
M A N N A 

Kedves Olvasó! 

 
Szeretettel köszöntünk közösségünk időszakos, bemutatkozó lapjával, mely a Mannáról, a 

pusztában vándorló zsidó nép eledeléről kapta nevét. Hasonlóan az ő vándorlásukhoz, életünk során 

Istent és önmagunkat keresve mi is számos megpróbáltatással nézünk szembe, ugyanakkor tapasztaljuk 

gondoskodását és szeretetét is. 

Kiadványunk küldetése, hogy nyomtatott formában is hírt adjon a közösségünkben zajló 

eseményekről, ismertessük programjainkat, ezáltal is bemutatva Isten áldásait közösségünkben, 

ízelítőül mindazoknak, akik szeretnének megismerkedni közelebbről is velünk.  

Kérünk Titeket, álljatok lapunkhoz nyitott szívvel. Hordozzátok gondolataitokban/imáitokban 

közösségünk életét és programjait! 

 

 
De mégis, kik vagyunk mi? 

Olvassátok szeretettel! 

 

A Mozaik egy több mint 10 éves budapesti közösség, de tagjaink az ország minden területéről 

érkeznek. Elsősorban keresztény (keresztyén) csoport vagyunk, de egyetlen egyházhoz sem kötődünk, 

függetlenek vagyunk minden felekezettől. Közösségünk ökumenikus, ami igazán összetart bennünket, 

hogy mindannyian Istent keressük, legyen bármilyen a nemünk vagy szexuális orientációnk. Így 

közösségünk nyitott bárki előtt, hiszen mindannyian sajátos személyiséggel, gondolkodásmóddal 

közeledünk Istenhez, mindannyian más és más módon éljük meg hitünket a mindennapokban. 

Közösségünk olyan tehát, mint egy mozaik: ahol a számtalan különböző, pici, színes részletből áll össze 

egyetlen, nagy kép. Hasonlóan áll össze tagjainkból a közösség egésze. 

A közösségünk létszáma miatt az amúgy egységes csapatunk jelenleg négy kiscsoportra tagolódik: a 

mozaik szó betűi után M, O, Z és K csoportra. Kiscsoportjaink tagjai hetente egyszer esténként 

találkoznak, hogy beszélgessenek, imádkozzanak, megosszák életük és hitük tapasztalatait. 

 

További részlete                 További részletekért kérjük, látogass el honlapunkra, vagy keresd Facebook oldalunkat! 

http://www.mozaikkozosseg.org és www.facebook.com/mozaikkozosseg 

http://www.mozaikkozosseg.org/
http://www.facebook.com/mozaikkozosseg


Visszatekintő 

Mozaik Közös Hétvége – 2019. 06.08-10. 
 

Az idei pünkösdi tábor helyszínét sikerült gyönyörű erdős, fás, ligetes szálláshelyen megtartanunk. 

Az idő gyönyörű és verőfényes volt mind a 3 nap alatt. 

Az első napon, megérkezésünket követően közös ebéddel kezdtük, majd a kerthelységben egy 

alkalmat tartottunk az elveszett bárány igerészlet mentén. Az alkalmat már-már klasszikusnak mondható 

4 kiscsoportban osztva dolgoztuk fel. Az este folyamán, a vacsorát követően, egy kötetlen iszogatós-

beszélgetős-játékos estét tartottunk. Én a legjobban az ilyen estéket élvezem a táborokban. Kötetlenül 

beszélgetve sok dolgot tudunk meg egymásról és mély beszélgetések alakulnak ki. Ilyenkor az emberek 

olyan témákban is meg tudnak nyílni, amit általában tabunak számítanak társadalmi szinten. pl. 

gyerekkori lelki sérülések, szülő-gyerek 

konfliktus, szexualitás. 

