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A Farkas utcai református templomban a 2014–2015. évi 

felújítás alkalmával elvégzendő  munkálatok: 

1. A templom teljes szerkezeti megerősítése: 
támpillérek, oromfal, boltozatok, falak

2. A tetőszerkezet teljes felújítása, új cseréppel való fedése
3. Teljes, külső és belső építészeti felújítás: falak tisztítása, újrafestése

4. A faragott kövek restaurálása
5. A kerengő és torony átalakítása
6. A villanyhálózat teljes felújítása

7. Korszerű hangosítás és biztonsági rendszer beszerelése
8. Korszerű villanyvilágítás beszerelése, 

a templom külső megvilágításának biztosítása
9. Az orgona teljes restaurálása

10. A címerek tisztítása és felújítása
11. Időközben előkerülő falképek konzerválása

12. Az ablakok restaurálása
13. A bútorzat restaurálása, korszerű bejáratok kialakítása
14. Korszerű és nagy hatásfokú fűtési rendszer beszerelése





Az elmúlt hónapokban egyre inkább úgy 
éreztem, hogy gyülekezetünk közös ottho-
na, a Farkas utcai templom nem pusztán 
az épített örökség kiemelkedő emléke, nem 
csak egy istentiszteleti hely, hanem majd-
nem fél évezrede AZ EGYMÁST KÖVETŐ 
NEMZEDÉKEK KÖZÖS OTTHONA: A 
TEMPLOM. Így, nagybetűvel, mert Istené, 
és mert a mienk, mert szeretjük és megbe-
csüljük, mert nekünk nagyon drága, és azon 
vagyunk, hogy gyermekeinknek, unokáink-
nak és még sok ezután következő nemze-
déknek közös otthona legyen. 

TEMPLOM, AHOL ISTENRE ÉS EGYMÁS-
RA TALÁLNAK AZ EMBEREK.  A Templom, 
amely Bethlen Gábor fejedelem és a ko-
lozsvári országgyűlés jóvoltából 1622-től a 
kolozsvári reformátusoknak, a 20. századtól 
pedig a Kolozsvár-Belvárosi Református 
Egyházközség tagjainak a tulajdona. Nem 
az államé, hanem Isten megbízásából most 
éppen a ma nyilvántartott majdnem 3000 
reformátusnak a közös tulajdona. Templom, 
ahol nem csak a ma élők, az istentiszteletre 
járók lehetnek együtt, hanem ahol a szentek 
közösségében, az üdvözültek társaságában 
együtt vannak az előző és eljövendő nem-
zedékek istenfélő tagjai. Otthon, ahol már 
most együtt vagyunk Isten színe előtt rég 
elköltözött szeretteinkkel, és még meg nem 
született utódainkkal. Templom, ahol Isten 
szól hozzánk, s ahol Istent szólíthatjuk meg. 
Mert bár tudjuk, hogy Isten magányunkban 
is szólhat és megszólítható, de a Templom 
az a hely, ahol az ünnepek alkalmával – 
miként a családban is – együtt lehetünk a 
nagy család tagjaiként. Ahogy a családok 
készülnek az ünnepi együtt létekre, takarí-
tanak, sütnek, főznek, úgy mi is ünnepre 
készülünk. Karácso nyon, húsvéton és pün-
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kösdön és a vasárnapokon túl egy másik ünnepre: arra a napra, amikor a felújított 
templomba visszaköltözhetünk. Mert valljuk be, nem könnyű templom nélkül 
ünnepelni sem vasárnap, sem a nagy ünnepek alkalmával. 

NEKEM NAGYON HIÁNYZIK A TEMPLOM. Egy kicsit olyan, mintha száműzetés-
ben lennénk. De tudjuk, hogy ennek is vége lesz. Hazatérhetünk. S hogy ez megtör-
ténhessen, hogy a hazatérés dátuma felől kétségünk ne legyen, részt kell vállalnunk 
az ünnepi előkészületekben. A kétkezi munkát szakemberek végzik. Ezért ők fizetést 
kapnak. Nekünk más jellegű feladatunk van. Ezt pedig ismernünk és vállalnunk kell.

AZ ÉVEKIG TARTÓ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK után, 2014 tavaszán kezdtük 
a Farkas utcai templom teljes felújítását. Az Európai Unió támogatását rendkívül 
bonyolult és szigorú pályázási feltételek teljesítésével sikerült elnyerni. Igen nagy 
összeget, majdnem 20 millió lejt ítéltek meg a munkálatokra, melynek legnagyobb 
részét az Unió adja, viszont a teljes összeg 2%-át, majdnem 400 000 lejt a gyüle-
kezetnek kell biztosítania. Annak érdekében, hogy ez az összeg meglegyen, egy-
házközségünk a közgyűlés határozata értelmében 450 000 lejes kölcsönt vett fel 
a Romániai Református Egyház Nyugdíjintézetétől. Ez a kölcsön teszi lehetővé az 
idejében történő kifizetéseket, a munkálatok folytonosságának biztosítását. Min-
denkinek tudnia kell, hogy a saját hozzájárulásunk mértéke állandóan változik, hisz 
az eredetileg jóváhagyott összeg a folyamatosan változó elszámolási szabá lyozások 
és olykor nem kifizethetőnek ítélt tételek miatt mindig többletkiadást jelent. 

