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KÁRPÁT-MEDENCEI IMANAP 

 

Előzmények: 

Kapcsolatot tartottak a MRE kerületeinek és a határon túliak nőszövetségi vezetői 

rendszeresen 2000 óta, a felvidéki Deregnyőn szoktunk találkozni programegyeztetésre, 

kölcsönös programok kidolgozására. 

2005-ben ez a találkozó Debrecenben volt, a Generális Konvent kapcsolódó 

programjaként.  

Erre dolgoztam ki, s fogadták el a nőszövetségi vezetőségek a Kárpát-medencei 

imanap 10 évre szóló programját - amit a GK záróülésén röviden be is mutattak - ugyanis 10 

területi tájegység kapcsolódott be: Dunántúl, Dunamellék, Tiszáninnen, Tiszántúl, Felvidék, 

Kárpátalja, Erdély, Királyhágómellék, Vajdaság, Horvátország. 

 

A program célja: 

A 2004. december 5-i szégyenteljes szavazás miatt nehéz volt egymás szemébe nézni, 

egyházi vezetőink bocsánatot kértek határon túli testvéreinktől, de hiszem, hogy a szavazás 

eredménye komoly ismerethiányból fakadt. Ezért e program elsődleges célja az ismeretátadás, 

ezáltal a közösségek megerősítése, gyülekezeti nőszövetségek kapcsolatfelvételének 

elősegítése. 

 

A program megvalósítása: 

Minden esztendőben egy-egy kerület nőszövetsége készíti el az imanapi liturgia 

anyagát, melyet megküld a lokális csoportoknak, gyülekezeteknek, akik a mellékelt ismertető 

anyag segítségével előkészítik helyben az imanap megtartását. Nemcsak istentiszteleti 

alkalom, hanem a felkészülés több alkalmán az ismertető anyag megbeszélése, s minden év 

december első vasárnapján egy kötetlen, szeretetvendégséggel egybekötött összejövetel. 

1. 2006-ban a Dunántúl bemutatkozása, 

2. 2007-ben Erdély készítette elő, 

3. 2008-ban Tiszáninnennel ismerkedhettünk. 

4. 2009-ben Horvátországban, 

5. 2010-ben Tiszántúlon volt az előkészítés 

6. 2011-ben Kárpát-alján, 

7. 2012-ben Királyhágómelléken, 

8. 2013-ban Dunamelléken,  
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9. 2014-ben Felvidéken készítették el a nők az imanapi liturgiát, s hozzá a 

háttéranyagokat. 

10. 2015-ben Vajdaság következett a felkészítők sorában. 

A Nőszövetségi vezetők kérése, hogy folytassuk az imádságra való felhívást, kezdjük elölről a 

kerületeink bemutatását, református identitásunk megerősítése érdekében. 

 

Kettős haszna van: 

1. egyrészt, akik elvállalják épp a felkészülést és kerületük bemutatását, azok szembesülnek 

értékeikkel, azokat összegyűjtik, írásos és elektronikus formában rögzítik és 

sokszorosítják a többi kerületnek. 

2. másrészt, akik résztvevők megismerkednek egy számukra alig, vagy kevésbé ismert 

területével a Kárpát-medencének a közösségek életén keresztül. 

 

Kivitelezése: 

A felkészülő kerület nőszövetsége egy csoportot alakít, akik összeállítják 

 tájegységük fontos történelmi ismereteit  

 földrajzi tudnivalóit,  

 építészeti remekeiket  

 egyháztörténeti eseményeit  

 bemutatják múltjukat  

 jelen gazdasági helyzetüket általánosságban és lokálisan  

 helyi nőszövetségi közösségeiket  

 családok. férfiak és nők, gyermekek mai életét  

 kiválasztják híres embereiket, akiknek életrajzát leírják  

 válogatnak zenei kincsükből – kiválasztanak egy éneket, amit tanulásra ajánlanak  

 közzétesznek recepteket, hogy gasztronómiai ismeretekkel is gazdagítsák a többieket 

(ezeket e recepteket felhasználva lehet előkészülni otthon a vendégfogadásra)  

 bemutatják népművészeti értékeiket 

 

Az imanapi tervező csoport  

 egy felkészítő konferencián ismerteti az összegyűjtött anyagokat 

 meghívja a társkerületek elnökségeit e konferenciára 
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 kirándulást szervez a környék természeti és épített kincseinek megismerésére 

 a közös étkezéseken gasztronómiai specialitásokkal szolgál 

 kulturális estet szervez 

 az utolsó napon a konferencia tagjai lokális közösségeket látogatnak meg. 

 Szétosztja a megfelelő számban készített CD-ket és nyomtatott ismertető anyagokat a 

résztvevők között, hogy otthon továbbítsák, ill. sokszorosítsák 

 

A résztvevők 

 Hazatérve saját területükön többnapos konferenciát szerveznek az ismeretanyagok 

átadására 

 Megfelelő példányszámban sokszorosított anyaggal látják el a helyi közösségek 

képviselőit 

 Reklám és szóróanyagot készítenek  a program ismertetésére és népszerűsítésére 

 A médiában közzé teszik a hírt, riportokat készítenek 

 Postázzák az anyagokat. Ill. a neten közzéteszik 

 Egy kiértékelő konferencián összegzik eredményeiket 

Az eddigi anyagok a netről megismerhetők itt: reformatus.hu/misszio/archivum  

A ref. Lap cikkei elérhetők, valamint a társkerületek újságcikkei 

 

Hatása egyházunk életére és társadalmunkra: 

Mivel a Kárpát-medencei imanap programjában, azaz a december első vasárnapi 

liturgia előkészületeiben több ezer református nő vesz részt, így az ismeretanyag átadásával 

elérhetjük, hogy személyiségük fejlődjön, kinyíljanak egymás felé, s egymást jobban el tudják 

fogadni. Érdeklődjenek egymás élete iránt, segítőkészek legyenek. Saját értékeink 

tudatosítása hozzájárul a nemzettudat és az összetartozás erősítéséhez. 

Kapcsolataink bővülnek, újabb személyek bekapcsolásával, az önkéntesség 

tudatosításával a személyes felelősségvállalásra való nevelés és a civil szerveződések 

bővítésének elősegítése valósul meg. 

Remélem, hogy 2009. május 22-én létrejött egységes Magyar Református Egyház 

testvéri közösségként való megélésében már érezhető volt az eddigi imanapok munkája, 

felkészülése, megtartása. 

Kelt. Mór, 2016. augusztus havában 

P.Tóthné Szakács Zita lp. 

Magyarországi Református Nőszövetség elnöke 

http://reformatus.hu/

