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Orbán Gáspárt nem ismerem személyesen, de egyszer véletlenül éppen mellém ült
Andor László egyetemi előadásán. A körbeadott jelenléti ívből láttam, hogy ő a
miniszterelnök fia. Semmi feltűnő nem volt rajta, tabletjével, kis kontyával és
öltözetével ugyanolyan urbánus fiatalnak látszott, mint a szemináriumi teremben ülő
egyetemisták többsége. Ezért kicsit meglepett, hogy egy-két hónappal később
hittérítőként tűnt fel az interneten és a hírportálokon.
Vezető politikus hozzátartozójának lenni természetesen mindig egyfajta celebség is,
különösen, ha a politikus a kezdet kezdetén nem teszi világossá, hogy a családjának,
a hozzátartozóknak az abszolút „privacy” jár. Ezt kevesen tudják megtenni, hiszen a
kampányok idején jól jön a családi idill. De az idilli képet rajzoló média – legalábbis
annak független és ellenzéki része – ugyanakkor hiéna is tud lenni, ha valami
botrányosat, vagy akárcsak szokatlant szimatol ki a politikus hozzátartozói körül.
Ilyenkor nagy a felháborodás, holott a korrekt válasz az lenne, hogy az első családi
fotót, közös interjút, a kötelező protokollon túli médiaszereplést tetszettek volna
visszamondani.
Ezzel együtt méltatlannak érzem azt a gúnyt és ellenszenvet, amellyel a média és a
kommentelők nagy többsége fogadta Orbán Gáspár rövid bejelentését megtéréséről
és

a

Felház

című

vallási

közösség

rendezvényéről.

Néhány

mondatos

bemutatkozásába a legnagyobb rosszindulattal sem lehet mást belemagyarázni, mint
kissé naiv hitet Isten valódi megtapasztalásában. Nagyon sokan vagyunk, akik
valamilyen módon keressük Jézust, a nagy történelmi egyházaktól a Hit
Gyülekezetén át egészen a minden szertartásrend nélkül összejáró, vagy egyedül
imádkozó emberekig. Önmagában az sem botrányos, ha a társai a toborzáshoz a
miniszterelnök fiának ismertségét is felhasználják: noha nem lennék meglepve, ha
Gáspár lenne köztük a legdinamikusabb szervező. Hiszen ahonnan a hírnevét
örökölte, onnan dinamizmust is örökölhetett.
Ami pedig a kezdeményezését illeti, az politikailag ugyan teljesen semleges, de a
jelenlegi kormányzat egyházpolitikájával nyilvánvalóan ellentétes, talán lázadó is.
Orbán Gáspár elmondta, hogy bár huszonkét évig volt a magyar református egyház
normakövető híve, Istennel csak Ugandában találkozott, s ezért alakítana egy olyan
közösséget, amelybe jöjjenek „keresztények és nem keresztények, hívők és nem
hívők”. A Fidesz-kormány éppen az ilyen kis vallási csoportokat, okkal-ok nélkül
szektáknak nevezett közösségeket diszkriminálja a nagy történelmi egyházak
ellenére. Gáspár nyilván nem beszél erről, de a fellépése azt sugallja, hogy Isten
hívását nem feltétlenül a törvényesen bejegyzett egyházak államilag támogatott
templomaiban lehet meghallani. Ez őszinte üzenetnek tűnik, még ha persze nem is
feltétlenül kell egyetérteni vele.
Az pedig külön is figyelemreméltó, hogy Afrikával, a harmadik világgal kellett
találkoznia azon, hogy a merev egyházi formákon túl találkozzon a maga Istenével.
Bármennyire más történet, a katolikus egyház feje, Ferenc pápa is a harmadik világ
(Gáspárénál sokkal mélyebb) ismeretével, a szegénység és kiszolgáltatottság
megtapasztalásával tudta megújítani sokunk számára a katolicizmust. Ferenc
pápáról amúgy a jobboldali kommentelők a magyar net világában sokszor csak hörgő
gyűlölettel tudnak szólni.
Hegyi Gyula újságíró
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Czippel Feri ·
Itt dolgozik: Magyar Honvédség
"Orbán Gáspár hite"?.....egy nagy túróst!...heee....Gazsi is a"saját lábára
állt"....hite?...mint a fater a szélsőliberalizmustól ....a..a..a.... a populista
sötétség,a megélhetési szellemi sötétség...ennyikeh ..egyenlőre....
Tetszik · Válasz ·

