokra. - A maroknyi olasz evangélikus eg y h ázat testvérüknek
tekin t i k . Európa legkisebb evangélikus egyháza, hivatalosan csa k 1948-ban
alakult, 9 gyülekezetben 5.000 h ivő él. Azelőtt szinte kizárólag külföldi
ekből állottak ezek a gyülekezetek, ma má r vannak olaszok is. 1958-ban
szenteltek először olasz evangélikus lelkészeket: Idel mo Poggiolit, aki
azelőtt r.k. lelkész volt és Domenico Gianit, ami ezelőtt baptista prédikátorként működött.
Olasz protestantizmus, még kimondani is szokatlan...Olaszországban ma
minden prot. gyülekezet e g y egy evangéliumi központ.
r.k. egyház és a
szekularizmus határozza meg környezetüket. Mint kicsiny kovász,hatnak az
olasz életben. "Nagy a felelősségünk! Ezrek és ezrek élnek O .-ban, akik
szeretnék hallani tolunk istennek modern szavakban megfogalmazott üzenetét
tiszta és erős hangon, és ugyanakkor meg kell mutatnunk, hogy az ősi ker.
hit képviselői vagyunk,"-irja egyik vezetőjük. Ebben a szolgálatban segiti
őket A
g ape, "szeretetfalva", ott a történelmi levegőjű északolasz
földön.
Krisztus szeretetének házakban és előadótermekben valósággá lett formája.
Vinay lelkész, a telep vezetője, i r j a : " Meg akarjuk ismerni eg y mást és meg
akarjuk érteni U runkat! Döntő élményt jelent mindenkinek itt tölteni, ha
csak nehány hetet is." Agape, a szeretet falva, Isten jelévé lett e j so
kat gyűlölködő, szeretetlen világban.
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