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A boldog karácsony titka
„Térjetek meg, mert elközelített
a mennyek országa!” (Mt 3,2)
Kedves Testvéreim! Az ünnepet
megelőző időszakban biztosan ti
is nagyon sok üzenetet, SMS-ben
terjedő reklámajánlatot kaptatok,
amiben hívnak-cibálnak titeket,
és rá kívánnak vezetni arra, amit
tennetek kell ahhoz, hogy boldog
karácsonyotok legyen. A nagy
pompával felvonultatott kínálatból viszont csak annyi az igaz,
hogy a Krisztusban hívő emberhez méltó ünnepléshez valóban
tennünk kell valamit.
Amikor kétezer esztendővel ezelőtt a Messiás első eljövetelének
váradalmával a szívükben az emberek odamentek Keresztelő Jánoshoz, és megkérdezték tőle, hogy mit
cselekedjenek? A válasz egyszerű
és rövid volt: „térjetek meg, mert
elközelített a mennyek országa!”
Megtérni? Hát ez lenne a boldog karácsony titka?
Mindig nagy erőfeszítéseket
teszünk, hogy külső eszközökkel
otthonunkba varázsoljuk a karácsonyi hangulatot, pedig „csak”
abban kellene változnunk, amit
egész évben, egész életünkben
rosszul tettünk. Egész évben azért
küzdöttünk, hogy minél többre

jussunk az anyagiakban, most ebből kellene tovább adnunk egy keveset. Le kellene mondanunk arról
a hatalomról, amit egymás fölött
gyakorolunk. Sokkal őszintébbnek és hűségesebbnek kellene lennünk, mint ahogy eddig voltunk.
Ismét meg kellene tanulnunk azt,
hogy mi a becsület. Meg kellene
teremtenünk a segítségnyújtás

kultúráját. Többet kellene törődnünk a betegekkel, a testi és lelki
nyomorultakkal, az öregekkel, az
egyedül élőkkel. Ezek kis erőfeszítések, bár sokszor megvalósításukat lehetetlennek érezzük...
Lehet, sokat várunk ettől az
ünneptől, de az ünnepnapok elfolytatása a 2. oldalon
Kató Béla püspök

„De amikor eljött az ido” teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született
”
a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levoket
megváltsa, hogy Isten
fiaivá legyünk.” (Gal 4,4-5.)
Áldott karácsonyt, és békés, boldog új évet kívánunk minden kedves testvérünknek!
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A boldog karácsony titka

folytatás az 1. oldalról

múlásával csalódást érezhetünk
lelkünkben, mert nem azt kaptuk, amire számítottunk. Valami
másra vágyunk, a változásnak
azonban előbb bennünk kell végbemennie, s csak azután fog a világban bekövetkezni. Szeretetet
kell adnunk, de nem azért, hogy
hasznunk legyen belőle, hanem
hogy a másiknak legyen haszna belőlem. Ne azt mond: „itt
vagyok, szeressetek!” – hanem
mond azt: „hazajöttem, hadd szeresselek titeket!” A szeretetet ne
abban keresd, hogy mit kapsz karácsonyra, hanem abban, amit te
magad adhatsz. A szeretet mindig

áldozni akar. Nem a bevételekből
él, hanem a kiadásokból. Nem abból, amit kap, hanem abból, amit
ad. Aki ezen a karácsonyon arról
panaszkodik, hogy nem kapott
elég szeretetet, vizsgálja meg magát, hogy mennyi szeretetet adott,
amit mások megérezhettek.
Karácsonykor, ha kimondjuk
a szót: „szeretni”, akkor ne csak a
szűk családunkra gondoljunk, hanem falunkra, városunkra, a Kárpát-medencére és az egész világra!
Fokozott felelősségtudattal kell részt
vennünk embertársaink életében.
Karácsonykor szélesre tárjuk
karjainkat, hogy minél több ember beleférjen, és engedjük, hogy
szívünket Ő vezesse. Nem a rideg
eszünkre hallgatunk, hiszen a mi

