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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! 
Olvassátok szeretettel! 

 

De mégis, kik vagyunk mi? 
 

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 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 
 
Csak a nap felé néztünk igazán….                      M csoportos kirándulás – 2018. 09. 14-
16. 
 

 Az M csoport szeptemberben Sukorót választotta éves kirándulása helyszínéül. Ez a kis falu 

Budapest közelében található, tömegközlekedéssel egy órán belül elérhető, de a város zaja már nem 

éri el. Ideális egy kis elcsendesedésre, együttlétre.  

A kiscsoport életében a tábor mindig egy nagy esemény, ilyenkor van lehetőség több időt 

együtt tölteni. Sukoró kiváló helyszín volt erre. Külön köszönjük egykori vezetőnknek, Zsuzsinak, 

aki megtalálta nekünk ezt a helyet. Ettünk, ittunk, jókat beszélgetünk, és persze imádkoztunk. Jó 

volt együtt lenni.  

A hétvégén különféle imamódokat éltünk át. Szemlélődtünk (a természetben), zsoltárokat olvastunk, 

csendes ülőmeditáció is volt. Számomra a szemlélődés adja a legtöbbet, mikor az erdőt járjuk, akár 

egyedül, akár együtt kirándulva azt érzem, hogy közelebb kerülünk a Teremtőhöz. Jobban figyelünk 

rá és egymásra is. A hétvége két napján is volt egy kis kirándulás.  

 Szombaton az erdőn keresztül elmentünk a Pákozdi-ingóköveket megnézni. Vasárnap a 

szeptemberi forróságban, amikor fakulóban a szín, de a nyár még odajár, néhányan megmártóztunk 

a Velencei-tó hűs vízében. Ez a hétvége olyan 

volt, mint egy családi esemény, a közös 

étkezések, beszélgetések, játékok segítenek 

felülemelkedni a hétköznapi gondokon. Nekem 

az egyik legjobb pillanat az volt, mikor egyik 

nap ebéd után nem csináltunk semmit, csak a 

nap felé néztem és némán álltam a ház teraszán. 

Élveztem, ahogy melegíti az arcom a nap 

sugara, bámultam a kis falut, és a Velencei-

tavat, az alapzajt a többiek beszélgetése és a 

madarak csicsergése adta. Olyan ritkán van, 

hogy nem csinálok semmit, nem nyomkodom a 

telefonom, csak nézhetek ki a fejemből. A 

hétvége legviccesebb része az a játék volt, amikor egy-egy testvérünk hétköznapját mutatta be valaki 

és a többieknek ki kellett találni kiről lehet szó. Ennyit nagyon régen nevettem már.  

  A vasárnapi fürdőzés és ebéd után hazafelé vettük az irányt, Budapestre. Újult erővel vágtunk 

bele a hétköznapokba. Hazafelé meghallgattuk többször a hétvége slágerét: „Csak a nap felé nézek 

igazán...” 
P.Ádám 

 

Z csoportos kirándulás – 2018. 09. 28-30. 

 

„(Amint) az olaj és tömjénfüst öröm a szívnek, a gyengéd barátság vigasz a léleknek." (Péld24,9) 

 

Lébény és Győr lassan a Z csoport törzshelye lesz, ami nem is csoda, hiszen gyönyörű vidék a 

Kisalföld. Ebben az évben a lébényi szálláshelyünkről Zircre és a Bakonybélbe kirándultunk el. 

Megnéztük az apátságot, a bazilikát, valamint Bakonybélben elkirándultunk a Borostyán-kúthoz. 

Szombat este pedig tábortűz körül örvendtünk egymás és az Úr társaságának.  

A hangulat hamisíthatatlanul Z csoportos volt! Ezt úgy tudnám legszebben leírni, hogy 

vidáman és kötetlenül örülünk egymásnak és az Úrnak. Közben poénkodunk, de persze tudunk 

komolyak is lenni (olykor-olykor). 

