
Női imaestek nem csak nőknek 
 

 
 

2019-ben a Bartók Béla Egyházközség Perczelné Kozma Flóra Nőegylete önképzőköri 
keretek között havonta imaesteket szervezett az érdeklődők számára. Az volt az elgondolás, 
hogy együtt fedezzük fel és véleményezzük az UNOSZ által 2018-ben Imák és 
elmélkedések címen megjelentetett, erdélyi, magyarországi és külföldi unitárius vagy 
univerzalista szerzők műveit tartalmazó, szép kiállítású könyvet. Különlegesnek és 
merésznek tűnt számunkra ez a vállalkozás, hiszen ebben a kategóriában ilyennel még nem 
találkoztunk. Ahhoz voltunk szoktatva ugyanis, hogy az imaírás férfias vagy legalább is 
teológiai képzettséget feltételező tevékenykedés. Még a mi szabadelvű egyházunk is mindez 
ideig távol tartotta az egyszerű hívőket, különösképpen a nőket ettől a területtől. Egészen 
2014-ig kellett várni, hogy Egy az Isten cím alatt napvilágot láthasson egy imagyűjtemény 
részben nők tollából, de azok is mind egyházi szerzők voltak. Most pedig itt egy egész kötet 
tele a legkülönbözőbb szakmát gyakoroló vagy családanyai feladatokat ellátó asszonyok 
imáival. Ezeket szépen sorban felolvasva, megbeszélve, saját tapasztalatainkkal összevetve, 
kiderült számunkra, hogy az Istennel való mindennapi és minden élethelyzetben folytatott 
társalgás igencsak jól megy a nőknek is. Nincsen szükségük hímnemű szakírókra, hogy azok 
fiatal lányok, gyermeket váró vagy özvegységre jutott asszonyok bőrébe bújva találjanak ki 
számukra imákat. Ezek a mai nők a köszönet és a hála érzésének ihletett kifejezésén túl még 
mélyen szántó elmélkedésekre is képesek. Csak meg kellett kérni őket, hogy írják le 
dicséreteiket, fohászaikat, meditációikat, és küldjék be az ugyancsak nőnemű 
szerkesztőkhöz, hogy másoknak is – és nem csak nőtársaiknak – segítsenek megnyugtatni, 
felemelni, erősíteni, tisztítani a lelküket. Nagy örömünkre szolgált, hogy közösen 
részesültünk összefogásuk eredményéből. Ez az egyháztörténeti jelentőségű imagyűjtemény 
bekerült gyakran forgatott könyveink közé, a Biblia és az Énekeskönyv mellé. Adja Isten, 
hogy értékes tartalmát minél többen felfedezzék egyénileg vagy csoportosan. 

 
 



Az összejövetelek színesítése és ismereteink bővítése céljából, az imaolvasás mellett 
CD segítségével megtanultunk minden alkalommal három ritkábban megszólaló darabot 
1924-es Énekeskönyvünkből. Ennek köszönhetően tudatosult bennünk, hogy milyen 
kincsesbánya rejtőzik és vár feltárásra ebben a gyűjteményben azok számára, akik szeretik a 
régi szerzőket, a változatos stílusú és hangzású énekeket. A legkorábbi, 16. századi 
reneszánsz, darabokat ismeretlen vagy neves, az irodalomtörténetben is számon tartott 
reformátorok, lelkészek, tanítók, diákok, krónikások, költők írták, mint Szegedi Gergely, 
Szkárosi Horváth András, Sztárai Mihály vagy maga Balassi Bálint, Tinódi Sebestyén. Aztán 
sorra vettük az ide is beválogatott ótestamentumi zsoltárokat, és összehasonlítottuk a három 
legnagyobb magyar zsoltárfordító szövegeit. Így megértettük, miért versengtek egymással a 
minél szebb, minél pontosabb, minél adott melódiára illeszkedőbb változat megalkotásában, 
melynek során csodálatosan kifejezőre, hajlékonyra csiszolták anyanyelvünket. Vegyük 
példának a 130. zsoltár első sorát négy fordításban a legkorábbitól a legkésőbbiig: 

 
„Nagy mély vízben, sárban forgok, 
szívem titkából óhajtok, 
Uram, csak hozzád kiáltok, 
te ajtódon zörgök, kopogok.” (Bogáti Fazakas Miklós, 1580 körül) 
„A mélységből kiáltok hozzád, Uram!” (Károli Gáspár, 1590) 
„Tehozzád teljes szívből 
Kiáltok szüntelen 
Ez siralmas mélységből” (Szenczi Molnár Albert, 1606) 
„Bűneimnek mély örvényében ülök, 
Vétkeim habja közt majd elmerülök, 
Bocsánatért, Uram, hozzád készülök.” (Tordai János, 1626) 

 
Örömmel nyugtáztuk, 
hogy három női szerző 
nevét is megőrizte 
Énekeskönyvünk: Dóczi 
Ilonáét a 16. századból, 
Dóczi Zsuzsannáét a 17. 
századból és Ürmösi 
Károlynéét a 19. 
századból. Végül 
kiválogattunk három, 
dallam nélkül is megálló, 
igazi költői alkotást a 
19-20. századból 
Szabolcska Mihálytól, 
Kriza Jánostól és 
Longfellow-tól a 
szerkesztő Pálffi Márton 
fordításában. 
 

 
 



Júliusi együttlétünket pedig kineveztük Flóra-ünnepnek, abból az alkalomból, hogy 
155 évvel ezelőtt született névadónk, Perczelné Kozma Flóra. Játékos ötletként ugyanennyi 
szóból sikeresen megalkottuk a portréját, és kiraktuk egyik hozzánk is szóló egymondatos 
üzenetét: „A mások iránti szeretetnek érzete biztosítja számunkra a halálunkat túlélő örök 
létezést.” Utána megajándékoztuk egymást egy-egy „zsákbamacskával”, és vidámságra 
hangolódva elfogyasztottunk egy különlegesen hűsítő, egészséges reformtortát. Mintegy 
véletlenül a jelenlévők többsége nyári születésű volt, amit így együtt ünnepelhettünk meg.   
 
 

 
 

 
2014 óta működő önképzőkörünk szeretné tovább folytatni tevékenységét de, 

megőrizve nyitottságát minden érdeklődő irányában, már nem nőegyleti hanem tágabb, 
gyülekezeti keretek között. Ehhez várjuk a jelentkezőket házigazda, házilegény, házileány 
szerep betöltéséhez, hogy a férfiakat és a fiatalokat is bevonzzuk közérdeklődésre számot 
tartó témáink tárgyalásába, melyet egyfajta lelki szeretetvendégség formájában tervezünk 
lebonyolítani. 
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