
Erdélyi Örmény Gyökerek 2018. november-december

11

Erdélyi Örmény Gyökerek2018. november-december

10

A cím kivételesen kétféleképpen értel-
mezhető.Jeruzsálemóvárosánakdélnyu-
gatirészénazörmény negyed helyezke-
dikel,saSzentföldtöbbhelyénörmény
nyomokrabukkanhatunk.Éppezennyomok

felkutatására indult el a XII. Kerületi Ör-
mény Önkormányzat által szervezett csoport 
szeptemberelején.Rendkívüliélménybenis
részükvolt,hiszenapátriárkafogadtaőket.
Kövessükvégig–legalábbacikkalapján–
aszervezésfolyamatátésabejártútvonalat.
Az önkormányzat egy évvel korábban

elkezdteazút szervezését.Már ismerős-
kéntköszönthetteVencelatyát(Tóth Ven-
cel ferencesszerzetest)a2017októberé-
ben a Sapientián rendezett ünnepségen. 

Hegedüs Annamária
Örmények a Szentföldön     

Aferencesrend800évesszentföldijelen-
létére emlékeztek a szép eseményen, me-
lyen az önkormányzat tagjai széleskörű
tájékoztatást kaptak. 
A szervezés szentföldi részét Vencel 

atya, a toborzást az önkormányzat in-
tézte. Többszöri egyeztetés során kiala-
kult aprogram, illetve azútvonal.ATel
AvivmellettiJope,Cezaria,Haifa,Akko,
a Tábor-hegy, a Genezáreti-tó, a 8 bol-
dogság hegye, a kenyérszaporítás helye,
Kafarnaum,Magdala,Kána,Názáret,Jor-
dán-völgye, a keresztelés helye, Jerikó,
Zakeus fügefája, Jeruzsálem, Maszada,
Betlehem,EinKaremtelepüléseklátniva-
lóicsábítottákajelentkezőket.
AzelsőörményemlékbemárJopeban

botlottunk: a konvent épülete áll a ten-
gerparthoz egészen közel. A Szent Mi-
klós-kolostor 1000 előtt épült, a XVIII.
században bővítették és megerősítették.
A napóleoni háborúk idején a franciák
az örmények segítségét kérték, a papok 
készítményeivel gyógyították a katoná-
kat.Ahelykülönérdekessége,hogyAn-
toine-Jean Grosnagyméretűképetfestett
Bonaparte látogatása Jaffában (régineve
a Jope, ma Tel-Aviv városrésze), mely 
aLouvre-bantalálható.

Magdalábana12apostolképelátható 
atemplomban,köztükkettőtérítettÖrmény-
országban.

Jeruzsálembenvégigjártukakeresztút
feltételezetthelyeit.A3. stációazörmé-
nyek gondozásában áll (az örmény ven-
dégházisittüzemel),a4.pedigazörmény
katolikus templomnál található. A hely
szellemisége,lelkiségenemtettelehetővé
a jegyzetelést, a fényképezéshez sem volt 

túlsoklehető-
ségünk, mivel
inkább átél-
ni kívántuk 
a keresztutat.
Az udvaron
mégis lencse-
végre kaptuk
az 1915-ös
genoc íd ium
emlékére állí-
tott kacskárt, 
a templom 
bejárata fö-
lötti örmény

feliratot(Tuamipsiusanimampertransivit
gladius).A templom magán viseli az ör-
ményjellegzetességeket,afőoltárörmény
kolostorra emlékeztet. Egy falon emlék-
táblátláthattunklatinésörményfelirattal:
Santina Zucchinelli Ginami 1925. XII.
29–2012.XII.Petra CordisMeiDeusin
AeternumMons.Luigi Ginami1961.I.13.
Az utolsó néhány állomás a Szent Sír- 

