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NYILATKOZAT 
 
Mi, a Bokor Bázisközösség tagjai, a Jézus által 
megfogalmazott ellenségszeretet parancsa alapján (Mt 
5,43-48), egyetértünk mindazokkal, akik az ukrajnai 
háború és az egyre féktelenebb erőszak ellen tiltakoznak 
világszerte.  
Nagyra becsüljük azokat az oroszországi tiltakozókat, 
akik erőszakmentesen felemelik szavukat és kiállnak a 
háború ellen, ezzel kockáztatva személyes 
szabadságukat és biztonságukat.  
Példamutatónak tartjuk mindazoknak az önfeláldozó 
bátorságát is, akik fegyvertelenül és erőszakmentesen 
védik otthonukat és hazájukat Ukrajnában és a világ 
bármely pontján. Imádkozunk azért, hogy ne legyen 
hiábavaló a kiállásuk és szenvedésük!  

Bokor Bázisközösség - 2022. március 9. 
 

*** 
 
A fenti nyilatkozat tartalmával egyetértve, 
szükségesnek tartom hozzáfűzni a következőket: 
 
Nagyra becsülöm azokat is, akik nem hajlandók 
fegyvert fogni, akik leteszik a fegyvereket, amit 
embertársaik ellen kellene használniuk. 
Példamutatónak tartom mindazoknak az önfeláldozó 
bátorságát is, akik a fegyveres erőszakot nem 
alkalmazva kitartanak otthonukban, és szolidáris 
vagyok azokkal a férfiakkal, akik bujkálva, menekülve 
nem akarnak fegyvert fogni, és értelmetlen háborúknak 
az áldozatává válni Ukrajnában és a világ bármely 
pontján.  
Hitet teszek a világot megváltoztatni tudó 
ellenségszeretet mellett, amely még a minket támadó 
agresszorral szemben is csak a nem-bántás és a vissza-
nem-ütés jézusi magatartását tartja követendőnek. 
Meggyőződésem, hogy az erőszak erőszakot szül, és a 
gyilkosok gyilkosai is gyilkosok, és ebből az ördögi 
körből csak az erőszakmentes magatartás szabadíthat ki 
minket. A hősök nem azok, akik gyilkolnak, hanem akik 
leteszik a fegyvert, és inkább meghalnak, mint hogy 
embert öljenek, és lángba borítsák az egész világot. 
A jézusi kereszténység nem a gyűlölet kultúrája, hanem 
a mindenkit szeretésé és egymás szolgálatáé (Jn. 15, 
12). „A világ ismét barbárságba süllyedt… miképpen a 
rossz rosszat szül, úgy a jóból is jó lesz…. Isten hogyan 
volt képes közönyösen tekinteni erre a mészárlásra? 
Minden az ember bűne.  
Ahová az ember(i erőszak – Lipien M.) beteszi a lábát, 
ott fű se nő többé!...”  
Bruck Edit: Az elveszett kenyér (Európa Kiadó 2022. - 
25., 51. és 54. oldalak) 
 

Budapest, 2022. március 15. - Lipien Mihály - a Bokor 
Katolikus Bázisközösség tagja 

 

HABOS LÁSZLÓ 
VERSEK 

 
háború volt 

 
háború volt 

vér folyt és könny 
s körülötte félelem 

tördelt reményt 
míg vége nem lett 

s itt maradt ó 
a megannyi sírhalom 
és a lelkeket szaggató 
máig megválaszolatlan 

miért… 
ma üres a szentségtartó 

megőszült katonák 
voltak a hajnali misén 

 
A megint győzedelmes… 

 
Golyó süvített könyörtelen hangon, 
a gyávák küldték, hogy gyilkoljon, 

s célba ért, hol galamb röppent, 
s hullott fekete tolla a szent anyaföldre, 

kifolyt élénkvörös vérbe, 
s lélek emelkedett fel a fénybe, 

s lett mártír a kitagadott ártatlanból, 
vad farkasok a szelídnek hitt bárányokból, 

s került hamar kés és kasza is, éles, 
a templomból érkezők kezébe, 

s fennhangon buzdítja harcba istenét az ember 
a hitnek nevében halált kiáltók vesztére, 

s győz az erőszak, a megint győzedelmes, 
s erőtlenül áll fel az elvérzett szeretet, 
s tüzek gyúlnak, s üli diadalát a halál, 

hol fészkébe szárnyal a fekete tollú madár. 
 

Nincsenek virágok a sírokon 
 

Nincsenek virágok a sírokon, 
már tavaly sem volt, 

a gyilkosomban sem lesz irgalom. 
 

Nincsenek virágok a sírokon, 
s már csak suttogok, 

saját barátomban sem bízhatok. 
 

Nincsenek virágok a sírokon, 
már nincs barátom, 

s csak a félelmemet nem titkolom. 
 

Nincsenek virágok a sírokon, 
már tavaly sem volt, 

csupán a gyilkosomat biztatom. 
  x-x-x-x 