Én személy szerint hálát adok az Úrnak, hogy kezével a Z csoportba terelt engem. Életemre komoly 

hatást gyakorolt úgy hitbéli fejlődésemben, mint barátságok tekintetében. ;)  
M.Zsolti 

 



12 évesek lettünk! – 2018. 09. 08. 
 

Szülinapi közös alkalmunkat egy evangélikus lelkipásztor által vezetett 

istentisztelettel és egy valószerűtlenül kék színű tortával ünnepeltük. Az 

igehirdetés nagyon jó volt, de még felemelőbb volt úgy együtt, egy 

közösségben úrvacsorázni, hogy félretettük a felekezeteink közötti nézetbeli 

különbségeket. Hisszük, hogy Isten nagyon mosolygott a mennyben. 

 

 

 

MOZaiK Karácsony – 2018. 12. 22. 
 

22-én igazi közösségi karácsonyt élhettünk/élhettem meg a MOZaiK-ban. Az alkalom tartója 

előzetesen megkért minket, hogy küldjük el gondolatainkat az „elutasítás”, „közösen átélt öröm”, 

„némaság”, „beszélgetés” fogalmak kapcsán. 

 

Az igehirdetésben Zakariás és Erzsébet történetéhez kapcsolódva ezeket a „stációkat” jártuk meg 

közösen. Az elküldött gondolatokat közösen felolvastuk, az alkalomtartó lelkipásztor pedig 

megosztotta saját gondolatait. Közösen vettük az úrvacsorát, és adtuk tovább a poharat, kenyeret. 

Előtte együtt olvastuk a Didakhé úrvacsorai imádságát az apostoli tanításból. Ez is hozzáadott a 

közösségi érzéshez: az őskeresztények underground szellemét, ihletését, közösségét éreztem a 

pincében. 

Az alkalom végén pedig egyik tagunk, Tomi bizonyságtételét hallgattuk meg. 

Akik nem lehettek velünk, azokkal most megosztok pár gondolatot a karácsonyi alkalomról. 

- Elutasítás - ez a stáció nem csak Zakariást és Erzsébetet érinthette a társadalom részéről 

(nem volt gyerekük). Sokunknak lehet ismerős az elutasítás érzése: a megosztott gondolatok közt 

többször szerepelt a másik elutasítása, miután megtudták róla/rólunk, hogy „más”. 

- Közösen átélt öröm - miután Zakariás és Erzsébet átélte az elutasítást, átélhették az örömöt 

is. Kijelentést kapott Zakariás egy angyaltól, aki örömhírt hozott. Erzsébet pedig teherbe esett: „Így 

tett velem az Úr azokban a napokban, amikor gondja volt arra, hogy elvegye gyalázatomat az 

emberek előtt.” A környezetük együtt örült velük: „Meghallották a szomszédai és a rokonai, hogy 

milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek.”  

- Némaság – talán a némaság, a hallgatás is sokunknak ismerős lehet. Mikor nem tudod 

megosztani a többiekkel, a számodra fontos közösséggel LMBTQ+ voltodat, mert tudod, hogy 

elutasítás érne. Milyen nehéz csöndben maradni ilyenkor, és hallgatni másokat szabadon beszélni.  

Titkolózni, nem igazat mondani magadról egy őszinte közösségben… Zakariásnak papként szintén 

nehéz lehetett elviselnie a némaságot. „Amikor mégis kijött, nem tudott hozzájuk szólni, és 

megértették, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt.” 

Van „jó” némaság is: ha egy angyal szól hozzád („angyal szállt el felettünk”), ha megértettél valamit 

Isten igéjéből: van olyan, hogy nem tudod elmagyarázni másnak, mert ők nem értik azt a kijelentést, 

ami személyesen neked szól.  

