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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.