Vasárnap reggel reggelit követően 

az M csoport tartott nekünk alkalmat a 

Szentlélek kiáradásáról. Az alkalom 

kicsit meditatív jellegű volt. A lényege 

az hogy el kellett képzelni, hogy egy 

szituáció részesei vagyunk. Ezt követően 

elmentünk a helyi templomba pünkösdi 

misére, majd ebéd után kezdődött a 

hagyományos tábori túránk. Gyönyörű 

helyeken túráztunk, és megmásztuk 

Drégely várát. A túra közben a K csoport 

tartott egy szép alkalmat a szeretetről. 

Nekem az összes közül ez tetszett 

legjobban. Bár a nap végére elfáradtunk, 

de hangulat az egész nap nagyon jó volt. Az egész társaság élvezte a túrát.  

Hétfőn már lazább napunk volt, késői reggeli után már csak összepakoltunk, elbúcsúztunk 

egymástól és dél körül visszaindultunk Pestre.  
M. Zsolt 

 

K csoportos kirándulás – 2019. 03.15-17. 
 
A mátrai Bagolyirtás- avagy, hogyan ne irtsunk baglyot Bagolyirtáson - teljes átszellemüléssel 
 

Mi ott hát. BUMM belevágtunk a sűrűjébe! Hála Istennek, a baglyok túlélték. És én is. És már 

sokan közületek is. Amikor a kollégáim megtudták, hova megyek a hétvégén, kiderült, hogy mindenki 

bagolyvédő. Amikor elmondtam nekik, hogy igazából ez egy lelki progi (mármint nem a bagolyirtás, 

hanem az ott történő hétvége), na azt már sokkal kevesebben védték. Hogy az elején kezdjem, egy 

különlegesen szép napon, a kedves és könnyed K csoportos, különböző korosztályokból kikerült kicsik 

és kicsit nagyobbak, megérkeztünk eme irtó klassz helyre. (Vagyis én picit később érkeztem, de ez most 

nem annyira számít.) Még a Klára asszonyt is sikerült elég hamar közelről megkörnyékezni, akinek a 

híre, mint kiderült, még korántsem fakult ki, habár a kis falucska neve, ahol ő éldegélt valaha, 

kifejezetten rásegít véleményem szerint erre a kirívó hírnévre. (Fallóskút a neve,  aki nem hiszi, járjon 

utána, vagy oda.) Na, abbahagyom a K-zást, meg kifogyok a szuszból. Egy szó mint száz, nagy hatást 

gyakorolt rám a hétvége, de nem csak ezen tényeknek köszönhetően Összesen körülbelül 1 hónapja 

jártam a közösségbe, amikor ezen a hétvégén részt vettem, de az elsô pillanattól kezdve az a gondolat, 

hogy 3 napig leszek “összezárva” csak fiúkkal, ráadásul melegekkel, egy lelki programon, az annyira 

felcsigázta az érdeklődésemet, hogy nem tudtam nemet mondani. Igazából soha életemben ilyen 

élményben nem volt részem, de ez sok mindenre igaz a Mozaikon belül számomra. Minden közös 

program, kiscsoportos alkalom, baráti beszélgetés új és új dimenziókat nyit meg a szemem előtt,  ahol 

végre önmagam lehetek, Istenre figyelve, a többiek elfogadó és szerető odafigyelésén keresztül. És a 

mozaik, amit alkotunk így együtt, biztos vagyok benne, hogy egyre csak növekedni fog és egyre többen 

fogják felismerni a szépségét. 
Sz. Eszter 



  Halállal lakoljanak? filmvetítés – 2019.02.09. 
 

Birtalan Balázs, elődközösségünk, az Öt Kenyér alapítója idén lenne 50 éves. Ennek alkalmából 

az LMBT Történeti Hónap keretében egy filmvetítést szerveztünk, ahol sok év után újra levetítésre 

került  a róla szóló, 2002-ben készült Halállal lakoljanak? című film. 

