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A Romániai Református Egyház Zsinatának  
bioet ikai kérdésekkel kapcsolatos tanítása című kiadványát  
minden résztvevőnek ingyenesen ajándékozzuk.  
Keresse önkénteseinknél!

Valamennyi kortársunkkal
szolidaritást vállalva hirdetjük
Isten kegyelmét, a megtérés
evangéliumát és az újrakezdés
lehetőségét, amelyet mind
egyéni, mind közösségi életünk
erkölcsi megújulása egyetlen
lehetőségének tekintünk.

Zsinati tanításunkat – a „jobbra
taníttatás” hitvallásos
örökségével egyezően – azzal az
Igéhez kötött lelkiismereti
szabadsággal hozzuk meg, hogy
„Istennek kell inkább engedelmeskednünk”
(ApCsel 5,29).



Isten nemzetsége  
vagyunk.

ApCsel 17,29

Szeretett testvéreim  
a Krisztusban!

A 7. Református Egység Napja áldott alkalom arra, hogy 
egymást jobban megismerjük, bárhol is éljünk a Kárpát- 
medencében vagy a nagyvilágban. De áldott alkalom 
arra is, hogy egymás hite által épüljünk, hogy a mellet-
tünk élőknek – de önmagunknak is – elmondjuk azt, 
hogy kik vagyunk, Kit és mit hiszünk, milyen öröksé-
get kaptunk letéteménybe őseinktől, melyek a szellemi 
és tárgyi kincseink, amelyekkel felékesített bennünket 
az Isten.

Az egyház csak akkor igazán egyház, amikor nem te-
kinget jobbra vagy balra, nem egyezkedik és nem alku-
szik, hanem az élet minden körülményei között, bátran 
megvallja a maga hitét. Tavaszy Sándor mondotta: „Az 
egyház csak hitvalló egyház lehet, és csak a hitvalló egy-
ház igazán egyház”. Ezért a „hitvalló” jelzőt nemcsak di-
vatos lózunggá, hanem ténylegesen egyházunk lényeg- 
kifejezőjévé akarjuk tenni.

Most, a 21. század elején igazán komoly szükség van 
arra, hogy református egyházunk vezetői, lelkipásztorai, 
presbiterei, a különböző belmissziói szervezetek mun-
kásai és képviselői, ifjaink és öregjeink, férfiak és asz-
szonyok, egyszóval egyházközségeink tagjai Isten színe 
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előtt együtt találkozzanak, szót értsenek egymással, szót 
értsenek Magyar Református Egyházunk legfontosabb 
életkérdései felől, épüljenek egymás hite által, hogy a 
Református Egység Napja alkalmairól szertevigyék az 
otthonaikba, a gyülekezetekbe, az iskolákba, munkahe-
lyeikre a megújult és együtt megvallott hit örvendező bi-
zonyságtételét. 

A mi Magyar Református Egyházunknak szükségét 
kell éreznie, hogy éppen ma és a mostani körülmények 
között, egy új évezred küszöbén tegyen bizonyságot a 
Kárpát-medencei és az erdélyi nagy nyilvánosság előtt 
győzedelmes hitéről. Hogy láthatóvá váljanak Isten-
nek nagyságos dolgai rajtunk, Istenünknek engedelmes 
szolgáin.

A 2009-ben Debrecenben összegyűlt testvérekkel 
együtt valljuk mi is: Hisszük és valljuk, hogy Krisztus 
igazsága szabadít meg minden igazságtalanságból és 
nyomorúságból. Hisszük, hogy gyógyító hatalma meg-
teremti Benne való egységünket is. Hisszük, hogy ha Őt 
követjük, a megbékélés eszközei lehetünk minden kö-
rülmények között. Hisszük, hogy a magyar református-
ság összefogása Jézus Krisztus egyetemes egyházának 
egységét és hiteles bizonyságtételét szolgálja, melynek 
mindnyájan tagjai vagyunk. 

Hálás a szívünk, hogy Isten nemzetsége vagyunk. 
Krisztus a jövendőnk, és mi együtt akarjuk követni Őt!

Kérünk, hordozzátok imáitokban alkalmainkat és 
mindazokat a résztvevőket, akik Krisztus nevében gyűl-
tek össze Kolozsváron.

Egyedül Istené legyen a dicséret és dicsőség!

Atyafiságos tisztelettel,

 Kató Béla dr. Dézsi Zoltán
 püspök főgondnok
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A Magyar Református Egyház

A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően 
mindig több ország területén és több állam szervezeti ke-
retei között élt, egyházjogi közösségben a Kárpát-meden-
cében élő, a reformációhoz csatlakozott nemzetiségekkel.