Templomunk restaurálása
Többéves tervünk megvalósítására készülünk. Bizonyára sokan tudják, hogy már évekkel ezelőtt különböző vizsgálatokat, méréseket, kutatásokat végeztek
építészek, régészek, restaurátorok és művészettörténészek a Farkas utcai templomon. E munkálatok célja
volt olyan teljes restaurálási dokumentáció elkészítése, amely lehetővé tette egy pályázat leadását. A
Regionális Fejlesztési Ügynökség által jóváhagyott
pályázat két évig várólistán szerepelt, majd ez év
szeptemberében sorra kerülhetett a támogatási szerződés aláírása. Ennek értelmében az Európai Unió és
a román kormány összesen több mint 15 millió lejes
támogatásban részesíti egyházközségünket. Ennek
az összegnek 2%-át viszont nekünk kell biztosítanunk. Bár jelentéktelennek tűnik ez az önrész, mégis
300.000 lejnél nagyobb összegről van szó, amit gyülekezetünknek másfél év alatt kell befizetnie a pályázatból származó 98% mellé. Bízunk abban, hogy
gyülekezetünk tagjai fel tudják mérni a felújítási
munkálatok fontosságát, s ezért – a nehéz gazdasági
helyzet ellenére – vállalni fogják ennek az összegnek
az összegyűjtését, ami az évi rendes egyházfenntartói járulék melletti rendkívüli pénzadományt jelent.
Egyszerű számítás szerint a gyülekezethez tartozó
több mint 3000 lélek fejenként 100 lejes adományával
teljesíthetjük a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségünket. Tudom, hogy szép számban vannak,
akiknek ez a 100 lej is rengeteg, de azt is tudom, hogy
sokan ennél nagyobb összeget fognak szánni egy
olyan munkálatra, amelyet sok kisebb gyülekezetben
mindenféle külső támogatás nélkül, csupán a hívek
adományaiból kénytelenek elvégezni.
Büszkéknek kell lennünk, hogy Kolozsvár és Erdély egyik legpatinásabb templomának vagyunk
a tulajdonosai. Ez nagyon lényeges: mi vagyunk a

Atyánk is a szíve forró szeretetéből
adta a legdrágábbat nekünk az Ő
Egyszülött Fiában. Hadd szülessen
meg Ő végre ne csak Betlehemben,
hanem a mi szívünkben is.
E fohásszal kívánok Istentől
megáldott békés, boldog karácsonyt minden embernek!

tulajdonosai. Mi, akik a Farkas utcai gyülekezethez
tartozunk, akik alkalomról alkalomra ebben a templomban dicsérjük Istent, hallgatjuk életmentő szavát, és éljük meg a közösség áldásait. Fontos, hogy
templomunk megújult, felékesített formában legyen
továbbra is otthonunk, ahol korszerű technikai megoldások biztosítsák mindnyájunk kényelmét. Új fűtés, megfelelő világítás, felújított orgona, restaurált
bútorzat, s a gyülekezeti alkalmak, rendezvények
számára kialakított új terek (a levéltár elköltözésével
felszabaduló számos helyiség) teszik majd lehetővé,
hogy valóban jól érezzük majd magunkat a szent hajlékban. Mindennek két éven belül el kell készülnie. A
kivitelezésre jóváhagyott időkeret szűke miatt kénytelenek leszünk a munkások rendelkezésére bocsátani az egész templomot. Ez azt jelenti, hogy lesznek
hónapok, amikor az istentiszteleteket nem tarthatjuk
meg a templomban. Megoldás viszont van, hisz a
templom szomszédságában levő Református Kollégium dísztermében minden istentiszteleti alkalmat
megtarthatunk, s igény szerint vasárnaponként akár
2 istentisztelet is lehet délelőtt, amennyiben egyszerre nem férnénk be mindannyian a mintegy 170 személy befogadására alkalmas díszterembe.
Érezzük, hogy a munkálatok elkezdése kizökkent
megszokott életünkből. Nem csak anyagi áldozatot
kell hoznunk, hanem nagy türelemmel és megértéssel kell elfogadnunk, hogy nem a templomban, hanem attól 50 méterre egy másik szószékről hangzik
majd az ige. Szeretnénk, ha ezt mindenki megértené,
s még lelkesebben venne részt az istentiszteleteken.
Különösen azoktól kérjük a megértést, akik esetleg
2014-2015 folyamára terveznek esküvőt.
Az adományok és a megértő, szeretetteljes magatartás mellett talán a legfontosabb, hogy mindan�nyian imádságunkban hordozzuk az ügyet, s kérjük
Isten áldását az előttünk álló időszakra és a kezdődő
munkálatokra.
Fazekas Zsolt lelkipásztor
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A Farkas utcai templom és annak felújítása
a szakemberek szemszögébõl
A templom és korábbi kolostor (épült 1486–1503)
szakértők szerint a legnagyobb és legszebb épület,
amelyet a ferencesek Erdélyben emeltek. A számos
beavatkozáson keresztülment épület Kolozsvár
egyik legismertebb szimbóluma.
Az épület általános bemutatása:
A templom a ferences szerzetesek kolostor-együttesének részeként épült, annak északi oldalát képezve.
Az egyhajós teremtemplom hajójának meghosszabbításában helyezkedik el a szentély. A hajóhoz délről
a máig megmaradt kolostor-kerengő csatlakozik. A
torony a négyzetes alaprajzú, belső udvaros kolostor
délnyugati sarkán állt. Az északi lépcsőtorony alsó
része négyszögletű, felső része hengeres kialakítású.
A 33,44m hosszú hajó öt téglalap alakú pillérközre tagolódik. A szentély három négyszögletű oszlopközből áll, záródását egy oktogon öt oldala adja.
Tartószerkezeti rendszer:
Az épület fő tartószerkezeti egységei a teremszerkezetű hajó, a szentély és a déli torony, másodlagos
egységei pedig a déli kerengő illetve a csigalépcső.
Minden alegység a maga során alapzatból, függőleges tartóelemekből (tartófalakból és kőfalazatú támpillérekből), többnyire különböző szerkezetű boltozatokból és tetőszerkezetből áll. Utóbbi a hajó és a
karzat esetén puhafa (fenyő) barokk tetőszerkezet, a
többi alegység esetén pedig az 50-es évekből származó mérnöki szerkezet.
Az épület műszaki állapota és a beavatkozások
szerkezete:
Nem azonosítottunk olyan szerkezeti problémákat,
amelyek az alapok hiányosságaira lennének vis�szavezethetők. A tartófalak viszonylag jó állapotban maradtak meg, fő károsodásaik épületfizikai és
épületbiológiai természetűek. Azonosított szerkezeti
károsodások: az épület külső falazatain folytonossághiányokat (repedéseket) azonosítottunk, amelyek,
a padlás szintjén és a boltozatok fölött részben belül
is megjelennek. A födémek jó állapotban vannak, kivéve a hajó boltozatát, ahol a bolthajtáson és a boltháton egyaránt hosszanti repedések láthatók. A hajó
és karzat tetőszerkezete viszonylag jó állapotban maradt meg. Szerkezeti megoldásuk megfelelő, és nem
mutatnak jelentős károsodásokat. Az egyes elemek
károsodásainak fő okai épületbiológiai természetűek, illetve helyileg a nem megfelelő kötésekben keresendők, különösen a főszaruállás / mellékszaruállás
/ kötőgerenda illetve fiókgerenda / kötőgerenda kötéseinél. A ma létező lépcsők nem mutatnak látható
szerkezeti károsodásokat.