A vetítés szervezése nagyon nagy élmény volt, amiben segített minket a Háttér Társaság, a film 

rendezője, Frivaldszky Bernadett, a jogokat birtokló produkciós cég, a Fórum Film, a helyszínt biztosító 

Wesley János Lelkészképző Főiskola és lelkes mozaikos tagok.  

Az első problémát rögtön az adta, hogy nem volt senkinek rendes digitális kópiája a filmről. Végül 

pár hét kutakodás után a rendezőnő pincéjéből előkerült egy jó minőségű videókazetta, amit digitalizálni 

is lehetett. Hogy ezentúl mindenki számára elérhető legyen a film, ezért feltöltöttük Youtube-ra is, a 

honlapunkon megtalálható. 

A filmben Balázs kíméletlen és megrázó őszinteséggel mesél az életéről, a melegséggel és 

vallással kapcsolatos küzdelmeiről, és hogy hogy tudott kilábalni abból a gödörből, amibe került. Sok 

ember magára ismerhet   

A film után beszélgettünk arról rendezőnővel és olyan régi mozaikos tagokkal, akik még jól 

ismerték Balázst, hogy mi motiválta a film elkészítésében, és hogy vajon az elmúlt 17 évben változott-e 

a magyarországi keresztény melegek helyzete, lehetőségei.  
I. Dániel 

 

 

     
 

 

Virrasztás a Homofóbia-ellenes világnapon – Magyarországon először  - 
2019.05.17. 
 

Európa számos országában rendeznek virrasztásokat, megemlékezéseket május 17-én, a 

homofóbia és transzfóbia elleni világnapon (angol rövidítéssel IDAHOT Day). Idén először a Mozaik 

közösség is csatlakozott az egyébként Olaszországból indult kezdeményezéshez:  egy gyertyás 

virrasztást szerveztünk a homofóbia, transzfóbia és más gyűlölet-bűncselekmények áldozataiért. 

Kiválasztottunk néhány odaillő szöveget, egy kicsi, de lelkes kórus Taizé dalokat gyakorolt be, vettünk 

mécseseket… Már csak a megfelelő helyszínt kellett megtalálnunk. Egy templom vagy kápolna ideális 

lett volna, de nem mertünk ilyesmiben reménykedni, eddig még sosem fordult elő, hogy a Mozaik 

közösség nyilvános rendezvényét befogadják egy templomba. De azért megpróbáltuk, és nagy 

örömünkre a józsefvárosi evangélikusok helyet adtak nekünk a gyülekezeti termükben, a Mandák -

házban, amit igazi áttörésnek éltünk meg, még ha csak helyi szinten is.  

A virrasztás során néhány cikluson keresztül követte egymást egy felolvasott szöveg – bibliai 

idézet vagy könyvrészlet –, egy ének, majd csend és szabad ima. Az igék közül az egyik Ézsaiás 

könyvének 43. fejezetéből volt, és itt elhangzott az olasz szervezők által az idei év mottójának választott 

4. vers is: „Drágának tartalak, és becsesnek!” A nem bibliai szövegrészletek közül az egyik Ancsel Éva 

filozófus elmélkedése volt a tudatos emlékezés fontosságáról, egy másik pedig  egy meleg Holocaust-

túlélő megpróbáltatásait írta le, Jean Boisson tollából. A halk Taizé-i énekek megteremtették a 

megfelelő hangulatot az imához, a csendes elmélkedéshez vagy emlékezéshez. Bár a Mozaik tagjain 

kívül csak kevesen jöttek el, mégis, sokunkat mélyen megérintett ez az alkalom, így szeretnénk jövőre is 

megszervezni, és ezzel hagyományt teremteni. 
T. Dániel 



Tagjaink tollából... 
 

Félelmeink 

,,Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr, átölel.  

Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpást gyújt neked.” 

A félelmeinkkel bizony nem vagyunk egyedül. Jézus földi élete alatt nagyon sok helyen járt, sok 

mindent megélt és nem félt, egészen addig a bizonyos napig. 