bazilikában található.Mivelecikkbenfő-
leg az örmény vonatkozásokat tüntetjük fel, 
ígynemtérünkkiabazilikarengeteglátni-
valójára.Abejáratnáltalálhatóaszentkenet
köve. A keresztről
levettKrisztust erre
fektették rá. A fer-
mán(törökrendelet)
akatolikusok,azor-
todox-görögökésaz
örmények közösen 
birtokolt szentélyé-
nek jelöli a szent
kenetkövét,aSzent
Sírkápolnát,aGol-
gotátésabetlehemi
születési barlangot.
A Szent Sír kápol-
na külön építmény  

abazilikánbelül.Asokmécsesközül4
azörményektulajdona.
Mind a hat egyháznak (katolikusok,

görög ortodoxok, örmények, etiópok,
szírekéskoptok)kiskápolnájavan.Leg-
több figyelmet természetesen az örmény
kápolnára szenteltünk. Mint az örmény
katolikus templomban,úgy itt isörmény
kolostorra hasonlít a szentély, illetve
afőoltár.Aszentélyszépkőkerítéseelőtt
gyönyörűmozaik található, alatta hatso-
rosörményfelirat.Amozaikképeibőlné-
hányízelítőképpen:közvetlenülaszöveg
fölött díszkeret található, melynek kö-
zépső elemeNoé bárkáját tartalmazza. 
Akerettöbbirészébenállatokhelyezked-
nek el: pávák, halak, nyulak, emlősálla-
tok,madarak.Akeretenbelülpedigszép
kolostorokat ábrázolt a művész. Nevük
örmény betűkkel szerepel; biztos közte
van Ani temploma, s formáját tekintve
felismerhető a zvartnoci istenháza.A fa-
lakat hatalmas képek díszítik:Világosító 
Szent Gergely, Krisztusakeresztenstb.

A pátriárkaazutolsóelőttinaponfo-
gadottbennünket.Ennekkísérőink:Ven-
cel atya, helyi idegenvezetőnk: Bodrogi 
Zsuzsa és dr. Szabó Tünde is rendkívül

Szent Jakab katedrális

Szent Jakab katedrális

Jeruzsálem
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örültek.Bármárjártakazörményortodox
templomban, pátriárkai fogadásban még
nem lehetett részük. 
Nagyobbsétávaljutottunkelazörmény 

negyedbe, ahol több kerámiabolt csodá-
latos kínálatát tekintettük meg a kiraka-
tokban.Meggyőződhet erről a kedvesol-
vasóis,haazinternetenfelkeresiawww.
garosandrouni.com oldalt. A kirakatok
némelyike fölött kőbe vésett örmény fel-
iratokatláttunk.KoradélelőttaYerevanét-
termetmégzárvataláltuk,ámazArmenian
TavernRestaurantkörülmárvolt egykis
mozgolódás. A felirat melletti örmény
zászlók és a csodálatos életfát ábrázoló
kerámia jobban érdekelt bennünket.Vég-
re elékeztünk a pátriárkátus épülete elé.
Vele szemben az örmény ortodox teoló-
giai szeminárium épülete helyezkedik el,
ebből sajnos csak a zárt fémkerítés fölött
láthattunk egy keveset. A kővel borított
épülethomlokzatánháromnagyívesablak
helyezkedikel,mellettevalakinekabronz-
bólkészült,köralakúdomborműve.Alatta
örmény felirat,mellette (a középső ablak
alatt)egykhacskártetejekandikáltki.

Nézzük végre a pátriárkátus épület-
együttesét!Akővelborítotthatalmasépüle-
teníveltrácsokkalfedettablakoksorakoz-
nak,középennagyboltíveskőkapu,alatta