-Beszélgetés – „most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe 

nem mennek, mert nem hittél szavaimnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében.” Ha a 

némaság egyfajta büntetés, átok, akkor annak feloldása csodálatos! Mikor Zakariás végre megosztja 

a többiekkel az angyaltól kapott ígéretét („Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: 

feleséged, Erzsébet fiút szül neked, akit nevezz Jánosnak. Örömöd lesz ő és vigasságod, és sokan 

örülnek majd az ő születésének …”), és közli a néppel egy táblán, hogy a fiú márpedig János lesz, 

megoldódik a nyelve. 

 

Karácsonyi alkalmunkon, az „agapés”, jó beszélgetésekkor is átélhettem: milyen nehéz „otthagyni” 

az alkalmat! Hiszen agapé van, szeretet van, beindulnak a beszélgetések, és nehéz a búcsú a jó 

közösségtől, még ha ez ideiglenes is. 
Gy. Judit 



Tagjaink tollából... 
 

Sötétítő… 
 

„Nem ér el hozzánk az igazság. Világosságra várunk, de csak sötétség van, napfényre, de homályban 

járunk.” (Ézs 59:9) 

 

„Akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágít téged a fényével.” (Luk 11:36) 

 

Sokunknak van a lelkében egy zug, ahova soha nem süt be a nap. A nevét nem tudom, csak hogy ott 

mindig homály van és hideg. Erre akkor jöttem rá, amikor majd’ harmincéves koromban először 

mégis besütött. 

Egy heteró férfi szavai érték el ezt a dohos helyet először: “Nekem tetszik a Márió.” Ennyit 

mondott. Nem különleges szavak, hallottam én már ilyesmit. Meg olyat is, hogy jó vagyok. Hogy 

jó keresztény vagyok. De magamban mindig hozzátettem: “csak azért mondod, mert nem tudod, 

hogy meleg vagyok. De ha tudnád... undorodva elfordulnál. Zavartan odébbállnál, és azt motyognád: 

rohadt buzi.” 

Tudjátok, miről beszélek. (És nem csak az, aki LMBT+!) Ez a belső mondat “Csak azért 

mondod, mert nem tudod rólam.” falat von a szívünk köré. Minden kedves szóra, minden dicséretre, 

minden melengető gesztusra ezt válaszolja, és ezzel minden sugarat elzár. Ami pedig kitámasztja, 

aládúcolja, bebetonozza mindezt: a félelem. “Jobb, ha hallgatok. Ne is tudják, hogy milyen vagyok! 

Mert ez a hideg is jobb, mint a perzselő elutasítás.” 

Így aztán “nem ér el hozzánk az igazság. Világosságra várunk, de csak sötétség van, 

napfényre, de homályban járunk.” Sokszor egy életen át. 

 

Akkor miért voltak mások annak a férfinak a szavai? Csak azért, mert tudta rólam. És én 

tudtam, hogy tudja. Látott engem, és mégse tartott visszataszítónak. Életemben először hatástalan 

volt a falam, és áttörtek azok a sugarak. És hirtelen olyan világos lett a lelkemben, “mint amikor a 

lámpás megvilágít téged a fényével.” És megmelegedett az a nyirkos sarok. 

Egy időre. Aztán megint hideg lett. De a falon már rés volt. A félelem rogyadozni kezdett. 

Soha többé nem volt ott teljes sötétség. 

A falam azóta is omladozik a külvilág és az Isten szeretetétől. Az a zug pedig napról napra 

világosabb. 
D-N.Márió 

 

            Kulcsot adott 
 

Az én kezembe kulcsot adott az Isten 

s ajtókat rejtett bűbájos zűrzavarnak 

kasmír függönye mögé. 

 

Képtelen kábulat kerget át 

tudatnak roppant labirintusán, 

míg fülemben egy dallam kering kuszán. 

 

Kétes angyalok közt tévelygek, 

de végül megyek, ahogy tőlem telik; 

botladozva, sután. 

 

Megyek az egy Igaznak üdvös fénye után. 

 

Mert az én kezembe kulcsot adott az Isten 
J.Alex. 