Atyám! Elközelített fiadnak órája. Félek, Uram! Félek, mert tudom, hogy nem iszom többet szőlőnek 

termését, kérlek, Atyám, vedd el tőlem ezt a poharat. Az Úr meghallgatta őt, és könnyített félelmén. Az 

után így szólt Jézus: Ma éjjel én bűnös leszek, holnap Atyám kereszt leszek, de vasárnap, Ó Uram, 

akkor bizony virág leszek, s minden felett élő! És az után? A gyermekeknek álmot őrző angyal leszek, a 

bárányoknak pásztor leszek, a szomjazóknak forrás leszek, a házasságban áldás leszek, a 

reménytelennek remény leszek, fáradt lábnak útja leszek, betegeknek gyógyír leszek, haldoklóknak 

kapu leszek, gyászolóknak vigasz leszek, zárt szívekhez kulcs leszek, pogányoknak álhír leszek, a 

félelemben és a sötétségben, ó Atyám, ott bizony lámpás leszek! 

,, Mert nappal után eljön az éj, a sötétben is lángol a fény,  

messze űz bánatot, halált, s dúdolja egy új nap dallamát…”  

 

Tamás Evangéliuma 
 

 

A cigány, meleg, keresztény fiúcska, ifjú, férfi. Mindenhonnan kilóg, valamiért mindig kívülálló a legény 

ki jó pár kisebbség részhalmaza. A halmozottan hátrányos helyzetű csávócska, akinek a családon kívül, sosem 

volt ország, sem zászló, sem ünnep vagy tágan és szűkebben vett pátria amely valóban befogadta vagy igazán 

megvigasztalta volna. 

 

Nincs a romának igazán semmije csak anyja, apja és Testvére van. Ahogy az Atyának is csak egyszülött 

Fia és Lelke. Ez minden gazdagsága. Ezért ha meghal egy közülünk, hát vele együtt vész el egy világ, a himnusz, 

a nép, a „Rabok legyünk vagy szabadok?”, szentek legendái s kokárdás ünnepnapok. Igen, ordítunk, sikoltunk 

vigasztalhatatlanul, még a kutyáink is rínak. S az ég felé rázott ökleink duzzadt ereiből Jónás haragos panaszai 

ájultan talpainkba futnak. Sántít az örökkévalóság, nehéz kanalainkban kihűl a lé, míg a tányértól a szánkig ér és a 

félbe hagyott étel mellett még sokáig szipog, jajgat a konyharuhába csavart bodak az asztalon. 

 

1978. augusztus 24. csütörtök. Ezen a napon avatták fel a Gyulai Húskombinátot és New Orleansban 

meghalt Louis Prima a Just a Gigolo című dal szerzője. 377 ezer csecsemő született aznap a Földön, köztük 

jómagam 1 kiló 90 dekával soványan és aszottan. Azóta eltelt 1488.6 millió szívdobbanásom. 14768 napom és 

negyven évem. 

 

A Mátra és Cserhát találkozásának völgyében nőttem fel, egy Nógrád megyei faluban, melyet a Zagyva 

folyó szel ketté s amely olyan elvarázsolt hely, hol nem csak kocsma, gyógyszertár és piac található, hanem 

kastély, presszó, meg kápolna, sport és teniszpálya. Lakótelep 11 épülettel, művelődési ház, két könyvtár, egy 

mozi, Kis -és Nagyerdő, „az üzem” és kávéfeldolgozó, varroda, két körzeti orvos, fogászat, katonaság és tiszti 

klub, három játszótér 2 nagy utcai feszület, bölcsőde, óvoda, iskola, színházi kör, tejbolt, pékség, rendőrség és 

benzinkút. 

 

A teljes írást megtaláljátok a honlapunk Élettörténetek rovatában.  
Baranyi Tamás 

 
 


