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Ferenc pápa szentmisével emlékezett meg 
az örmény népirtás évfordulójáról

Kedves örmény fivérek és nővérek, 
kedves testvérek – kezdte üdvözlő be-
szédét Ferenc pápa a szentmise előtt. 
– Különböző alkalmakkor ezt az időt 
a háború idejének neveztem, a „rész-
letekben folyó harmadik világháború” 
idejének, amelyben nap mint nap ta-
núi vagyunk embertelen bűntények-
nek, véres öldökléseknek és a pusztítás 
őrületének. Sajnos, még ma is halljuk 
számos védtelen testvérünk elfojtott 
és figyelmen kívül hagyott kiáltását, 
akiket Krisztusba vetett hitük vagy 
etnikai hovatartozásuk miatt nyilvá-
nosan és kegyetlenül megölnek – lefe-
jeznek, keresztre feszítenek, elevenen 
elégetnek – vagy lakhelyük elhagyására 
kényszerítenek.

Az Isteni Irgalmasság vasárnapján a Szentatya szentmisével emlékezett meg az ör-
mény népirtás centenáriumáról, valamint egyházdoktorrá avatta Naregi Szent Ger-
gelyt, a 10. századi örmény misztikus költőt és szerzetest – tájékoztat a Vatikáni Rádió.

A Szentatya rámutatott: ma is egyfajta 
népirtást élünk, amelynek oka az általános 
és kollektív közöny, Káin cinkos csönd-
je... Káin szavait hallani: „Mit érdekel 
engem?”; „Talán őrzője vagyok én a test-
véremnek?” (Ter 4,9).

Ferenc pápa utalt rá, hogy az elmúlt év-
században az emberiség három hallatlanul 
nagy tragédiát élt át: az első, amelyet álta-
lában véve a 20. század első népirtásának 
tekintenek (II. János Pál és II. Karekin 
Közös Nyilatkozata, 2001. szeptember 
27., Ecsmiadzin) az örmény népet, az első 
keresztény nemzetet sújtotta, a szírka-
tolikusokkal és ortodoxokkal, az asz-
szírokkal, a káldokkal és a görögökkel 
együtt. Megöltek püspököket, papokat, 
szerzeteseket, nőket, férfiakat, időseket, 
sőt védtelen gyermekeket és betegeket is. 
A másik két népirtást a nácizmus és a sztá-
linizmus hajtotta végre. Azután a közel-
múltban tömegmészárlásra került sor 
Kambodzsában, Ruandában, Burundiban 
és Boszniában. Mégis úgy tűnik, hogy 
az emberiség nem tudja megakadályozni, 
hogy ártatlan vér folyjon. A második vi-
lágháború végén fellobbant lelkesedés lát-
szólag eltűnőben van, mintha szertefosz-
lana. Úgy tűnik, hogy az emberi család 
nem akar tanulni saját hibáiból, amelyeket 
a terror törvénye okoz; ezért még ma is 

XIX. Nerszesz Bedrosz pátriárka és Ferenc pápa
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van, aki meg akarja semmisíteni ember-
társát mások segítségével vagy hallgatag 
bűnrészességével. Ez utóbbiak az esemé-
nyek puszta szemlélői maradnak. Nem ta-
nultuk még meg, hogy „a háború őrültség, 
értelmetlen mészárlás” – idézett Ferenc 
pápa 2014. szeptember 13án, az észak
itáliai Redipuglia első világháborús kato-
nai temetőjében mondott homíliájából.

Kedves örmény hívek, ma fájdalom-
tól megtört szívvel, de a Feltámadt Úrba 
vetett reménnyel eltelve emlékezünk 
a centenáriumon erre a tragikus esemény-
re, erre a rettenetes és őrületes mészár-
lásra, amelyet elődeitek elszenvedtek. 
Szükséges, sőt kötelességünk, hogy em-
lékezzünk rájuk, mert ahol nem él tovább 
az emlékezet, ott a gonosz továbbra is 
nyitva hagyja a sebeket; elrejteni vagy 
tagadni a rosszat olyan, mintha hagy-
nánk, hogy egy seb továbbra is vérezzen, 

anélkül, hogy orvosolnánk! – figyelmez-
tetett a pápa.

Majd megköszönte az örmény hívek 
jelenlétét, és külön üdvözölte Szerzs 
Szarkiszján örmény köztársasági elnököt, 
továbbá a pátriárkákat és püspököket, el-
sőnek II. Karekin pátriárkát, minden ör-
mény katholikoszát.

Köszöntését a következő szavakkal 
zárta a Szentatya: „Azzal a szilárd bizo-
nyossággal, hogy a rossz soha nem a vég-
telenül jó Istentől származik, valamint 
hitünkben gyökerezve valljuk meg, hogy 
a kegyetlenséget soha nem lehet Isten mű-
vének tulajdonítani, sőt, Szent Nevével 
soha nem lehet semmiféle módon ezeket 
igazolni. Éljük meg közösen ezt a szer-
tartást, tekintetünket a Feltámadt Jézus 
Krisztusra szegezve, aki legyőzte a halált 
és a gonoszt!”

Forrás: Vatikáni Rádió, Magyar Kurír

A Vatikán tudomásul veszi a török fél reak-
cióit, de nem akar vele vitába bocsátkozni 

Federico Lombardi: A Vatikán nem akar vitába 
szállni Törökországgal

– jelentette ki Federico Lombardi szent-
széki szóvivő április 15én. Az MTI hír-
adását közöljük.

A Vatikánváros és Ankara közötti vitá-
hoz Ferenc pápa szavai vezettek, mivel 
az egyházfő népirtásnak nevezte az örmé-
nyek elleni 1915ös öldöklést.

Federico Lombardi úgy fogalmazott, 
hogy Ferenc pápa kijelentései következe-
tesek voltak és a párbeszédet szorgalmaz-
ták. A szentszéki szóvivő hangsúlyozta, 
hogy Ferenc pápa nem tett mást, mint 
megismételte II. János Pál és II. Karekin 