íveltkapu.Afelirat:CouventArmenienSt.
Jaques (természetesen örmény betűkkel
is). Mi tagadás, többeknek megdobbant 
a szíve, mikor ezt is átléphettük.A cso-
portbantöbbörménygyökerűvolt.Akapu
közelébenszépmárványkútáll,zöldová-
lisdíszítésbenörményfelirat.Vizesajnos
elapadt, de szépsége feledtettevelünkezt 
akishiányosságot.Nézzünkkörülazud-
varon!Nagyjából a kapuval szembenha-
talmasboltív,gyönyörűkovácsoltvasrács-
csal.Mögötte helyezkedik el a templom. 
A rács mellett (a bal oldalon) Világosí-
tó Szent Gergely ül (dombormű), süvege
fölött khacskár látható. (Khacskárok he-
lyezkednekel egyébként azudvartövező
falakon is.) A rács jobb oldalán szintén
domborműformájábanMáriátlátjukimára
összetett kézzel, mellette két angyal, szár-
nyuk, ruhájuk szépen kidolgozott.Mária 
alakja fölött is szép khacskár emelkedik.
Még egy csodálatos kerámia Madonna
megtekintésére jutott időnk, s megjelent
egykedveshölgy,akibekísértbennünket.
A lépcsősor után hosszú terembe lép-

tünk,melynekkétoldalánpátriárkákké-
pei sorakoznak. (A pátriárkák neve 638
óta ismert.)Kétkőtábla isékesítie fala-
kat:azegyikenörményfelirat,amásikon
kolostorok domborművei.Egy kis terem
után léptünk be a fogadóterembe,mely-
nek nagysága megegyezett az elsőével.
ElsőkéntAnirézmetszetetűntfel,mellette
rokokóasztalkétkorsóvalésegyszobor-
ral.Fölötteszőnyeg.Afalikárpitkeretében
mellképek, belsejében Mária Jézussal, 
illetvealattaésfölötte2-2mellkép.(Nem
valószínű,hogyanégyapostollenne,köz-
tük ugyanis egy hölgy látható.) A stuk-
kókkaldíszítettfalonegymásikrendkívül
különleges falikárpit:Máriaül egyboltív
alatt (körülötte virágok), ölében kendő –
melynek két végét egy-egy angyal tartja –, 

sbenneJézusfeje.Afalbaépítettkéttárló
is felkeltette figyelmünket: bennük szép
kerámiák sorakoznak. A falakon ismét
a pátriárkák festményei szép aranyozott
keretekben.A terem dongaboltozatú, egy
helyen kis kupola emelkedik, csodálatos
üvegcsillárral.Ateremkétoldalánhelyez-
kednekelaszékek,hatalmasKrisztus-kép
előtt(ateremvégében)foglalthelyetapát-
riárka.Nema díszes széken, s ez valami
közvetlenséget sugárzott, bár kicsit nehe-
zenindultabeszélgetés.Nurhanpátriárká-
tólsokújinformációtmegtudtunk,ámnem
indult készületlenül csapatunk. A nyolc
elolvasottkönyvben,azinternetrőllegyűj-
tött anyagokban sajnos kevés szó esett 
azörménynegyedről,ezértkülönösenfon-
tosvoltapátriárkakiegészítése.

Előzetes információink: Az örmény jelen-
létmajdkétezeréves.Márakereszténység
államvallássátételeelőtt,Kr.u.254-benis
éltekörményekJeruzsálemben,akikaJézus
életével és halálával kapcsolatos szent he-
lyekfeltárásábantevékenykedtek.Akésőbbi
századokban,azidőközbenfelépültÖrmény
Patriarchátus épületében számos zarándok
találtotthonra.Aközépkoriszerzetesrendek
mintájára a patriarchátus is a keresztény-
ség,aművelődés,azírásbeliségésakultúra
egyikfellegváravolt,sennekköszönhetően
számos felbecsülhetetlen értékű kéziratot