A XVI. században a történelmi Magyarország két, 
majd három részre szakadását követően a nyugati or-
szágrész az ausztriai Habsburg Birodalom uralma alá 
került. A keleti részen az Erdélyi Fejedelemség teremtett 
független államot. A kettő között a török uralom alatt 
élő hódoltság alakult ki, változó határokkal. A török ki-
űzését követően Erdély megőrizte önállóságát.

A kiegyezést (1867) követően, 14 év előkészítő mun-
kával, 1881-ben Debrecenben létrejött az Evangélium 
Szerint Reformált Magyarországi Keresztyén Egyház és 
ezzel a teljes szervezeti egység.

A trianoni békediktátum kiadásáig a Kárpát-meden-
ce reformátussága egy államszervezet területén élt, de a 
nyugati, illetve keleti kivándorlások következtében már 
létrejött a „Tengerentúli Egyházmegye” az Amerikai 
Egyesült Államok területén, illetve az „Óromániai Egy-
házmegye” a Román Királyság területén.

Az első világháborút követően a visszamaradt magyar-
országi területeken kívül Ausztria, Csehszlovákia, Romá-
nia és Jugoszlávia területén éltek magyar reformátusok.

Az átmeneti visszacsatolásokat követően a helyzet 
1989/90-ig változatlan maradt. A változásokat követő-
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en a Kárpát-medencei reformátusság Magyarországon 
kívül Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbi-
ában, Horvátországban és Szlovéniában él. Nyugat-Eu-
rópában, az Amerikai Egyesült Államok és Kanada 
területén részben önálló, részben az adott ország re-
formátus egyházi szervezetébe tagoltan élnek magyar 
reformátusok. További több tucatnyi országban vagy 
önálló gyülekezetben, vagy szorosabb-lazább egyházi 
szervezetben élnek, szolgálnak magyar reformátusok.

A XXI. század elejének további történelmi változá-
sai következtében a Kárpát-medence magyar refor-
mátussága – Ukrajna és Szerbia kivételével – már egy 
államszövetség, az Európai Unió területén él.

Az Evangélium Szerint Reformált Magyarországi 
Keresztyén Egyház külső, államjogi keretei megszűn-
tek. A Kárpát-medencei történelmi reformátusság Is-
ten igéje, az óegyházi hitvallások, a Heidelbergi káté, 
a II. Helvét hitvallás alapján folyamatosan megőrizte 
hitbeli és teológiai egységét. Őrizte istentiszteleti rend-
jének közös alapelveit, a sákramentumok – a kereszt-
ség és úrvacsora – kiszolgáltatásában egységét soha fel 
nem adta. A református keresztyén nevelés, a pásztori 
szolgálat, a misszió, a keresztyén szolgáló szeretet, a 
paritáson alapuló zsinat-presbiteri kormányzat és az 
egyházfegyelem gyakorlásának alapelvei az egységet 
és az összetartozást soha nem vonták kétségbe, mint 
ahogyan a más anyanyelvű reformátusokkal való egy-
séget sem.
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Kivonat a Magyar Református  
Egyház Alkotmányából

1. fejezet
Hitélet i alapok, közös hitvallásaink
1.§ (1) A Magyar Református Egyház Jézus Krisztus egyetlen 
egyetemes, keresztyén egyházának része, amely Krisztus tes-
téhez tartozik. Egyedüli fejének az Úr Jézus Krisztust vallja, s 
a teljes Szentírás alapján hite kifejezőjéül az Apostoli Hitval-
lást, a II. Helvét hitvallást (1566) és a Heidelbergi kátét (1563) 
fogadja el.
(2) A Magyar Református Egyház részegyházai a hitvallás, 
a tanítás és a hagyományok azonosságánál fogva zsinati 
egységben élnek. Minden magyar nyelvű református egy-
házzal és a Kárpát-medence más anyanyelvű reformátusa-
ival hitbeli, lelki és szeretetközösséget alkotnak, és az egész 
világ református egyházaival testvéri kapcsolatot tartanak 
fenn. Az egyetemes keresztyén anyaszentegyház közösségé-
ben minden keresztyén egyházzal ökumenikus kapcsolatok 
kialakítására és fenntartására törekednek.
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A Magyar Református Egyház  
hálaadó ünnepe

Kórus 

M. A. Charpentier: Te Deum… – énekel a Kolozsvári Refor-
mátus Kollégium Vegyeskara

Apostoli köszöntés

Gyülekezeti ének 90. zsoltár 1. verse: 1. Tebenned bíz-
tunk eleitől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunk-
nak! Mikor még semmi hegyek nem voltanak, Hogy még 
sem ég, sem föld nem volt formálva, Te voltál és te vagy, 
erős Isten, És te megmaradsz minden időben.