A tervezett beavatkozások kivonata:
Tervezett szerkezeti megoldások. A barokk tetőszerkezetek (hajó + szentély) problémáinak megoldási
javaslata: a biológiai károsodásokat mutató elemek
részleges vagy teljes cseréje, ácskötés-toldások segítségével; az elmozdult kötések megerősítése húzóerő
átadására alkalmas fémkonszignációk segítségével;
a fertőzések melegágyait képező, hozzáférhetetlen
fedélszerkezetek bontása és újjáépítése, hozzáférhetőségüket biztosító műszaki megoldásokra hagyatkozva. A tartófalak felújítására vonatkozó javaslatok:
az erőteljesen málladozó szakaszok újjáépítése; az elmozdult kőelemek visszaágyazása hidraulikus mész
alapú habarcsba; a repedések kezelése (injektálás / kiékelés / esetenként újraszövés, vagy más megoldások
azonosítása. A födémekre vonatkozó javaslatok: a hajóboltozat repedéseinek kezeléséről a boltozat időbeli
viselkedésének monitorizálása és elemzése nyomán
kell dönteni; a kerengő 5-6 oszlopközének vasbeton
födéme lebontandó, és a fedélszerkezetre függesztett
könnyű mennyezettel helyettesítendő; az archívumfunkcióból származó töbletterhelést a toronyban meg
kell szüntetni.
A fent említett munkálatok várhatóan 2014. februárjában kezdődnek el és két évig is elhúzódhatnak. A
belső felújítási munkák ideje alatt a gyülekezet számíthat arra, hogy egy időszakra az istentiszteletek
helyszíne a lehetőségekhez mérten változhat.
Összeállította:
Maksay Ádám
és Makay Dorottya

4

A várakozó
Egy barátnőm mesébe illő történetet mondott el. A lánya külföldön él, ő meg ahányszor teheti, kiutazik hozzá, főleg most, hogy már
nyugdíjas és az unoka is megszületett. Októberben is meglátogatta
őket, akkor történt ez az eset. Egy
alkalommal, a városban járva, betértek egy kis kávézóba, egy meleg
italra, ugyanis esős, hideg idő volt.
A pultnál rendeltek capuccinót
és egy sütit mellé, amikor csodálkozva hallotta, hogy a lánya négy
adagot kért. Az asztalhoz ülve
megkérdezte, miért cselekedett
így és ezt a különös választ kapta: a másik két adag „várakozó”
adag. Meg akarta tudni, mit jelent

a „várakozó”, de a lánya megkérte, legyen türelemmel, majd rá
fog jönni, csak üljön csendben és
várjon. Ezt tette és meglepetten
figyelte, hogy azok közül, akik betértek a kávézóba és valamilyen
meleg italt kértek, majd mindenki
megrendelte a „várakozót” is. Már
nagyon kiváncsi volt, alig bírta
hallgatással, amikor nyílt az ajtó és
két, kopott ruhás ember lépett be.
Lerítt az arcukról, hogy nem a sors
kegyeltjei. Munkanélküliek, talán
hajléktalanok is. A pulthoz lépve,
halkan kérdezték meg, van-e számukra „várakozó” meleg ital.
Akkor jött rá az ismerősöm, mit
jelent a „várokozó” jelző. A lánya
elmagyarázta, hogy ez egy olyan
szokás, amit néhány éve hoztak
divatba olyan emberek, akik se-

