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Lohfink, a fent (3.4 pontban) elemzett dolgozat 
szerzőjének (Gerhard Lohfink-nak) a bátyja, vagy Jean 
Marie Müller: "Az erő-nem-alkalmazás evangéliuma" 
c. írását is említhetnénk, melyben a szerző megmutatja, 
hogy "a jogos önvédelem elvét, bár alapját képezi 
katolikus erkölcstanunknak, Jézus nem tanította. 
Bulányi György: "Keressétek az Isten Országát!" c.  
munkája a négy evangéliumban a Jézus ajkára adott 
szavak elemzéséből született, s a görög szöveg alapján 
megalkotott szeretetfogalom egyik összetevőjeként 
adódott a szelídségben megnyilvánuló erő nem-
alkalmazás.  
A szeretet lényegében három, szorosan kapcsolódó 
magatartást jelent: adás, másokat nem bántás, szolgálat. 

Eme aktívumok passzív következményei a szegénység, 
kicsiség, üldözöttség. Aki szeret, teszi az aktívumokat, 
s elfogadja a rendre bekövetkező sorsazonosságot. Ezt 
tették a bevezetésben említett fiatalemberek is. 
Végül egy személyes élmény. Amikor legnagyobb 
fiúgyermekem szembesült a problémával, már volt 
lehetőség a polgári szolgálat választására. 1989.-ben 
"lelkiismeret-vizsgáló" bizottság előtt kellett 
bizonyítani, hogy komolyan gondolja valaki. Tőle is 
bizonyítékot kértek (?!). Válaszul katonakönyvemet  
küldtem vissza, megerősítendő a családi légkör hatását.  
Én voltam katona, a katolikus gimnáziumban soha nem 
került szóba ilyen lehetőség. 
 Pedig Tolsztoj szerint a "keresztény szellemű 
embernek tudnia kell, hogyan kell cselekednie az 
életben, s mikor mit kell tennie. Azon kell fáradoznia, 
hogy megvalósuljon az Isten országa a földön. 
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BULÁNYI GYÖRGY 
KRÉDÓ - ISTEN KÉPÉRE 

TEREMTETT  
"NŐK” ÉS "FÉRFIAK" HISZEKEGYJE 

 
Hiszünk a teremtő Istenben, minden élő Apjában és 
Anyjában, s hisszük, hogy a Lelke dolgozik ma a 
világban. 
Istenünk, nők és férfiak Istene, Te vállaltad, hogy 
világot teremts. Vállaltad az uralkodás, a kiváltság és az 
ütközés kockázatát is ebben a világban, ahol férfiak és 
nők születnek. Hogy szerethess és megszabadíthass, el 
kellett vállalnod a az emberré születés nehézségét, és 
szeretsz minket az egyenlőségben különbségeinkkel. 
   Hiszünk Istenben, aki szeret és megszabadít minket. 
   Hisszük, hogy megmentett minket Fia, Jézus által, 
   aki emberségünk s a Lélek gyümölcseként 
   halt meg az igazság tanújaként. 
   s támadt fel, hogy mi éljünk. 
Isten férfiakká és nőkké alkotott minket az egyelőség 
felé vivő úton, de az út a nők kárára korán járhatatlanná 
lett. DE Isten nem hagyja magára az elnyomottakat. 
Felelősséggel terheli meg őket, hogy megbuktassák az 
elnyomó hatalmakat. Velük van küzdelmeikben, ott van 
hívő létük szívében is, s egyesíti a jóakaratú embereket, 
hogy férfiak és nők együtt futhassák meg közös útjukat. 
    Mi, ma és itt összegyűlt nők és férfiak, 
    hisszük, hogy az élő Isten képmása vagyunk. 
    Mondjuk ezt az egyházban és egyházainknak, 
    hogy Isten népe növekedjék a közösség erejében. 
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