Lekció

Bűnvalló imádság:

„Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme egy-
begyűltünk itt és a szentek egyezségében, az angyalok és 
idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldoza-
tunkat. Megvalljuk és megismerjük Szent Felséged előtt, 
hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva haj-
landók minden rosszra és soha meg nem szűnünk áthágni 
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Isten nemzetsége vagyunk.
AP CSEL 17,29

szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéle-
tedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mind az-
által, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s 
kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal 
kérve, hogy a Te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. 
Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyö-
rülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg 
rajtunk napról napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz 
bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek 
kedvesek Teelőtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, 
hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk, Jézus Krisztusba 
vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak 
lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a Te benne 
kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az 
örökkévalóságban, az Ő nevéért. Ámen.”

Feloldozás

Gyülekezeti ének 412. dicséret: 1. Jöjj, mondjunk hálaszót 
Hű szájjal és hű szívvel, :/: Mert rajtunk itt az Úr Nagy 
csoda dolgot mível. Már anyaölben is Volt mindig gondja 
ránk. A sok jót, mellyel áld, Ki sem mondhatja szánk.
2. Dús kincséből az Úr Jó békességet adjon, :/: Hogy szí-
vünkben a kedv Víg és derűs maradjon. Ne hagyja hí-
veit Bú-bajban sohasem; A rossztól óvja meg Itt s túl ez 
életen.
3. Az Atyát és Fiút És a Szentlelket áldom; :/: A menny 
Urát, kiben Szent egybe forrt a három; Aki úgy szól ma 
is, Ahogy régente szólt, Nem változik: Az Ő, És az lesz, 
aki volt.

Prófétai Ima
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Kórus 

Berkesi Sándor: Magyar ének és R. Vaugham Williams: 
100. Zsoltár – énekel a Kolozsvári Református Kollégium 
Vegyeskara

Textusfelvétel és igehirdetés

Igehirdetés utáni gyülekezeti ének 421. dicséret 1–2. 
és 5. verse: 1. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma, 
A szent Igére épült fel lelki temploma. Leszállt a menny-
ből hívni és eljegyezni őt, Megváltva drága vérén a vált-
ságban hívőt.
2. Kihívott minden népből egy lelki népet itt, Kit egy Úr, 
egy keresztség és egy hit egyesít. Csak egy nevet magasz-
tal, csak egy cél vonja őt, És egy terített asztal ád néki új 
erőt.
5. A három-egy Istennel már itt a földön egy S az üdvö-
zült sereggel egy nép és egy sereg. Ó, mily áldott remény-
ség: ha itt időnk lejár, Te boldog szenteiddel fenn Nálad 
béke vár!

Imádság

Csendes Ima

Az Úr imádsága

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a 
Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenye-
rünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mi-
képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne 
vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert 
t ied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
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Isten nemzetsége vagyunk.
AP CSEL 17,29

Hirdetések

Hálaadó gyülekezeti ének  399. dicséret: 
1. Ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak beléveti, Azt 
csudaképpen őrzi itt lent, Ínség, baj közt is élteti. Ki min-
dent szent kezébe tett, Az nem fövényre épített.
2. A súlyos gondok mit használnak, A sóhaj, sok jajszó 
mit ér, Ha sebeink még jobban fájnak, S mindennap 
kínunk visszatér? Így terhünk egyre súlyosabb, Ha lel-
künk búnak helyet ad.
3. Csak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békes-
ségre lelsz, Az Úr rendelte kegyelemben Örök, bölcs cél-
nak megfelelsz. Ki elválasztá életünk, Jól tudja, hogy mi 
kell nekünk.
4. Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, Mit éppen néked Ő 
adott; A mennyből gazdag áldást juttat, S majd Jézus ád 
szép, új napot. Ki Benne bízik és remél, Az mindörökké 
Véle él.