gíteni akarnak a rászorulókon.
Lehet előre rendelni nemcsak kávét-teát, hanem szendvicset, vagy
akár ebédet is. A kisvárosban több
kávézó és bisztró csatlakozott a
kezdeményezéshez.
A napokban eszembe jutott ez a
történet, hogy a szeretet ünnepére
készülve, mi is gondoljunk azokra, akiknek nincs meleg ruhájuk,
ételük.
Gondoljunk a rászorulókra szeretettel, próbáljunk segíteni rajtuk, hiszen Jézus erre tanít minket: szeresd felebarátodat, mint
önmagadat. Hozzá merem tenni:
legalább egy kávé erejéig.
Kívánom mindenkinek, legyen
áldott, szeretettel teli karácsonyi
ünnepe!
Nagy Annamária

Imahét a Krisztus-hívõk egységéért
2014. január 19-26.
Hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1-17 alapján
1. nap: Együtt… Szentek vagyunk – dr. Visky Béla
teológiai tanár
2Móz 19,3-8 Papok királysága és szent nép lesztek
Zsolt 95,1-7 Mi pedig legelőjének népe, kezében levő
nyáj vagyunk
1Pt 2,9-10 Egykor nem az Ő népe voltatok, most
pedig Isten népe vagytok
Mt 12,46-50 „Aki cselekszi az én mennyei Atyám
akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám”
2. nap: Együtt… Egymásnak hálát adunk Isten
kegyelméért – Somfalvi Edit teológiai tanársegéd
5Móz 26,1-11 Az Úr kihozott bennünket Egyiptomból
Zsolt 100 Adjatok hálát Istennek, áldjátok nevét!
Fil 1, 3-11 Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok
Jn 1,1-18 A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus
által jelent meg
3. nap: Együtt… Semmilyen lelki ajándékban nincs
hiányunk – Monda Tímea, Kolozsvár-Alsóváros
Jób 28,20-28 Íme az Úr félelme a bölcsesség
Zsolt 145,10-21 Kinyitod a kezedet, és betöltesz minden élőlényt kegyelmesen
Ef 4,7-13 A kegyelem pedig mindegyikünknek a
Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott
Mk 8,14-21 Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek?
4. nap: Együtt… Megerősítjük, hogy Isten hűséges
– Sikó Piroska, Kolozs
JerSir 3,19-26 Szeret az Úr, azért nincs még végünk
Zsolt 57,7-11 Isten hűsége a fellegekig ér

Zsid 10,19-25 Mert hű az, aki ígéretet tett
Lk 1,67-75 Meglátogatta népét az Úr, és váltságot
szerzett neki
5. nap: Együtt… Közösségbe vagyunk elhívva –
Soós Tímea Zsuzsanna, Kolozsvár-Bulgáriatelep
Ézs 43,1-7 Veled vagyok
Zsolt 133 Ó mily szép, és mily gyönyörűséges, ha a
testvérek egyetértésben élnek!
1Jn 1,3-7 Közösségünk van egymással
Jn 15,12-17 „Ti barátaim vagytok”
6. nap: Együtt… Keressük a megegyezést – Bóné
Katalin, Kolozsvár-Kerekdomb
Bír 4,1-9 Ha velem jössz, elmegyek
Zsolt 34,1-14 Keressétek a békét, és kövessétek
1Kor 1,10-15 Ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a
meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz
Lk 22,24-30 Ezután versengés is támadt közöttük
7. nap: Együtt… Krisztushoz tartozunk – Rácz Mária, Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Ézs 19,19-25 Az Isten Megváltót küld népének
Zsolt 139,1-12 Hová menjek, lelked elöl?
1Kor 12,12-26 Ha szenved az egyik tag… Ha megbecsülésben részesül az egyik tag…
Mk 9,38-41 Aki nincs ellenünk, az mellettünk van
8. nap: Együtt… Hirdetjük az evangéliumot – Gáll
Sándor igazgatótanácsi kancellár
Ézs 61,1-4 Az Úrnak lelke elküldött, hogy örömhírt
vigyek
Zsolt 145,1-7 Nemzedékről nemzedékre dicsérik
műveidet
1Kor 15,1-8 Hirdettem nektek az evangéliumot, amelyet be is fogadtatok
Lk 4,14-21 Ma beteljesedett ez az írás fületek hallatára
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A meghallott dallam
„Egyszer csak meghallod. Nem,
nem őt. A zenét. A zenét, amit
hallanod kell. Hallgatnod. Vele
együtt. Szótlanul, mégis, többet
elmondva minden szónál. Mert
ez a dal kézen fog és hozzá vezet.
Csodálatos pillanatok. Amilyeneket még sosem éltél át. És csak
ülsz és mosolyogsz... És nem találod a szavakat. Csak hallgatod
a zenét, hallgatod Vele együtt. (...)
Ebben a dalban, a dal perceiben,
érzésében, szavaiban, hangjaiban
most együtt vagytok. Szótlanul. A
legszebb ajándékot kapod tőle ebben a dalban. Őt.” (Csitáry-Hock
Tamás)
Isten velem csodálatos módon
ismertette meg magát, akkor amikor én még mit sem tudtam róla.
Az első dallam, amit a fülembe
sugott 1985. február 28-án (életem
negyedik napján), az volt, hogy
’Én életet adok neked, és te élni
fogsz’, hiszen három tekintélyes
orvos, köztük főorvos rokonunk
súlyos műtét lehetőségét mutatta be szüleim számára, akiknek
dönteniük kellett! Isten akaratából szüleim döntését élet követte.
Győzött az élet a hamis diagnózis
felett. Gyermekkoromban további
nemes dallamokkal gyarapodtam
Alsórákoson, ahol szüleimtől, tanítóimtól megtanultam a Kicsi
Pünkösd – ahogy mi nevezzük
– Szabadság Napja himnuszát,
és azt is, amit a beköszönő új lelkipásztoroknak oly büszkén elmondanak: „tisztöletös úr, az
alsórákosi embör nem es angyal,
de nem es ördög”.
További áldott dallamokat hallatott Isten a Sepsiszentgyörgyi
Református Székely-Mikó Kollégiumban. Igaz életre, bölcsességre
neveltek tanáraink, akik mellett
Bustya János és Egyed Sándor
tiszteletes urak lehetőséget teremtettek, hogy a „szárnyakat” is próbálgathassuk különböző szolgálatok terén. Most is nagy szeretettel
gondolok vissza a The Brodhers

