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Pagonyi Judit
Haroutune Selimian: ha a közel-kelet

kereszténység nélkül marad,
a szélsőséges iszlám hazájává válik     

Meggyőződésem, hogy a keresztényeknek nem szabad elhagyniuk a Közel-keletet, 
az örményeknek ott kell maradniuk Szíriában – jelentette ki Haroutune Selimian, 
a Szíriai Örmény Református Gyülekezetek Szövetségének elnöke, lelkipásztor, aki 
Esztergály Zsófia fővárosi elnökasszony meghívására 2018. október 8-án informális 
találkozón vett részt a fővárosi örmény nemzetiségi vezetőkkel, köztük Issekutz Sarol-
tával, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnökével. Szír testvérünk 
a találkozó alkalmával megtekintette az örmény katolikus – Világosító Szent Gergely 
tiszteletére felszentelt – templomot és a hozzá tartozó örmény múzeumot is. Haroutune 
Selimian a Magyarországi Református Egyház vendégeként érkezett hazánkba.

„ÁlddmegIstenünkamesszirőljöttvendé-
getésadjbékétazörménykisebbségeknek”
–arámi,arab,örményésmagyarnyelvűimá-
ragyűltösszeabudapestiörményközösség
a Szíriából érkezett vendég fogadására az
Orlayutcaitemplomban.EsztergályZsófia,
a FővárosiÖrményÖnkormányzat elnöke
kéréséreHaroutuneSelimianazAleppóban,
a leginkább háború sújtotta városban élő
keresztények helyzetéről beszélt. Az egy-
házivezetőkifejtette: ahelyzet jelenleg is
meglehetősen feszült, miután napjainkban 

Idlíbközelébencsaknem70ezer
ISIS katona várakozik. Nagy
a félelem, hogy ha a szír vagy 
az orosz hadsereg támadást
indít,akkoreza70ezerkatona
Aleppóra fog támadni. A vá-
rost megpróbálják megvédeni,
jelenleg is a határait erősítik –
tájékoztatottHaroutune.Sajnos 
ebben a bizonytalan helyzet-
ben a keresztények nagy része
elhagyta már a várost. Az örmé-
nyekközülissokanelmenekül-

tek:65ezerből15ezrenmaradtak.Egész
Szíriában 120 ezer örmény élt a háború
előtt,most25-30ezerközöttiaszámuk.

„A közel-keleti kereszténység
az egész kereszténység

PH-faktora.”
Haroutune Selimian szavai szerint, bár 
avilágbansokhelyen találhatókörmény
kolóniák,deazegyiklegnépesebbéppen

ottél:avárosazarabvilágbanismegőriz-
teörményidentitásátésvallását.Úgyfo-
galmazott:sajnoskilehetjelenteni,hogy
az örmények sokkal nagyobb kárt szen-
vedtekel,minta többiszíriaikisebbség.
Ezért aztán igen sok örmény vértanúja
vanaháborúnak,egészvárosrészeket,ke-
rületeket és templomokat romboltak föl-
dig: az ellenség nem tett különbséget az
örménykatolikus,azapostoliésazevan-
gélikushívekközött.Kijelentette:nemért
egyet azzal, hogy a keresztények elhagy-
ják a Közel-Keletet, az örményeknek ott 
kellmaradniukSzíriában.Nemcsakazért,
mertmegakarjukőrizniezta települést,
a közösségünket és azt a szerepet, hogy 

Örményországon kívül is virágozzon 
az örmény nyelv és kultúra, hanem azért
is,mertkereszténységnélkülaszélsőséges
iszlámhazájáváleszKözel-Kelet.Ezave-
szély nemcsak minket, hanem Európát is
fenyegeti.Nagyonfontos,hogyeztEurópa
megértse, és segítse azokat a keresztényeket 
visszatelepülni,akikelhagytákSzíriát.Úgy
fogalmazott: A közel-keleti kereszténység
az egész kereszténység PH-faktora.

„Az én misszióm, hogy
a következő években

bejárjam azokat a helyeket,
ahová szír örmények 

menekültek.”
Haroutune Selimian köszönetét fejezte ki
azoknakazeurópaiországoknak,amelyek
befogadták a Szíriából menekült örmé-
nyeket.Elmondta,hogyakikolyanhelyre
kerültek, ahol van örmény közösség – pél-
dáulÖrményországbacsaknem15ezren–,
azoknakanevéttudják,velükkapcsolatot
istartanakésőketazanyaországissegíti.
Alelkészkijelentette:azőmissziója,hogy
akövetkezőévekbenbejárjaazokatahe-
lyeket, ahová szír örmények menekültek 
ésfelvegyevelükismétakapcsolatot.Saj-
nálatátfejezteki,hogyaSzíriábanmaradt
örményeken nem tud segíteniÖrményor-
szág.A közösség inkább a saját erejében
bízik–emelteki–ezértaziskolákat,azok-
tatásttartjákalegfontosabbnak.Azösszes
lerombolt keresztény templomot felújí-
tották: egyörmény templomot, azutolsót 
a megújultak közül, novemberben nyit-
nak meg. Haroutune Selimian felidézte,
hogyegyéveaMagyarországiReformátus
Egyház delegációja járt Aleppóban, akik 
amagyarreformátusoklelkiésfizikaitámo-
gatásátvittékasokatszenvedettvárosba.