Áldás

Üdvözlőbeszédek

Apostoli köszöntés és meghívás az úrasztalához
Úrvacsorai ének 264. ének 1–2. verse: 1. Lelkem siet hoz-
zád menni, Ámbár gyenge ereje, :/: Kíván asztalodról 
enni, Ó, életnek kútfeje! Hogy megelégülhessen, Benned 
része lehessen.
2. Kedveld, Uram, kegyességét A te szegény szolgádnak, :/: 
Éreztessed édességét Elkészült vacsorádnak, Hogy véled 
egyesüljön S lelke benned örüljön.
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Szereztetési ige

Bűnvalló imádság az 51. zsoltár szavaival: 
Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűt-
lenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam 
bűnömet, és vétkemtől t isztíts meg engem! Mert tudom, 
hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egye-
dül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak tartasz. 
Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én 
bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pe-
dig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség t it-
kaira tanítasz engem. Tiszta szívet teremts bennem, Iste-
nem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Ne vess el orcád 
elől, Szentlelkedet ne vedd el tőlem! Ámen. (Zsolt 51.)

Apostoli hitvallás:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és 
földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi 
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz 
Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítet-
ték, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmad-
napon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott 
ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztyén 
anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsá-
natát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Nyilvános vallástétel és fogadalom

Bűnbocsánat-hirdetés
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Isten nemzetsége vagyunk.
AP CSEL 17,29

A szent jegyek kiosztása 

Az úrvacsorát az úrasztalától vehetik magukhoz a gyüle-
kezet tagjai. Kérjük, hogy segítőink útmutatását kövessék. 

Úrvacsorai énekek

262. dicséret: 1. Megterítve áll előttünk A szeretet aszta-
la; :/: Maga szerzé nagy mesterünk, Ki érettünk megha-
la: Hogy halála érdemében, :/: A kenyér és bor jegyében 
Hit által részesüljünk, Örök életet vegyünk.
2. Áldott Jézus, te tanítád: A test semmit sem használ. :/: 
Lélek az, mi életet ád, S az élet magad voltál. Lélek és élet 
beszéded, :/: S csak az egyesülhet véled, Ki törvényed sze-
reti, Nyomdokodat követi.
3. Ó, idvesség fejedelme! Az volt a te életed, :/: Az volt lel-
ked igyekvése S buzgó törekedésed, hogy mennyei szent 
Atyádnak, :/: Az ég felséges Urának Akaratja beteljen Itt 
alant és odafenn.
4. Te hű voltál egész végig Lelked érzeményéhez, :/: Enge-
delmes mindhalálig Szent Atyád tetszéséhez; Ily hűség-
re köteleznek :/: Minket a bornak s kenyérnek Étele és 
itala: A szeretet asztala.
5. Kenyér és bor szent jegyei Kínszenvedéseidnek, :/: Zá-
logai, pecsétei Örök üdvösségünknek. Ó, Jézus! Ez a ven-
dégség :/: Lelkünknek örök üdvösség; Előttünk a szent 
asztal: Lelkünk téged magasztal.
6. Halljuk hívó szózatodat, Melyben a fáradtaknak :/: 
Nyújtod vigasztalásodat, Az elesett világnak: Szomjazó-
nak, éhezőnek, :/: Betegnek és szenvedőnek Életet s fel-
újulást, Nyújtasz itt szabadulást.
7. Áldott Jézus, híveidre Töltsd ki mostan Lelkedet; :/: 
E buzgó gyülekezetre Áraszd ki kegyelmedet, Hogy Lel-
kedtől lelkesülve, :/: Asztalodban részesülve Veled eggyé 
lehessünk, És életet nyerhessünk!
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8. Te szenvedtél kínt érettünk, És hoztál új életet; :/: Te 
vagy a mi fejedelmünk: Ó, áldd meg híveidet! Hogy ke-
reszten tört testednek, :/: És kiontatott vérednek Jegyei-
vel úgy éljünk, Hogy benned egyesüljünk.
9. Te az ég dicső Királya, Te vagy az Üdvözítő! :/: Tied a 
mennyek országa, Te vagy odavezető. Te Király vagy, mi 
polgárid, :/: Te Mester, mi tanítványid; Te vagy a Fő, mi 
tagok: Csak általad boldogok.
10. Az volt lelked hagyománya Utolsó vacsorádban, :/: 
Hogy egy kenyér- s egy pohárban Részesüljünk mind-
nyájan. Szelíd Lelked szent emlékét, :/: A szeretet ven-
dégségét Hagytad tanítványidnak, Kik tégedet vallanak.
11. Egy kenyérben, egy pohárban Csak testvérek osztoz-
nak, :/: Kik az ég dicső Urában Közös Atyát imádnak: Aki 
mindeneknek Atyja, :/: S Lelke jó kedvét szállítja Földi 
gyermekeire, A testvéri szívekre.
12. Asztalodnál egyesítsél Minket szívben, lélekben; :/: 
Magas célunkra segítsél S köss össze szeretetben, Hogy 
így imádva Atyánkat, :/: Szeretve embertársunkat Kö-
vessük nyomdokodat, S nyerjük meg országodat!
13. Asztalodnál erősíts meg Minket igaz hitünkben, :/: 
Hogy gyümölcseit hozzuk meg Már e földi életben: Le-
gyen igazság, békesség, :/: Köztünk szeretet s egyesség; 
Jézus, hitünk védelme, Légy célunk segedelme!