őriznek itt. A VII. század közepénOmar 
al Khattab kalifa oklevelében elismerte 
azörménypatriarchátusjogait,sgarantálta
annakbiztonságát.1852-benAbdul Medzsid 
szultándekrétumbanrögzítetteazörmények
jogait,sazörményapostoliegyházataka-
tolikussal és az ortodoxszal egyenrangúvá
tette. 1833-ban a növekvő létszámú koló-
niában (melynek legnagyobb népessége 
25ezerfővolt)létrehoztákazelsőnyomdát,
s1866-bankiadtákahelyiörményújság, 
aSionelsőpéldányát.1851-benmegnyílt
apapiszeminárium.AXIX.századmáso-
dik felétőlazörménynegyedszellemive-
zetőiafiatalokoktatásáttartottákazelsőd-
legesfeladatuknak.1860-banmeglapították
aleányiskolát.AzI.világháborúutánmeg-
szűnt a török fennhatóság, és az 1915-ös
népirtástúlélőijelentősszámbanemigráltak
a Szentföldre. 1925-ben Jeghise pátriárka 
iskolát alapított, amelyGülbenkian néven 
egyesített iskolaként (1929-től) jelenleg is
működőintézmény.
A Szent Jakab-templomban nézhetjük

végigazegyik legősibbkeresztényszer-
tartást,különösenahúsvétilábmosásne-
vezetes:apátriárkamegmossaapapoklá-
bát.AtemplomhelyénvégeztékkiSzent 
Jakabot. Múzeum is tartozik az épület-
együtteshez;30ezerkéziratotőriznekitt.
Kajafásházaisittvan.

A következőket hallottuk a pátriárká-
tól:Kr. előtt is éltek itt örmények,Kr. u.
a II. században már örmény püspök is
tevékenykedettJeruzsálemben.AX.szá-
zadban, Örményország megtámadásakor
sokanmenekültekide.Anegyedmaifor-
májában1915,agenocídiumutánépültki.
A gyalog érkezett menekülteknek egysze-
rű szobákat építettek, később a családok
házat emelhettekmaguknak. 1948-ig öt-
ezerörményéltJeruzsálemben,ámahá-
borúidejénsokanelmentek.Viszonylag

Jeruzsálem – Örmény negyed

Jeruzsálem – Örmény borozó
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zártközösségélJeruzsálemben,azörmény
negyedazóvárosegyhatodát tesziki.Van
saját óvodájuk, iskolájuk, teológiai sze-
mináriumuk, kórházuk. Az orvos minden
délután rendel, mindössze 5 sékel a díja,
a többit a pátriárkátus fizeti.Az iskolában
160-170diáktanul,négynyelvetsajátítanak
el:azörményt,arabot,angolt,hébert.Ate-
ológiaiszemináriumon(összesennégyvan 
avilágon)Örményországból,Törökország-
bólésAmerikábólérkeződiákok tanulnak
14éveskoruktól.Választhatnak,hogyszer-
zetesek lesznek-e.A szerzetesek nőtlenek,
háromszögalakúfejfedőtviselnek,csakők
láthatnak el templo-
mi feladatokat. Je-
lenleg 30 pap van,
tanítanak, a könyv-
tárban, kézirattárban
tevékenykednek.Há-
rom havonta újságot
adnak ki, egy-egy
példányt kaptunk is
ajándékba.Ezishoz-
zájárul ahhoz, hogy
azörmények–mint
eddig – továbbra is
megőrizzék nyelvüket, kultúrájukat. Egy-
fajta„arabizáció”tapasztalhatóugyanis,de
eddigetérenazörményekkivételtképeztek.
A templommal kapcsolatban elmondta

Nurhan úr, hogy ez az egyetlen örmény
templomavilágon,aholazerkélyrőlol-
vassák fel a szentírást. Jó kapcsolatot
ápolnakaferencesekkel–tudtukmegapát-
riárkától. Ez szükséges is, hiszen külön-
bennehézségeiklennénekazarabokkalés
a zsidókkal. Példaként említette a Szent
Sír-bazilika bezárását, az összefogás te-
rénélenjártakazörmények.Jordániában,
Cipruson,Szíriábanamohamedánoksoha
nem sújtják adóval a keresztényeket. Itt
azonbanakormánysúlyosadótvetki.