Haroutune Selimian átveszi az aranyozott kelyhet Esztergály 
Zsófiától az Örmény Katolikus Plébánián

Haroutune Selimian és dr. Issekutz Sarolta

Balról: Szakács Ferenc Sándor, dr. Issekutz Sarolta, 
Haroutune Selimian és Esztergály Zsófia
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„Szimbolikus üzenet az, hogy 
az Istentől kapott javakból 

segítünk másokon.”
AMagyarReformátusEgyháztámogatása
hozzájárul ahhoz is, hogy megújuljanak 
a háborúban lerombolt, megsérült pro-
testáns templomok Szíriában. Ezzel kap-
csolatban Ódor Balázs, az MRE Zsinati
Hivatalának külügyi irodavezetője úgy
fogalmazott: szimbolikusüzenetaz,hogy 
az Istentőlkapott javakból segítünkmáso-
kon.AGenerálisKonventköltségvetéséből,
illetve aMagyarReformátus Szeretetszol-
gálatnakfelajánlottadományokbólmintegy
3-3millióforintotjuttatottazörményésarab
reformátusgyülekezetekkiemeltközösségi
programjára, a vasárnapi iskolákra, vala-
mintaszíriaireformátusiskolákdiákjainak
ösztöndíjára.AMagyarReformátusEgyház
– adakozóinak köszönhetően – 2017-ben
hetvendiákteljesévestandíjátbiztosította.
A szíriai adományok teljes összege pedig
elértea10millióforintot.

„Üzenjük a világ örménysé-
gének, hogy létezünk,
létezni fogunk és egyre

többen leszünk aleppóban!”
Esztergály Zsófia–aFővárosiÖrményÖn-
kormányzat elnök asszonya a Budapesti
Örmény Katolikus Lelkészségen megren-
dezetttalálkozónatestvériségjegyébenegy
aranyozotttemplomikelyhetadottát,amely
afővárosiörményközösségajándékaaszí-
riai testvérgyülekezetnek.Az elnökasszony
úgyfogalmazott:„HaÚrvacsoraalkalmával
ránéztekmajderreakehelyre, tudjátokazt,
hogy vannak Magyarországon olyan örmény 
gyökerűtestvérek,akikértetekimádkoznak.
EmellettaFővárosiÖrményÖnkormányzat

és azErdélyiÖrményGyökerekKulturális
Egyesület nevében fogadjátok szeretettel
támogatásunkat, amelyet azoknak a fiata-
loknakküldünk,akikazáltalatokműködte-
tettvasárnapiiskolábantanulnak.Vélhetően 
aháborúskörülményekmiattnemállrendel-
kezésetekre az az eszköztár, amely az okta-
táshozfontos.Ezértbibliaitémájúkifestőket,
könyveket, füzeteket, színes ceruzákat, he-
gyezőket,radírokatészsírkrétákat,valamint
kerámiakereszteketésegyébfiataloskeresz-
tényajándéktárgyakatküldünk.”
Esztergály Zsófia ezután a budapesti

örmény közösség segítségét ajánlotta fel 
az Aleppóban maradt protestáns örmé-
nyek számára.

Haroutune Selimian elsőként imát kért,
mert erősenhisznek annak erejében,majd
pedigsegítségetiskoláikéstemplomaikúj-
jáépítéséhez.Úgy fogalmazott:haazt sze-
retnénk, hogy megmaradjon a közösség,
ezekremindenképpenszükségvan.Majd
megköszönte a fővárosi örmények ven-
dégszeretetét, önzetlen segíteni akarását:
elmondta,hogyerrőlhazájábanéselkövet-
kezendőútjaisoránisbeszélnifoghíveinek.
Végül így búcsúzott: üzenjük a világ

örménységének,hogylétezünk,léteznifo-
gunkésmégtöbbenleszünkAleppóban!

Orbán Viktor a legnagyobb szíriai protestáns
gyülekezetek vezetőit fogadta     

Orbán Viktor miniszterelnök kedden az Országházban fogadta és Magyarország 
támogatásáról biztosította a legnagyobb lélekszámú szíriai protestáns gyülekezetek 
vezetőit, Joseph Kassabot, a Szíria és Libanon Nemzeti Református Zsinat főtitká-
rát, és Haroutune George Selimiant, a Szíriai Örmény Református Gyülekezetek 
Szövetségének elnökét.

A megbeszélésen, amelyen részt
vett Azbej Tristan, a Miniszter-
elnökség üldözött keresztények
megsegítéséértfelelősállamtitkára
és Bogárdi Szabó István, a Ma-
gyarországi Református Egyház
Dunamelléki egyházkerületének
püspöke is, avendégek tájékozta-
tástadtakaszíriaiprotestánsegy-
házakhelyzetéről,ésarról,milyen
eszközökkel lehetséges támogatni
az ott élő keresztény közösségek
megmaradását.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadja a legnagyobb szíri-
ai protestáns gyülekezetek vezető képviselőit, Dr. Joseph 
Kassabot, a Szíria és Libanon Nemzeti Református Zsinat 
főtitkárát (középen) és Haroutune George Selimiant, a Szí-
riai Örmény Református Gyülekezetek Szövetségének elnö-
két az Országházban 2018. október 9-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs

A vendégek elmondták, hogy 
aháborúsújtottaterületekenazúj-
jáépítéshozzájárul,hogya fenye-
getéssel, diszkriminációval sújtott 
családok a migráció, kivándor-
lás helyett a visszatérést, illetve 
ahelybenmaradástválasszák.Orbán
Viktor megismételte:Magyaror-
szág álláspontja szerint a segítsé-
get kell odavinni, ahol a baj van, 
nem pedig a bajt idehozni; ezért
felajánlotta, hogy a magyar kor-
mányanyagitámogatássalissegít
azüldözöttkeresztyéneknek,hogy
aháborúbansokatszenvedett,me-
nekülésre kényszerült családok
hazatérhessenekotthonaikba–kö-
zölte Havasi Bertalan.

MTI2018.10.09.

Haroutune Selimian az Örmény Katolikus Plébánián