299. dicséret: 1. Az Isten Bárányára Letészem bűnöm én, 
És lelkem béke várja Ott a kereszt tövén. A szívem min-
denestül Az Úr elé viszem, Megtisztul minden szennytül 
A Jézus vériben, A Jézus vériben.
2. Megtörve és üresen Adom magam neki, Hogy újjá ő 
teremtsen, Az űrt ő töltse ki. Minden gondom, keservem 
Az Úrnak átadom, Ő hordja minden terhem, Eltörli bá-
natom, Eltörli bánatom.
3. Örök kőszálra állva A lelkem megpihen; Nyugszom 
Atyám házába’ Jézus kegyelmiben. Az ő nevét imádom 
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Most mindenek felett; Jézus az én királyom, Imámra fe-
lelet, Imámra felelet.
4. Szeretnék lenni, mint ő, Alázatos, szelíd, Követni hí-
ven, mint ő, Atyám parancsait. Szeretnék lakni nála, 
Hol mennyei sereg Dicső harmóniába’ Örök imát rebeg, 
Örök imát rebeg.

458. dicséret: 1. Az Úr csodásan működik, De útja rejtve 
van, Tenger takarja lábnyomát, Szelek szárnyán suhan. 
Mint titkos bánya mélyében, Formálja terveit, De biztos 
kézzel hozza föl, Mi most még rejtve itt.
2. Ne félj tehát, kicsiny csapat, Ha rád felleg borul. Ke-
gyelmet rejt s belőle majd Áldás esője hull. Bízzál az Úr-
ban, rólad ő Meg nem feledkezik, Sorsod sötétlő árnya 
közt Szent arca rejtezik.
3. Bölcs terveit megérleli, Rügyet fakaszt az ág, S bár 
mit sem ígér bimbaja, Pompás lesz a virág. Ki kétkedőn 
boncolja őt, Annak választ nem ád, De a hívő előtt az Úr 
Megfejti önmagát.

461. dicséret: 1. Mindig velem, Uram, mindig velem, Még 
ha nem láthat is gyarló szemem. Azért ez énekem: velem 
van Istenem, Velem van Istenem, mindig velem!
2. Nem mondtad-é, Uram, híveidnek, Hogy Szentlelked 
fog majd lakni bennek? Templomoddá engem tégy hát, 
és légy velem, Tégy hát, és légy velem, mindig velem!
3. Veled, megfeszített, új életben Élek most, nem, nem én, 
te élsz bennem. Hit által élek már, mert Jézus velem jár, 
Mert Jézus velem jár, énvelem jár.
4. Kétségem-, félelmem- s bánatimban Tudom, bizton va-
gyok karjaidban. Nappal s bús éjjelen az Úr mindig ve-
lem, Az Úr mindig velem, mindig velem.
5. Járjak bár a halál sötét völgyén, Velem vagy ott is, hát 
mit féljek én? Vessződ megvéd engem. Velem vagy, Iste-
nem, Velem vagy, Istenem, mindig velem.
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6. Majd ha otthon egyszer megláthatlak, Bűn, bú, halál 
hol már nem árthatnak, Ezt zengem szüntelen: velem az 
Úr, velem, Velem az Úr, velem, mindig velem!