II. János Pál pápalengyelvolt,svalószí-
nűlegörményis–eztmárinkábbviccesen
mondtaNurhanúr.Apátriárkamindenkit
bátorít a Szentföldre való látogatásra, 
a keresztények érkezése vérátömlesztést 
jelent számukra, ekkor erősebbnek érzik
magukat.Nefeledjük,hogyPalesztinában
egykor100%-bankeresztényekéltek,ma
kb.10%-otteszkiarányuk.
Nurhan úrmegemlítette, hogy nagyon

szívesen látogatna Budapestre, Lengyel-
országbaésPrágába.
A búcsúzás előtt Szongoth Gábor is-

mertetteazerdélyiörményektörténelmét,
Erdélybe,illetveMa-
gyarországra érkezé-
sének előzményeit,
identitásunk megőr-
zésénekmódjait.
A fogadótermet el-
hagyva bekukkantot-
tunk a pátriárka dol-
gozószobájábais.
Emlékszikmégaked-
ves Olvasó az ud-
varon elhelyezkedő
rácsra? A fogadás

(és természetesen fényképezkedés) után
megtekinthettük a Szent Jakab-templo-
mot.Térjünk vissza ismét a rácsra, azaz
a templom bejárata mellett, fölött talál-
hatóműtárgyakra.A templomnak három
bejárata van, ebből a két szélsőt időn-
ként függönnyel takarják el. Ezen ajtók
fölött kerámiadíszítés virágokat ábrázol.
Mindhárom bejárat fölött freskó látható.
Ahárombejáratközöttpedigazajtókkal
azonos méretű kerámia helyezkedik el,
szintén virágmotívumokkal, s benne rá-
csos ablak.A templom első része (a bal
oldali)abizánciidőkben,Szent Ilonaide-
jébenépült,a többiakeresztesekidején,
tehátaXIII.században.

Lépjünk be a templomba!Az egyhajós
istenházátkétoszlopsor tagolja.Ittcsodál-
koztunk rá először a kerámiaborításra: az
oszlopokésafalakaljátkékmintájú„csem-
pék”fedik.Fölöttüktáblaképekettekinthet
meg az érdeklődő.Ortodox szokás szerint
mindenütt mécsesek függnek.A bal olda-
lonkishelyiséget találunk, itthelyeztékel
Jézus unokatestvérének, Szent Jakabnak 
afejét.Atemplomhelyénmeggyilkoltszent
teste Spanyolországban található. Fölötte
aranykeretben,kis erkélykével földgömb-
höz hasonló tárgy van, tetején kereszttel.
Ettőlkb.1m-relátjukakülönlegeserkélyt,
melyrőlaszentírástolvassákfel.Aszentély
felé haladva püspökök képei sorakoznak.
A„főoltáron”(melyörményszokásszerint
kb.80cm-relmagasabbanvan)kétnyílás
található, fölötte díszes keretben Jézus és
Mária egészalakos képe. Középen pedig
mélyedésben flabella-szerű tárgyak kaptak
helyet.Azoltártetejénháromkeretbefog-
laltképet láthatunk, tetejükönkoronaszerű
részkereszttel.Közöttükisugyanilyenelem
emelkedik. Természetesen nem hiányzik 
afüggöny,melyetaliturgiaszentrészeiide-
jénhúznakbe.Ajobboldalonismétpüspö-
kök, pátriárkák festményei sorakoznak.
Ittkisoldalkápolnaishelyetkapott.
Amúzeumba sajnos nem jutottunk be

felújítás és átrendezés miatt.Az épület-
együttest elhagyva azonban értmég egy
meglepetés:találkoztunkegyörményka-
tolikuspappal.Arról egyértelműen felis-
merhető,hogyszürkeingetviselnek.

A Mi Atyánk-templom kerengőjében
50nyelven,köztükörményülésmagyarul
olvashatóazima.
SzinténazOlajfák hegyén található

a Nemzetek temploma,melyben számta-
lanvégtelencsomótábrázolómozaikot ta-
láltunk.Emotívumjellegzetesenkaukázusi,
illetveörményeredetű.Azortodoxtemplom

lépcsőikörülkőkeretbenharangemelkedik,
alattaavégtelencsomó,örményfelirat,ör-
ményzászló.Amásikfalonállókhacskárt
négyangyalveszikörül,alattapedigaMa-
donna,szinténkőbefaragva.