együttesre. Nagy hatással volt életemre, lelkipásztori elhívásomra
Henter György volt alsórákosi lelkipásztor, akinek idejében mintegy huszonegy egyetemistából
álló ifjúsági csoport működött
gyülekezetünkben.
Itt láttam meg, hallottam meg
azt a hangot, dallamot, ami majd
egész életemen áthatott. Ebben a
dalban Isten Szentlelke volt: valami más, valami új, tiszta... más
volt mint a bor, a világ, a kocsma
hangja.
Ez a dal vezetett a Teológiára,
ahova már kisgyermek korom óta
készültem. Ez az út sokszor nem
volt egyértelmű, hiszen Isten közben-közben „áthangolt” egy-egy
ütemet, akkordot életem során,
mivel tudjuk: „az Ő ritmusa nem
mindig a mi metronómunk után
van hangolva”, és ez így van jól.
A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kar
Vallás-Német szakának az első

éve után, a Berlini CVJM Missio
Center egy éves IKE ifjúsági munkás képzésén vettem részt, ahol
Ulrich Parzany ProChrist evangelizátor tanítása által hangolta
Isten életemet, majd kegyelméből
most már családostól, feleségem-

mel a Belfasti Queen’s Egyetemen
tanulhattunk, ő lelkigondozást, én
pedig missziológiát.
Ezt a hangot még most is hallom. Egyetemista koromban meg
is szólaltattam dal formájában is,
amit a fiatalok mindig nagy szeretettel énekelnek, és kérdezik Istent:
„Uram, hogy tudsz te még mindig
hű lenni?” Aztán feleségemnek,
Soós Tímea-Zsuzsannának, aki Bulgária-telepi Református Egyház
községben gyakornok-lelkipásztor
is született egy dal esküvőnk alkalmára, amely úgy bátorított bennünket, hogy „Hármasban az élet
ajándék”. FIKE együttesünk most
már nevet váltott, Fiatal Keresztyén
Szolgálókká alakult. Most már családosokként egyre nehezebben, de
még mindig szivesen szolgálunk
gyülekezetekben, iifjúsági alkalmakon, ahova meghívást kapunk.
Ezt a hangot hallottam, amikor
az Önök gyülekezetébe hívott el
szogálni, tanulni, „gyakorolni”,
Isten, hiszen az első megbeszélésen mentorom szinte áradozva beszélt az ifjúsági munkáról, a zenei
oktatás fontosságáról és annak lehetőségeiről a gyülekezetben.
Örültem és mosolyogtam őt
hallgatva! Hiszen tudtam, hogy
ez egy újabb ajándék, amit Istentől
kapok, hiszen ő az, aki ezt a „nagy
szimfóniát” alkotja és vezeti.
(Szeretettel várom a találkozásokat a hétköznapi reggeli istentiszteletekre, örülök a Györgyfalvi
úti imaházba járó és a Szent Kamill öregotthonban élő testvéreinknek, akikkel lehetőség szerint
találkozhatok, végül pedig kiváltságos szeretettel várom és hívom
kis-ifiseinket a péntek este öt órától tartandó gitárórára, s az azt követő ifjúsági bibliaórára.)
Áldott Ünnepet Kívánok!
Ferkő Andor,
gyakornok lelklipásztor
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100 éves az Angster-orgona a Farkas utcában
A Farkas utcai református gyülekezet idén ünnepli Angsterorgonájának 100 éves évfordulóját.
Bár ezt az orgonát ünnepeljük, az
elsőség nem az övé. A templomban
már 1534-ben lehetett orgona, erről viszont további információval
nem rendelkezünk. A második orgonát már a református gyülekezet építtette 1764-ben a nagyszebeni Johannes Hahn orgonaépítővel.
Ez az orgona szólt a templomban
a 19. század közepéig, amikor már
valószínűleg annyira tönkrement,
hogy nem is használták. Ennek
az orgonának a szekrényét láthatjuk a mai Angster-orgona fölé
helyezve, amely így tönkremenve
is meghatározta az új orgona építésének körülményeit.
Több meg nem valósult javítási
terv után a 19. század végére új orgona építésére kezdett el a gyülekezet gyűjteni. Több terv érkezett