ITT KÖVETKEZIK A CSALÁDTAGOK RÉSZVÁLLALÁSA. Már a templomból való 
kiköltözés előtt elhangzott, hogy az előttünk álló nehéz időszakban talán a legfon-
tosabb, hogy a gyülekezet a körülményektől függetlenül, még inkább vállalja az 
istentiszteleteken való részvételt. Mert ezzel is megerősítjük, hogy nekünk elsősor-
ban az Isten tisztelete, magasztalása a fontos, s csak másodrangú kérdés a megfele-
lő istentiszteleti hely. Ha templomtalanságunk idején még nagyobb buzgósággal és 
hálával állunk Isten elé, s kérjük áldását életünkre és a munkálatokra, még na-
gyobb örömmel térhetünk majd vissza a felújított templomba. (Szomorúan és félve 
gondolok azokra, akik úgy érzik, istentiszteletre csak a templomba tudnak menni, s 
most hónapokon keresztül elmaradnak, vagy közben máshova mentek.)
Az istentiszteleteken való részvétel mellett igen nagy szükség van arra, hogy 
mindenki imádságában kérje Isten áldását a munkálatok végzésére, s könyörög-
jön azért, hogy Isten ajándékozza meg türelemmel és az ügy iránti áldozatkészség 
lelkületével a gyülekezet minden tagját. 

Végül pedig azt kell látnunk, hogy a templomfelújítás ügye iránti elköteleződésünk, 
AZ ISTEN IRÁNTI HÁLÁNK KIFEJEZÉSÉNEK EGYIK NAGY LEHETŐSÉGE az 
anyagi áldozatvállalásunk. Ez az, amit nemcsak elvár tőlünk egyházunk, városunk 
és a világ, hanem amit lát is. Ahogyan kész minden egyes gyülekezeti tag ebben 
a két évben saját pénzével is hozzájárulni a 2% biztosításához, a felvett kölcsön 
visszafizetéséhez. Ez az évi megszokott egyházfenntartói járulék összege mellett 



minden egyháztag részéről még egy 
minimum 100 lejes külön adományt 
jelentene. Arra kérünk minden 
gyülekezeti tagot, hogy lehetősége 
szerint igyekezzen ezzel az ado-
mánnyal is bizonyságát adni annak, 
hogy a Templomot a magáénak érzi, 
s a dédunokáinak szánja örökségül. 

MÁR TÖBB SZÁZAN VANNAK, akik 
az elmúlt időszakban szeretettel és 
az ügy jelentőségének tudatában 
külön pénzösszeget fizettek be a 
javításra. Jött az özvegyasszony a két 
fillérével, s jött a nevét felfedni nem 
kívánó gyülekezeti tag, világunkban 
is lényegesnek számító nagy ösz-
szeggel. S van, aki egy kenyér árát 
havonta félreteszi, s behozza, mert 
„kívánkozik a drága templomba”, s 
van, aki csak egy számlaszámot kér. 
Isten gazdagon áldja meg mindazok 
életét, aki eddig adományoztak, s 
akik ezentúl fognak!

Az egyházközség Presbitériuma elhatározta, hogy minden adományozó neve beke-
rül a gyülekezet Aranykönyvébe, és a javítási munkálatok befejezése után kiadásra 
kerülő díszalbumba. Ami viszont ennél is fontosabb, hogy tudjuk, nevünk benne 
lehet Isten mennyei anyakönyvében is.

Ezzel a kis füzettel ízelítőt kívánunk nyúj tani abból, ami templomunkkal az elmúlt 
hónapokban történt, s a GYÜLEKEZET TAGJAIT KÖSZÖNTJÜK NAGY SZERETET-
TEL, nagyon boldog karácsonyt, s áldott 2015-ös esztendőt kívánva. 

A Kolozsvár-Belvárosi Református 
Egyházközség Presbitériumának nevében

Fazekas Zsolt 
lelkipásztor
  
Kolozsvár, 2014. karácsony havában



KARÁCSONYI ZSOLT

A város

„Valahol vannak szabad városok” 
  Bogdán László 

 
Épülj tovább, én szabad városom. 
Épülj tovább, a már felfedhetetlen 

időhomályból, feljebb, egyre feljebb, 
ahol a jégesőben angyalok cikáznak, 

ahol az Úr már készíti a jászlat, 
ahol a kisded és a felnőtt gyermek 

valami végső nevezőre lelnek, 
és a történet – kezdődhet megint. 

 
Épülj tovább, én szabad városom. 
Utcáidon a szél vidáman járjon, 

emelkedj most, a tér megint adott. 
Rázd le magadról csillagok bilincsét, 
az égbolton túl: rád vár, aki voltam – 
a hajthatatlan gyermek újra táncol. 

 
Épülj, amíg a végső szabadságtól 

is eltávolodsz. Amit eddig tanultam, 
neked adom, a házak, fénykövek 

egymás mellé rakódnak – ezer emlék 
akarja, hogy most teljesen szabad 

piacterekre lépjen, aki elmét, 
szívet feszítve tör magasabbra – 

 
hogy aztán pincemélyben 

is világítson, ami bennünk az Éden 
szabadságából mégis megmaradt. 



Adományokat személyesen az egyház-
község Farkas (M. Kogălniceanu) utca 21. 

szám alatti Lelkészi Hivatalában lehet befi-
zetni hétfőtől péntekig 9–14 óra között.

Banki átutaláshoz a következő 
adatokat kell használni:

Parohia Reformată Centrală I. Cluj 
Transilvania Bank 

Kolozsvári kirendeltsége 
Ron - RO75 BTRL 0130 1205 9514 53xx 
Euro - RO85 BTRLEURCRT009514 5303

A templom felújítására szánt adomány 
esetén kérjük az átutaló szelvényre ráírni: 

Farkas utcai templom.
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