En Karemben a Látogatás (Vizitáció)
templomamellettifalonsoknyelven,örmé-
nyülésmagyarulisolvashatóaMagnificat.
A Szent János-templomközelébenpedig
azÁldottlegyenazÚrkezdetűimalátható,
ámeztörménynyelvennemtaláltuk.
Acikkvégérefeltétlenülkívánkozikné-

hány rendkívül felemelő esemény. Vencel
atya Kafarnaumban szinte közvetlenül 
atópartonmutattabeanapiszentmisét.Ká-
nábanajelenlévőháromházaspárújíthatta
meg46,44,illetve42évvelezelőtttettfoga-
dalmát,melyetVencelatyaáldásakövetett.

NázáretbenszintemindenországMá-
ria-képelátható.Sajnosamagyarajándék
kicsiteldugottabbhelyenvan,atemplom
szentélyébenoldalt.Az állóMária kezé-
bentartjaagyermekJézust.Auréliájának
szövege Patrona Hungariae. Fölötte két
angyal tartja a magyar koronát. 
A Jordán-völgye épp a határon fekszik,

néhány helyen a határt épp a Jordán folyó 
mutatja.Akeresztelésfeltételezetthelyénél
szépkápolnaáll,ámezmáréppJordániához
tartozik.Megérkezésünkkoréppegyorosz
csoport merítkezett meg szinte teljesen 
afolyóban.Ettőlkicsittávolabbmegújítottuk
a keresztségi fogadalmat, majd a csoport
tagjaieltérőmélységbenafolyóbaléptek.
Sorrendbenajeruzsálemiemlékkövet-

kezik.Dr. Szabó Tünde (jogász-közgaz-
dász) is velünk tartott,Vencel atya jobb
kezevolt.Csodálatosorgánumávalolvas-
ta felminden helyen a szentírási részle-
teket, illetve ministrált a szentmiséken.
A szent városban pedig végigjárta ve-
lünkakereszténynegyedet,smegmutat-
ta– többekközött–azegykoriOsztrák 

Jeruzsálemi utcakép
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Magyarországot a Kereszt Népe címmel
tüntették ki Washingtonban 

Zarándokházat, mely ma szállodaként
működik. FehérmárványMadonna foga-
dottbennünket,talapzatánamonarchiához
tartozóterületekmaicímerével.Akápolna
szentélyében a monarchia szentjei között
István király képe is látható a gyönyörű
mozaikon,alattajobboldalonazangyalos
magyarcímer.OldaltpedigII. András kirá-
lyunk,akikezétBabenberg Lipótonnyug-
tatja,veleegyüttvettrésztazV.keresztes
hadjáratban.A háttérben jól látszik Jeru-
zsálemlátképe.AMiAtyánkotmondtukel,
közbenegykiscsoportmegállt,scsöndben
hallgattaimánkat,melynekvégénJóestét
kívántvalaki…Habsburg György.
SzinténTündénekköszönhettükaSzent 

Sír-bazilika bezárásának megtekintését.
A minden este zajló „szertartás” szerint
egy arab férfi kihozza a létrát, felmá-
szik, bezárja a bazilika kapuját kívülről.
A kapun lyuk található, ezen keresztül
visszahelyezi a létrát. Ettől kezdve egy
lélek se be, se ki, s a bazilikában kez-
dődik a virrasztás. Rendkívül sajnáltuk
többenis,hogyezennemmertünkrészt