Intelem, bezáró rövid beszéd

Hálaadó imádság

Áldás

Áldjon meg téged az Úr, 
és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, 
és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, 
és adjon neked békességet! Ámen.
  (4Móz 6,24–26)

Himnusz
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Nyilatkozat

A Magyar Református Egyház tagjai, akik 2016. má-
jus 22-én Isten nevében Kolozsváron gyűltek egybe a 
Kárpát- medence 65 egyházmegyéjéből, a következő Nyi-
latkozatot teszik embertársaik és Isten előtt a Farkas ut-
cai templomban:

A Magyar Református Egyház Isten iránti hálával és 
örvendező szívvel vallja meg, hogy Isten örök végzésé-
nek és különös szeretetének tulajdonítja azt, hogy annyi 
súlyos próba, vész, szenvedés és kísértés között is fenn-
tartotta a Magyar Református Egyházat, s tagjainak erőt 
adott, hogy kijelentését tudakozzák és akaratát híven 
szolgálják. Az apostollal együtt valljuk: „Istennek nem-
zetsége vagyunk” (ApCsel 19,27).

A Református Egység Napján összegyűlt tagok, a távol-
lévőkkel együtt, bizonyságot teszünk arról, hogy e vi-
lágban való életünket úgy tekintjük, mint Isten földi 
egyházának építésére és szolgálatára rendelt időt, Isten 
szolgálatára szabott őrhelyet. Bizonyságot teszünk, hogy 
valamennyi keresztyén ember mint őrálló, Istennek 
tartozó felelősséggel és hűséggel őrködik a maga helyén 
– a családban, a gyülekezetben, a mindennapi szolgálat-
ban –, és mindenkor készen áll, hogy meghallja az Úr 
szavát: inteni a hitetlent, hogy megtérjen gonosz útjáról, 
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biztatni a hívőt, hogy félelem és aggodalom nélkül ha-
ladjon az Úr útján (Ez 3,17–19).

Hálával jelentjük ki, hogy Isten nagyságos akara-
tának és irgalma ajándékaként a jövő évben 500 éves 
protestantizmus és a 450 éves Magyar Református Egy-
ház tagjai lehetünk; ugyanakkor engedelmes szívvel és 
örömmel valljuk és vállaljuk mindazokat a feladatokat 
és szolgálatokat, amelyek ebben a nagy és szent közös-
ségben reánk várnak. Tevékeny tagjai kívánunk lenni 
a belmissziós szövetségeknek, a szeretetszövetségeknek 
és mindazoknak az egyházi szolgálatoknak, amelyek Is-
ten magyar anyanyelvű egyházát hívattak építeni, em-
bertársaink előmenetelét és Isten dicsőségét szolgálják.

Nyilvánosan megvalljuk, hogy mint a református 
egyház Európa közép-keleti tájékán élő magyar része, a 
Krisztus királyi dicsőségét tükrözve, az ő keresztjét hit-
tel és a győzelem reménységével hordozva, mindig ké-
szen állunk az egy anyanyelvet beszélő nemzet szolgála-
tára, és közel fél évezredes hagyományai szerint abban 
soha el nem fáradunk.

A Magyar Református Egyház Kolozsváron megjelent 
tagjai és mindazok, akik velünk együtt magyarul es-
küsznek az Örökkévalóra, kijelentjük, hogy Isten Igéje 
által építeni kívánjuk a keresztyén egységet, oltalmazni 
a társadalmi békességet, megvédeni Európában és a vi-
lágban a keresztyén értékeket. Kijelentjük és a Szentírás 
alapján hittel valljuk, hogy a teremtett és megváltott élet 
Istené, az ember neki tartozik azzal, hogy testét, lelkét 
tisztán őrizze meg. Valamennyi kortársunkkal szoli-
daritást vállalva hirdetjük Isten kegyelmét, a megté-
rés evangéliumát és az újrakezdés lehetőségét, amelyet 
mind egyéni, mind közösségi életünk erkölcsi megúju-
lása egyetlen lehetőségének tekintünk.
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Kijelentjük, hogy szilárdan hiszünk Istenben, aki az 
ő református egyházát dicsőségének, győzelmének és 
megváltó tettének színhelyévé tette, így az ő reformá-
tus magyar népét is; és azt a seregét soha el nem hagyja. 
Hiszünk abban, hogy a keresztyén Európa és a magyar 
nemzet jövendője az Isten kezében van, s ebben a kézben 
jó helyen van. Nem félünk és nem kételkedünk, ellenben 
hiszünk és bízunk abban, hogy az az Isten, aki annyi vé-
szes helyzetből szabadított ki, szép és boldog jövendőt 
ad a keresztyénségnek, az európai embernek és magyar 
református egyházunknak. Addig is így imádkozunk 
a zsoltáríróval: „Hozd vissza Uram, a mi foglyainkat…” 
(Zsolt 126,4).

