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Két évszázad és két évezred ölelésében a kolozsvári Hója-
domb déli lejtője tövében, a Kis-Szamos partján tíz év alatt 
valóság lett az álomból: Müller Csaba közreműködésével 
felépült a Makovecz Imre tervezte templom. Felépült? Nem, 
még épül, még sok a tennivaló, és egy templom – úgy, mint 
a lélek Isten előtt – sohasem készül el, de készen áll annak 
befogadására, Akinek dicsőségét sugározza. 

Hosszú volt, nagyon hosszú volt ez a tíz év, tulajdon-
képpen nem is tíz, hanem sokkal több. Mindig többet 
kellett teljesítenünk, mint amennyit terveztünk vagy ki-
számítottunk. Az indulás is nagyon nehéz volt. Az 1980. 
június l-jén önállóvá lett gyülekezetünknek nem volt szin-
te semmije, csak egy családi háza, melynek tulajdonviszo-
nyai csak most rendeződnek. Azóta égett bennünk az óhaj, 
hogy templomot építhessünk. A körülmények 1989-ig nem 
tették lehetővé, hogy ezzel a kérdéssel komolyan foglalkoz-
zunk. 1990 elején mindent megpróbáltunk, hogy az épí-
téshez alkalmas területhez jussunk. A város más felekeze-
teknek, sőt reformátusnak is utalt ki területet templom-
építés céljából, nekünk még cserében sem volt hajlandó 
alkalmas területet adományozni. Háromévi huzavona 
után Kolozsvár akkori polgármestere és városvezetése 
egyszer s mindenkorra visszautasította kérésünket. 

A Magyarok Világszövetsége segítségével 1993-ban 
vásárolhattunk egy 5350 négyzetméter alapterületű, rend-
kívül értékes és szép ingatlant. Ez lett az a hely, ahol hét 
és fél év kemény munkája és sok-sok vergődése után el-
kezdhettük a templom építését. Isten csodája, hogy 1998-
ban építési engedélyhez jutottunk. 1998. június 20-án 
alapkőletételi ünnepélyt tartottunk, és végre munkához 
láttunk, kevés pénzzel és sok hittel. Abban az évben elké-
szültek az alapok, a következő két évben pedig a felépít-
mény betonból és téglából épülő részei. Következett az a 
rész, ami ezt a templomot minden más templomtól meg-
különbözteti: a faszerkezetek beépítése. Egyéves megtorpa-
nás következett, mert a tornyok tetőszerkezetét és tetőbo-
rítását teljes egészében újra kellett készíteni. Majdnem 
hároméves huzavona után elkészültek a kupola ragasztott 
tartói és a helyükre is kerültek, majd sikerült befedni a 
templomot. Azt gondoltuk, az álom valóra vált, nemso-
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kára befejeződik az építés. A lassan csordogáló pénz és a 
még ennél is lassabban folyó munka azonban még négy 
évet igényelt, míg végre 2006 pünkösdjén megtartottuk 
első istentiszteletünket a hideg és huzatos új templomban. 
És még ekkor is nagy és költséges munkálatok következtek: 
a tornyok belső nyílászárói, a szószék, a padlófütés és já-
rólap, a tornyok külső burkolása, a belső világítás, a lépcsők 
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burkolása, a korlátok és mellvédek, a négyrétegű homlok-
zati székelykapu. 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a munka minősé-
ge több helyen kivetni valót hagy maga után, de ennyire 
futotta a kivitelezők és a mi erőnkből. 

Honnan volt minderre pénz? Isten csodája, hogy min-
dig valaki segített, de éppen csak annyival, amennyire a 
továbblépéshez szükségünk volt. Német, holland testvérek 
és segélyszervezetek járultak hozzá az építkezéshez kisebb-
nagyobb összegekkel. Természetesen a helyi önkormány-
zat is éveken keresztül segített a helyi képviselőink tény-
kedése által. A központi költségvetésből pedig az egyházi 
vezetés és képviselőink közreműködésével évek alatt, ke-
mény elszámolási feltételeknek eleget téve, jelentős össze-
geket kaptunk. E segítségek nélkül ma nem ünnepelhet-
nénk. Minden adományról és kiadásról pontos kimutatást 
készítettünk. Köszönünk minden adományt! Köszönöm 
a Donát negyed kálvinista népének, a gyülekezeti elöljá-
róknak az áldozatos, szívós és szorgalmas munkát, amely-
lyel hozzájárultak e templom felépítéséhez. Saját célado-
mányunkból a költségek alig 10 %-át fedezhettük. Ez azt 
jelenti, hogy ha senkitől semmit sem kaptunk volna, akkor 
e templom építése nem tíz, hanem száz évig tartott volna. 
Ebben a rohanó világban pedig erre nincs idő. 

Amit még el kell végeznünk: a riasztó-és füstérzékelő 
berendezések beszerelése, a tűzcsapok bekötése, a kazánház 
és a mellékhelyiségek építése, a templom körüli tér rende-
zése a kerítésekkel, a vízelvezető rendszer, valamint a 
parókiális épület felújítása. 

Azt álmodtuk, hogy lesz templomunk és lett. 2008. 
május 4-én, mikor a Donát úton nyílnak az orgonák, át-
adjuk templomunkat rendeltetésének. Isten nem hagyott 
szégyenben bennünket. Az is igaz, hogy ma nem csak a 
megtépázott Donát úti orgonák illatoznak, hanem a 
templom újjászületett orgonája is gyönyörködtet bennün-
ket. Nagyon úgy látszik, hogy azoké a jelen és a jövő, akik 
Istennel álmodni és Istenért áldozatot hozni is mernek, 
mert az Úr a csontokból is tud fiakat teremteni és a sem-
miből is templomot építeni. Legyen ezután is minden 
Isten terve és akarata szerint! 

„Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt, örvendjünk és 
vigadjunk ezen!” (Zsolt 118,24) 

Kolozsvárott, 2008. május 4-én, exaudi vasárnapján. 
Bibza István lelkipásztor 

(A következő két oldalpáron az építkezést 
a helyszínen irányító Müller Csaba felvételei láthatók)

A szemközti oldalon, fent: Makovecz Imre 1994-es vázlatterve; lent: a homlokzat rajza; ezen az oldalon: az engedélyezési terv 
(szerkesztő: Kravár Ágnes). Az azon látható közösségi és szállásépület nem valósult meg. A kiviteli terv 1997-ben készült



4



5



6



7