a gyülekezethez: Nagy József brassói orgonaépítő 1886-ban három,
Angster József pécsi orgonaépítő
1908-ban két tervvel jelentkezett.
A gyülekezet Angster Józseffel
kezdett tárgyalásokba, és az első
tervek után 1911-ben két újabb tervet készíttetett Angsterrel. E leg-

utolsó két terv közül szerencsére a
gyülekezet a drágábbik változatot
fogadta el, amelyben Angster a
24 regiszter között 3 nyelvsípsor
beépítését is előirányozta, így magas színvonalú koncertek tartásá-

ra tette megfelelővé a hangszert.
A tervet azonban a Műemlékek
Országos Bizottsága módosíttatta
oly módon, hogy az orgonaszekrény stílusa a Hahn-féle régi rokokó orgona szekrényét kövesse. Így
a régi orgona szekrénye – immár
csak díszként – felkerülhetett az új
orgona csúcsára.
Az új orgonát 1913. december 19-én vette át a gyülekezet
Angster Józseftől, amely a kor
technikai „divatjának” megfelelően pneumatikus szerkezettel
épült. Angster a tervek módosítása miatt igencsak ráfizetett az
orgona építésére, így egyetérthetünk vele abban, hogy magát
a Farkas utcai gyülekezet legbőkezűbb adakozójának tekintette.
Dávid István kutatásai alapján
összeállította Sipos Dávid

A 2013-as év jelentõsebb gyülekezeti eseményei
január 15-én a kolozsvári gondnokok bibliaórája
január 18-án a kolozsvári lelkipásztorok bibliaórája
január 20-28: egyetemes imahét (Oláh Mátyás – Kisbács, Cseh
László – Törökvágás, Vajda Gellért
– Újalsóváros, Nagy Alpár – Református Fakultás, Török Csingó
Adorján – Kerekdomb, Bartha
Aladár – Alsóváros, Papp György
– Teológiai Intézet)
február 1: ft. Kató Béla püspök
beiktatása
február 4-9: berekfürdői konferencia (Fazekas Zsolt, Geréb Zsolt,
Geréb Zsoltné, Juhász Tamás, Juhász Tamásné, Fehér Ferenc, Fehér
Ferencné, Balogh György, Balogh
Györgyné, Márton István, Kiss
Eszter)
március 3: ft. Kató Béla püspök
igehirdetési szolgálata
március 23: a konfirmándusok
kikérdezése
március 24: konfirmációi fogadalomtétel
május 13: Alexandru Tomescu
hegedűművész hangversenye

május 22: az University of Mississippi kórusának hangversenye
június 1: a Kolozsvári Református Kollégium végzős diákjainak
ballagása
június 7: a Kolozsvári Református Diakonisszaképző Intézet végzőseinek ballagása
június 8: a Sapientia EMTE végzőseinek ballagása
június 20: a Református Tanárképző Kar évzáró hangversenye
június 21: a Kolozsvári Református Kollégium tanévzáró istentisztelete
július 1-5: vakációs bibliahét
július 8-13: gyermek- és ifjúsági
tábor Hidegszamoson
szeptember 16: az Apáczai Csere János Elméleti Líceum tanévnyitó istentisztelete
szeptember 18: a templomfelújí
tási támogatási szerződés aláírása
szeptember 24: a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak látogatása a templomban
november 16: XIII. KISZT
november 17: egyházközségi
választó közgyűlés, amelyen a

közgyűlés megválasztotta ft. Kató
Béla püspököt az egyházközség
második lelkipásztori állásába
november 25-27: presbiteri
csendes napok Debrecenben
november 30: a kolozsvári kátésok találkozója a hídelvi református templomban
december 10: fiatal orvosok zenekarának jótékonysági hangversenye
december 13: presbiteri találkozó és szeretetvendégség Gyaluban
december 14: a Kolozsvári Református Kollégium karácsonyi
koncertje
december 18: a kolozsvári Nemzetközi Iskola karácsonyi ünnepélye
december 19: az Apáczai Csere
János Elméleti Líceum karácsonyi
ünnepélye
december 20: a Református
Zenepedagógiai Kar karácsonyi
hangversenye
december 22: ünnepi zenés istentisztelet a Farkas utcai templom orgonájának 100 éves jubileuma alkalmából, ft. Kató Béla
püspök szolgálatával
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2013-ban házassági esküt tettek
1. Székely András (ref.) és Bálint Ágnes (ref.)
2. Tövis István (ref.) és Fodor Kis Erika (ref.)
3. Székely István (ref.) és Bikfalvi Emese Sára (ref.)
4. Balogh Edgár (ref.) és Bucea Constantina Maria (ort.)
5. Serestély Zsolt (ref.) és Török Pali Adélka (ref.)
6. Juhász Jácint (r. kat.) és Kovács Imola (ref.)
7. Szilágyi Béla (ref.) és Turzai Enikő (ref.)
8. Dánis Lajos Csaba (ref.) és Pleşan Ramona (ort.)
9. Al-Awli Nashoan (ref.) és Bogdán Anna-Mária (ref.)