A Magyar Református Egyház 2016. május 22-én össze-
gyűlt képviselői ezt az ünnepélyes nyilatkozatot, az eb-
ben foglalt hitvallást, ígéretet és bizonyságtételt magáé-
nak vallja.
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Program

Az eseménysor 12 órakor ünnepélyes megnyitóval veszi 
kezdetét. A fesztiválszerű, részben kisebb – gondolatéb-
resztő – programelemekből is építkező eseményfolya-
mot délután 6 órától a Farkas utcai templomban Varnus 
Xavér orgonaművész koncertje zárja.

10.00–18.00 óra

FESZTIVÁLUTCA
a Gaál Gábor utcában és az Apáczai-líceum udvarán

12.00–14.00 óra • Farkas utcai templom

ÚRVACSORÁS  ÜNNEPI  ISTENTISZTELET, 
a jelen lévő püspökök szolgálatával; 
igét hirdet ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egy-
házkerület püspöke

12.00–16.00 óra • Farkas utcai kollégiumi romkert

GYEREKFOGLALKOZÁSOK
Szervező: Kolozsvári Egyházmegye Nőszövetsége, 
KOEN és az Életfa Családsegítő Egyesület
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14.45–16.15 óra • Apáczai-líceum udvara

KONCERTEK 
piciSófár 
Kátai Zoltán énekmondó 
Somos Zenekar

16.30–19.00 óra • Alsóvárosi (Kétágú) templom

KÓRUSTALÁLKOZÓ 
a Bethlen Gábor Földész Dalkör 130. évfordulója alkal-
mából

18.00 óra • Farkas utcai templom

VARNUS  XAVÉR  orgonaművész  koncertje 
Jegyek a biletmaster.ro honlapon és a Kolozsvári Ma-
gyar Opera jegypénztáránál, valamint a koncert előtt 
a helyszínen kaphatók.

A színpadi és egyházzenei produkciók mellett gyermek-
programok is lesznek a Farkas utcai templom mögötti 
romkertben, interaktív kiállítások a Református Kollé-
gium udvarán és kerekasztal-beszélgetések a kollégium 
dísztermében. A részletes program a fesztivál – www.
reformacio.ma – honlapján olvasható.
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Gyermeksarok a Romkertben

Ha 5–12 éves vagy, gyere el és ünnepelj velünk a Reformá-
tus Egység Napján! A jól megérdemelt pihenéshez újabb 
élményeket keresgélhetsz, erre remek lehetőséged lesz, 
ha ellátogatsz 2016. május 22-én a Farkas utcai romkert-
be. Ha tévednének az időjósok és mégsem kell esőernyőt 
használni azon a héten sem, akkor irány a szabadba, ér-
demes felkerekedni, hogy a jó levegőn a kollégiumi rom-
kert öreg fái között eltölthessetek néhány órát érdekes 
emberek és érdekes játékok társaságában. Várnak szere-
tettel a szervezők: Kolozsvári Egyházmegye Nőszövetsé-
ge, az Életfa Családsegítő Egyesület és a KOEN Alapítvány.

Varnus Xavér

„Orgonisták tucatjai bizonygatták, hogy semmi nem ér-
dektelenebb számukra, mint Varnus Xavér művészete. 
Ám dühtől és irigységtől remegve mondták ezt, és éjjelente 
szobájukba zárkózva mégiscsak őt hallgatták. Hatása oly 
nagy korunk orgonaművészetére, hogy senki nem állhat 
meg mellette, így az újabb generációk nem a követésében, 
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hanem a vele való szembemenésben próbáltak sikerekhez 
jutni” – írta róla egykor Faludy György, a költőfejedelem.

Bár sok esztendeje visszavonult családja balatonfelvi-
déki birtokára, az elmúlt évek mégis páratlan sikereket 
hoztak a világhírű virtuóznak. 2006-ban ő avatta fel a 
Művészetek Palotája nagyorgonáját. Ugyanebben az év-
ben a SONY által kiadott felvétele („From Ravel to Van-
gelis”) a zenetörténelem első négyszeres platina hangle-
meze lett. 2010-ben Magyarország köztársasági elnöke 
a magyar állam által adható legmagasabb kitüntetést, a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét adta 
át neki. Teltházas, ünnepi koncertjeivel ő nyitotta meg 
a 2013. évi Berlini Nyári Fesztivált a Berlini Dómban, 
majd a Toledói Nemzetközi Orgonafesztivált, az év ok-
tóberében. 2014 februárjában őt kérte fel Fischer Iván a 
30 éves Budapesti Fesztiválzenekar Bach-maratonjának 
nyitókoncertjére. De azt a bizonyos nagybetűs Koncertet, 
amelynél nagyobb tisztesség nem érhet muzsikust e földi 
létben, 2014 augusztusa tartogatta számára: 50. születés-
napja alkalmából a nagy Bach sírja fölött adott teltházas 
koncertet a legendás lipcsei Tamás-templomban, igazol-
va Kanada nemzeti napilapja, a The Globe and Mail 1986-
ban írt kritikáját: „Fogalmazzunk egyszerűen: Varnus 
őrületes tehetség, művészetének minden részletében oly 
izgató és egyéni, mint Glenn Gould volt egykoron. Lehe-
tetlen szavakkal leírni játékának szemfelnyitó erejét.”