7 · 2016. április 21. 22:19

Judit Béláné Horváth
Látom, olvasom, hogy a cikk írójánka is van hite.....
Tetszik · Válasz ·

1 · 2016. április 21. 22:45

Klára Kabai-tóth ·
KLTE Debrecen
Valamennyiünknek van.Csak legfeljebb nem csinálunk belőle
esztrádműsort!
Tetszik · Válasz ·

7 · 2016. április 22. 6:36

József Steták ·
General Manager, BHG Hiradástechnikai Vállalat
alma meg a fája . . . Orbán Gáspár nem elégedett a meglévő
vallásokkal,szektákkal etc. akar egy mást újat,sajátot. Éppen úgy , mint
apukája. Annak sem jó semmi,ami eddig volt Vajjon mikor fog állami
támogatásra pályázni és egyházi adót szedni ?
Tetszik · Válasz ·

7 · 2016. április 21. 23:39

Pilészer Tiglát
Orbán Gáspár Ugandában találkozott Istennel? Vajon akkor is volt rajta "kis
konty"? Mármint Orbán Gáspáron. Ezt azért kérdezem csak, mert módfelett
érdekel a divat, a megjelenés. Én is abban a szerencsés helyzetben vagyok
hogy találkoztam Istennel. Igaz, nem Ugandában, mint ő, csak itt nem messze,
egy utcasarkon. Éppen kenyeret, tejet, és azt hiszem, még mustárt vettem a
boltban (a virslit már korábban megvettem), amikor befordulván a sarkon
szembe jött velem az Isten. Egyből megismertem, mert olyan jó kiállású fitt,
fess alak volt. Volt valami a megjelenésében, ami tetszett nekem. Csinos
volt... Bővebben
Tetszik · Válasz ·

4 · 2016. április 22. 0:13 · Szerkesztve

Veronika Laska ·
Zálogházi becsüs, BÁV Zrt
Na, most aztán nagyom sajnálom, ezt a csira majmot nem lehetet focista és
most aztán Jézus rátalált mi? Remek! Ezért aztán apuci segíti Gazsi saját
lábra állását mint a az analfabéta béta Orbán Récsölnek is! Récsölnek iskolát
vásárolt ahol taníthat vendéglátást. Persze Récsöl "egyetemét is mi fizettük
meg. Gazsi megtalálta Istent, akit Orbán Viktornak hívnak, menjen a jó kurva
anyjába Gazsi is meg az összes Orbán parazita!Ja jut eszembe Gazsikát
Iványi Gábor keresztelte úgy tudom ő nem református! Gazsi te hisztis kur5va
menja kurva anyádba! DE EGÉSZEN NE FÉLIG!
Tetszik · Válasz ·

5 · 2016. április 22. 0:54

Kovács Jack ·
Nincs

Nincs
Csuda érvek ezek..:
Tetszik · Válasz ·

3 · 2016. április 22. 1:05

Péter Kovács ·
Itt dolgozik: Nyugdíjas
Kovács Jack mit vártál egy zálogházi becsüstől?
Tetszik · Válasz · 2016. április 22. 11:07

Veronika Laska ·
Zálogházi becsüs, BÁV Zrt
Péter Kovács nem csak az te debil
archeológiát és vallásfilozófiát
is tanult a zálogházi becsüs ! Szar ügy mi? És senkisem intézte az
iskoláját a zálogházi becsüsnek. Lehet ha KISZ tag lett volna meg a
papa mama mszmp pártfunkcionárius már más hol volna a zálogházi
becsüs! Fáj az igazság:? Gazsi megvilágosodott? Oszt miért nem
Ugandában szolgál? Ja hogy ott nem lehet a magyarközpénzeket
átmosni! Kit néznek ezek hülyének? Az olyanokat mint amilyen te
vagy! Mert tátott szájjal még a lábnyomát is csokólgatjátok ennek a
jötment köztörvényes szélhámos Orbánnak meg putris familiájának!
Tetszik · Válasz ·

3 · 2016. április 22. 11:51
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