10. Cadar Vasile Daniel (ort.) és Szabó Juliánna (ref.)
11. Balogh András Zsolt (ref.) és Csákány Csilla (ref.)
12. Sánta Zoltán (r. kat) és László Kinga Erzsébet (ref.)
13. Péter Norbert (ref.) és Vinczi Tímea (ref.)
14. Cinege Ferenc (ref.) és Vajda Ágota Borbála (ref.)
15. Vişan Dragoş Andrei (ort.) és Barcza Emese (ref.)
16. Nemes Adrian (ort.) és Boros Katalin (ref.)
Isten áldása legyen fiatal testvéreink megkötött
házassági szövetségén!

2013-ban a keresztség sákramentumában részesültek
1. Andor Tamás (Deák Attila Barna és Érsek Csilla
Kinga)
2. Dorka (Péntek Ferenc és Csatári Erika)
3. Márk Alex (Crisan Alexandru és Oltean Erika)
4. Tamás (Maksay Ádám és Szabó Tünde)
5. Krisztián (Jakab Endre és Horváth Csilla)
6. Csaba (Székely Endre és Jakab Katalin)
7. Miksa (Székely János és Sneider Sarah)
8. Dorka Petra (Péter István és Lunczer Ildikó)
9. Sámuel Sándor (Dózsa Károly és Csergő Enikő)
10. Balázs (Peti Lehel és Sebestyén Emese Enikő)
11. Emőke (Schuller Róbert és Madaras Hajnal)
12. Dávid Șerban (Kulcsár András Levente és Serban
Iulia Maria)
13. Gábor István (Tövis István és Fodor Kis Erika)
14. Dávid Levente (Kosztán Ferenc Levente és Rus
Mária)
15. Ervin Krisztián (Veres Valér és Gergely Erzsébet)
16. Dávid Claudiu (Léczfalvi Zsigmond Zsolt és Lukács Roxana Emanuela)

17. Márk (Sipos Zsolt és Szakál Enikő)
18. Ákos (Fülöp István Levente és Móriczi Hajnalka)
19. Attila (Balla Attila és Máté Elida)
20. Sarah Beatrice (Szabó Zoltán Levente és Sajgó Tímea Noémi)
21. Norbert Rafael (Barátosi Miklós és Molnár Csilla)
22. Márton Eduárd (Balogh Márton és Negrea
Natalia Monica)
23. Édua (Szélyes Levente és Hegyi Erzsébet Éva)
24. Scarlet Elise (Nelson Eric Earl és Bíró Enikő Ildikó)
25. Ádám (Csikós Barnabás és Lukács Andrea Krisztina)
26. Dóra Viola (Veress Emőd és Vicsai Nóra Csilla)
27. Péter (Nagy László Zoltán és Wolf Ildikó)
28. Dávid (Szilágyi József és Gyurka Melinda)
29. Ádám Márk (Bakos Norbert István és Kádár Judit
Orsolya)
Istennek adunk hálát a megszületett kicsinyekért, s
tőle kérünk erőt a családoknak, hogy a kereszteléskor tett fogadalmukat teljesíthessék.

2013-ban konfirmáltak
1. Balogh Renáta
2. Csete Erika Brigitta
3. Fülöp Artúr Zoltán
4. Gálfalvi Kevin
5. Horváth László Csaba
6. Kapdebo Eliz

7. Kötő Boglárka Viola
8. Lukács Heléna
9. Madru Krakkai Brigitta
10. Máthé Attila
11. Máthé László

12. Rácz Dávid
13. Szilágyi Zsuzsanna
14. Péter Norbert István (felnőtt)
15. Székely Endréné Jakab Katalin
(felnőtt)
16. Voios Melánia (felnőtt)

2013-ban elhunytak
1. Simon Árpádné Ambrus Margit 79. évében
2. Dózsa Sándor 89. évében
3. Réthi Dezső 68. évében
4. Csép Sándor 75. évében
5. özv. Gáspár Gyula 90. évében
6. özv. Kanizsai László 97. évében
7. Tóth Csaba István 50. évében
8. Hargitai Zsolt 63. évében
9. özv. Barta Elekné Nép Erzsébet 82. évében
10. Vass László 84. évében
11. László Tamás 83. évében
12. Tamás Ilona 90. évében
13. özv. Batiz Sándor 83. évében
14. Kiss Jánosné Katonai Margit 80. évében
15. özv. Krizsovánszky Jenőné Burkhardt Erzsébet
93. évében

