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Közös imanap a Kárpát-medencében
Idén az Erdélyi Református Nőszövetség állította össze a programot
• A lelkész mellett 
számos kis közösség 
tevékenykedik a refor-
mátus gyülekezetek-
ben, a nőszövetségi 
tagok, a presbiterek, 
a diakónusok, de az 
ifjúsággal és gyermek-
munkával foglalkozók 
is mind-mind a közös-
ségek mozgatórugói. 
Rájuk és az általuk 
végzett munkára, a 
belmisszióra hívja fel 
a figyelmet az idei 
Kárpát-medencei ima-
nap programja, ame-
lyet ezúttal az Erdélyi 
Református Nőszövet-
ség állított össze.

A Kárpát-medencei imanapot 
immár tizenharmadik alka-
lommal rendezik meg, a 280 

000 hívet számláló Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület pedig másodszor 

állítja össze a programot. E program 
alapján Erdélyben, Királyhágómel-
léken, Magyarországon, Felvidéken 
és Kárpátalján is december 2-án, 
vasárnap tartják meg az imanapot. 
Az Erdélyi Református Nőszövetség 
elnöke, Borsos Melinda érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy míg 2007-
ben elsősorban az erdélyi sajátos-

ságok, hagyományok, természeti 
adottságok, kulturális és épített 
örökség bemutatása volt a cél, most 
a református gyülekezetekben zajló 
munka, a belmisszió került közép-
pontba. „Az egyházhoz tartozás 
sok esetben összefonódik a nemzeti 
öntudattal, igaz ez a nagy magyar 
közösségekben, de még inkább a 
szórványban. A gyülekezetekben 
sok kis közösség van, amelyek a 
lelkész munkáját segítve szervez-
kednek, jótékonykodnak, végzik a 
belmissziós munkát. Ide tartozik a 
nőszövetség, a presbiterszövetség, 
az IKE (Ifj úsági Keresztyén Egyesü-
let), de a börtön- és a kórházlelkészi 
szolgálat, valamint a református 
kollégiumainkban zajló munka is. 
Őket szerettük volna bemutatni 
az idei Kárpát-medencei imanapi 

programban, melynek mottója Máté 
evangéliuma 28. fejezetének 19. ver-
se nyomán: »tegyetek tanítványok-
ká minden népeket«.

Helyszíni terepszemle is volt

Az erdélyi nőszövetség nemcsak a 
programot állította össze, hanem a 
magyarlakta területeken lévő refor-
mátus egyházkerületek képviselő-
inek egy kirándulást is szervezett, 
hogy személyesen is megismerhes-
sék a gyülekezetekben zajló bel-
missziót. De mint Borsos Melindától 
megtudtuk, nem a tömben élő hívek-
hez vitték el a vendégeket, hanem 
Beszterce megyébe, a Kallós Zoltán 
Alapítvány szórványkollégiumába 
és Kalotaszeg egyik kis gyülekezeté-
be, Nyárszóra. „Magyar református 

gyülekezeteink nagyon apadnak, 
de sok helyen próbálják megállítani 
az elvándorlást és a beolvadást, ezt 
is meg akartuk mutatni. Fontosnak 
tartottuk, hogy a munka bemutatá-
sa mellett hangsúlyozzuk a közös 
ima jelentőségét, ezért a program-
füzet használóit arra biztatjuk, hogy 
fohászkodjanak a gyerekekért, a 
családokért, népünkért, a lelkésze-
kért.” Az imanapi programfüzetet 
hatszáz példányban nyomtatták ki 
és juttatták el az erdélyi református 
gyülekezetekhez. De megtalálható 
az egyházkerület honlapján is, a 
www.reformatus.ro oldalon is.

A gyimesfelsőloki Szent And-
rásplébániatemplom búcsúja 

pénteken délelőtt 11 órakor kezdő-
dik, a szentmise szónoka Bilibók 
Géza tusnádfürdői plébános lesz. 
Szentegyháza Szent András apostol 
nevét viselő plébániatemplomának 
ünnepi búcsús szentmiséje szintén 
holnap délelőtt 11 órakor kezdődik, 
főcelebránsa: Tamás József püspök. 
A Kézdivásárhelytől 9 km-re fekvő 
Futásfalván is pénteken délelőtt 11 

órakor kezdődik a búcsús szentmise, 
a szentbeszédet Farkas Zsombor ge-
lencei segédlelkész mondja.

A szentről

Szent András apostol Szent Péter bá-
tyja, egyike Jézus tizenkét tanítvá-
nyának. A Mester elsőként őt hívta el, 
és András azonnal követője lett, majd 
megtérítette bátyját, a későbbi Péter 
apostolt. András korábban, halász-
ként, Keresztelő Szent János tanítvá-
nya volt. Görögországban, Patraszban 
halt vértanúhalált Kr. u. 70-ben, a ró-
la elnevezett andráskereszten. Ez az 

X formájú kereszt az andráskereszt, 
amely az apostol ikonográfi ai ismerte-
tőjele is egyúttal. A közlekedésben, a 
KRESZ alapján a vasúti átjárókat jelző 
piros-fehér színű keresztet is andrás-
keresztnek nevezzük.

A magyar nyelvterületen szám-
talan néphagyomány kötődik Szent 
András napjához, melyek elsősor-
ban az eladó lányokat segítik férjhez 

menni. A moldvai és Gyimes-völgyi 
csángók ezen a napon a farkasok 
ellen megfokhagymázták az ajtókat, 
hogy ne vigyék el a jószágot. E célból 

összekötötték az ollót, mert ha nyitva 
maradna, a farkasok elvinnék a ju-
hokat. Székelyföldön András-napkor 
kezdődtek a disznóvágások.

Az imádkozás fontosságát is 
hangsúlyozzák

▴   F O T Ó :  M A G Y A R I  H U N O R

Az X formájú kereszt az andráskereszt, 
amely az apostol ikonográfiai 
ismertetőjele is egyúttal

▸   FORRÁS: 
      K A T O L I K U S V A L A S Z . B L O G . H U

Szent András apostolra emlékezünk
• Holnap van Szent András napja. Szent András apostol 
több székelyföldi templom védőszentje, Romániában 2012 
óta november 30. hivatalos ünnep, munkaszüneti nap.

D O B O S  L Á S Z L Ó

SIMON VIRÁG

Az összetartozást erősíti

A Kárpát-medencei imanap gondolata a 2004. december 5-ei, kettős 
állampolgárságról szóló népszavazás kudarca kapcsán, az anyaország 
határain túli magyarság sorsával való együttérzés jeléül született. Az 
imaprogram során minden évben más-más országrész és egyházkerület 
mutatkozik be, tárja fel örömeit és gondjait. A program elsődleges célja az 
ismeretátadás, a közösségek megerősítése és a gyülekezeti nőszövetsé-
gek kapcsolatfelvételének elősegítése.