venni.Másnapreggelfogadottbennünket 
az örmény pátriárka, s nem kívántunk
ezenásítozni,fáradtanmegjelenni.Avir-
rasztás ugyanis reggel öt óráig tart.Mi
zajlik a bazilikában? Csodálatos lehet.
Kezdődik a ferencesek szertartásával,
körbejárják a bazilikát, sminden részé-
ben imádkoznak. Az istenházában hat
egyház képviselteti magát: katolikusok,
görög ortodoxok, örmények, etiópok,
szírekéskoptok.Mindegyikszertartást,
illetveliturgiáttart.(Talánjanuárbantör-
téntakövetkezőeset:Jeruzsálemönkor-
mányzataúgygondolta,hogyabaziliká-
nak óriási tartozása van, s ezt kívánták
behajtani. Három egyház: a katolikus, 
azörményés agörögortodoxösszefog-
tak,stiltakoztakezellen.Mivelaszó-és
írásbeliellenkezésnemhasznált,bezárták
a bazilikát. Ennek híre rögtön elterjedt
szerteanagyvilágban,segynapalatt16
utazási iroda mondta le az utat. Végül 
akormánykérteavárosiönkormányzatot,
hagyjonfelaköveteléssel.Ígynyíltakki 
abazilikakapuinéhánynapután.)

Minden vasárnap elhangzik…
„… haláloddal legyőzted a halált …” *

Ennekazelemzetténeknek-imánakacéljaazlenne,hogyJézustmegismerjük,ismereteinket
megújítsuksŐtmegvalljuk.SavégénkérjükTőleazüdvözítést.Deeznemcsakígytörténik,
ebbeazegyszerűkérőformában,hanemsokszorszenvedélyesebben.Azevangéliumivakok
kiáltásában:Jézus, Dávid fia könyörülj rajtunk.Avámosfohászában:Isten légy irgalmas 
nékem bűnösnek.Azörményésatöbbiliturgiavissza-visszatérőválaszaiban:Uramirgal-
mazz!Vagyhangsúlyosabbanháromszormondva-énekelve.Deezvanmégaz„Add meg, 
Uram”válaszokbanis.MiótaJézusmegszületett,azelsőkarácsonyóta,állandóankérjük,
kérhetjük–mertezacélunk,decsakIstensegítségévelérhetőel:„üdvözíts minket!” 

dr. Sasvári László
* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest, 2006

  

Nem sokkal azután, hogy Strasbourgban koncepciós eljárásban ítélték el hazánkat, 
Washingtonban két konzervatív, zsidó-keresztény elvű szervezet a „Kereszt népe” 
címmel tüntette ki Magyarországot.

Akitüntetéslaudációja.
„ACenterforSecurityPolicy,aSavethe
Persecuted Christians Coalition nevében
nagyörömmeladjaáta>>KeresztNépe<<
díjatMagyarországKormányának.

EzadíjelismeriMagyarországfáradhatat-
lanésbátormunkáját,amelyetJézus Krisztus 
azon215milliókövetőjéértvégez,akiknek
súlyosmértékű erőszakot és egyéb emberi
jogivisszaéléseketkellelviselniükhitükért.

Magyarországvolt:azelsőország,amely
hivatalos fellépéssel vette védelmébe 
az Iszlám Állam keze által erőszakos
népirtás áldozatául eső keresztényeket; 
azelsőország, amelykormányzati egy-

séget hozott létre az üldö-
zött keresztények megse-
gítéséért; az első ország,
amely állami konferenciát
szervezett a keresztényül-
dözés globális jelenségéről; 
az első ország, amely több
millió dolláros támogatá-
sával tette lehetővé, hogy
Irakba hazatérhessenek és
megkezdhessékazújjáépítést 
azISISnépirtásánaktúlélői.
AKoalícióKereszt Népe dí-
ját Magyarország Kormánya 

nevébenAzbej Tristan államtitkár veszi
át, aki az üldözött keresztényekmegse-
gítéséértfelelősállamtitkárságvezetője.

(kdnp.hu, 2018. szeptember 19.)

A díjat Azbej Tristan üldözött keresztények megsegítéséért felelős 
államtitkár (középen) vette át.