16. Józsa Miklósné Fülöp Mária 89. évében
17. özv. Sajgó Jánosné Dezső Berta 73. évében
18. özv. Jelen Gyuláné Botos Mária 92. évében
19. özv. Pop Lászlóné Bálint Anna 72. évében
20. Nagy Gézáné Kovács Lídia 76. évében
21. özv. Pap Zoltán 89. évében
22. özv. Monaia Tibor Zoltán 82. évében
23. Sándor Both József 75. évében
24. Bíró Zoltán 84. évében
25. özv. Szatmári Jánosné Harasztosi Ilona 81. évében
26. Boros Tibor 80. évében
27. Szabó Rozália 83.évében
28. özv. Balázs Mártonné Máthé Éva 81. évében
29. özv. Orbán Rudolfné Csíki Zsófia 81. évében
30. Szabó Attila 36. évében
31. Turoczki Rozália 84. évében
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Ünnepi istentiszteletek
Farkas utcai templom

Györgyfalvi úti templom

Szenteste: du. 5: karácsonyi ünnepély

Karácsony I. napja:
• de. 10: Székely Szabolcs (úrvacsoraosztás)

Karácsony I. napja:
• reggel 9: Fazekas Zsolt (úrvacsoraosztás)
• de. 11: Fazekas Zsolt (úrvacsoraosztás)
• du. 6: Ferkő Andor (úrvacsoraosztás)
Karácsony II. napja:
• de. 10: Ferkő Andor
• du. 6: Székely Szabolcs

Karácsony II. napja:
• de. 10: Fazekas Zsolt
Karácsony III. napja:
• de. 10: Ferkő Andor
Január 1.: újévi istentisztelet de. 10: Székely Szabolcs

Karácsony III. napja:
• de. 10: Székely Szabolcs
• du. 6: Ferkő Andor

Szent Kamill-otthon

December 31.: óévi istentisztelet du. 6: Fazekas Zsolt
Január 1.: újévi istentisztelet de. 10: Ferkő Andor

Karácsony I. napja:
• déli 12, úrvacsoraosztás

Amit minden reformátusnak tudnia kell
Konfirmációi felkészítőre a 8. osztályt kezdő fiatalokat várjuk. Feliratkozás a Lelkészi Hivatalban hétfőtől péntekig naponta 10–14 óra között. A jelentkező
fiatalokkal és szüleikkel első alkalommal szeptember
18-án, a vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten találkozunk. Az istentisztelet után rövid
megbeszélést tartunk a templomban.
Felnőttek számára a konfirmációi felkészítő októberben kezdődik. Az érdekelteket október 2-án a
délelőtti istentiszteltre várjuk, majd utána a lelkészi
hivatalban beszéljük meg a felkészülés programját.
A gyülekezeti bibliaórákat október 3.-tól ismét heti
rendszerességgel, minden hétfőn este fél héttől megtartjuk. Szeretettel várunk mindenkit ezen alkalmakra.
Ismételten emlékeztetjük testvéreinket a következőkre:
Egyházfenntartói járulék minden 18 évet betöltött
református egyháztag részéről az évi jövedelem 1 %-a.
Nyugdíjasok esetében minimum 60 lej egy évre. Az
egyházfenntartói járulék kifizetése alól mentesülnek

azok a fiatalok, akik még középiskolai vagy főiskolai/
egyetemi tanulmányaikat végzik. A járulékot részletekben is ki lehet fizetni a lelkészi hivatalban.
Keresztelés:
• a keresztelés tervezett időpontját először a lelkészi
hivatalban kell bejelenteni
• a keresztelést a szülőkkel és keresztszülőkkel való
beszélgetés előzi meg
• a keresztelés rendes helye és ideje a vasárnap délelőtti gyülekezeti istentisztelet
• keresztszülőknek lehetőleg hűséges református
egyháztagokat válasszunk, akik teljesíteni tudják a
kereszteléskor tett fogadalmukat
Házasságkötés:
• úrvacsoraosztás napján és az azt megelőző bűnbánati héten esketési szolgálatot nem lehet végezni
• a kellemetlenségek elkerülése érdekében a jegyesek idejében jelentsék be a lelkészi hivatalban házasságkötési szándékukat
• az esküvő előtt a fiatalok számára legalább egy alkalommal jegyes beszélgetést tartunk

Kiadja a Kolozsvár–Belvárosi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala
Cím: 400084 Kolozsvár, Kogălniceanu u. (Farkas utca) 21. szám, tel./fax: 0264 591 270,
+40 740 061 322, e-mail: farkas_utca@kolozsvar.ro, www.farkasutca.ro
Felelős szerkesztő: Karácsonyi Zsolt, Fazekas Zsolt • Műszaki szerkesztés:
Fazakas Botond • Nyomta a Gloria nyomda 1000 példányban.