A koncertről felvétel készül, amelyet a BBC Culture 
utólag fog közvetíteni.

Mivel a koncertről tévéfelvétel készül, a szervezők 
kérése az, hogy a 6 évnél kisebb gyerekeket ne vigyék 
be a templomba. A koncert alatt gyermekmegőrző 
és foglalkoztató működik a Belvárosi Egyházközség 
alagsori termében.
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piciSófár

A szászrégeni református gyülekezet ifjúsága több ge-
neráción keresztül, évek óta dicséri az Urat a Sófár ze-
nekarban. A legifjabbak alkotják a piciSófár zenekart, 
amelyben a legfiatalabb zenész 6, míg a legidősebb mind-
össze 11 éves. Gyermeki kíváncsiságukból, odaadásukból, 
önzetlen, tiszta szívükből fakadó lelkesedéssel zenélnek, 
dicsőítik az Urat. Különös élmény számukra, hogy ezen 
az eseményen is felléphetnek.

Kátai Zoltán

„Gyermekkoromban kezdett, 
különböző zenei stúdiumok 
után 1983 óta hivatásszerűen 
zenélek, énekelek, 11 évet töl-
töttem a Mákvirág népzenei 
együttesben. Velük a nagyvi-
lágot, Dinnyés Józseffel Magyarországot jártam; muzsi-
káltam Kecskés Andrással, Kobzos Kiss Tamással. A ze-
nén keresztül jó barátságba kerültem Sebő Ferenccel, 
Cseh Tamással, a Kaláka Együttessel, verséneklőkkel, 
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utcaszínházi csepürágókkal, népzenészekkel és néhány 
fiatal énekmondóval.”

„Szerencsés vagyok, mert a kedvenc időtöltésem egy-
ben foglalkozásom is: a históriás énekek és a reneszánsz 
magyar dal. Gitáron, kobzon, kontrán, lanton, fidulán 
magam tanultam, bár mindig akadtak segítő jóbarátok.”

Hangszereim: lant, fidula, koboz.

Somos Zenekar 

A Somos zenekar a Telekfalvi Néptánctábor zenészeiből 
alakult 2005-ben. A tánctábor alkalmával a tánctaní-
tást segítettük kísérőzenekarként, autentikus népzenét 
játsz va. Az évek során azonban felmerült az az ötlet, 
hogy az erdélyi magyar egyházi énekeket próbáljuk 
meg népi hangszerelésben eljátszani. 2000-ben Vajda-
ságban megjelent az Az én időm, mint a szép nyár című le-
mez, mely a vajdasági református énekeskönyv magyar 
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énekeit szólaltatja meg népzenei feldolgozásban. Ezt 
az ötletet gondoltuk tovább, szerettük volna az erdélyi 
énekeskönyv magyar dallamait is népi hangszerelésben 
megszólaltatni. Az említett lemezhez képest új ötleteket 
is megvalósítottunk. Nem csupán a református énekes-
könyvet használtuk, hanem kézbe vettük az unitárius 
és az evangélikus énekeskönyveket is, amelyekben szin-
tén szép régi magyar dallamokra bukkantunk. Az éne-
keket igyekeztünk teljesen beleilleszteni egy-egy erdélyi 
tájegység népzenéjébe, olyannyira, hogy némely feldol-
gozásnál az egyházi ének mellett bejátszunk egy-egy a 
tájegységre jellemző dallamot, illetve közjátékot is. Ezen 
kívül több ének összekapcsolásával egy-egy táncrend-
nek megfelelő csokrot is összeállítottunk.

A célunk az, hogy a használatban lévő énekesköny-
vek gyakran mellőzött, mégis kincseket érő magyar dal-
lamait a megszokottól eltérően adjuk elő, ezáltal meg-
szerettetve ezeket az énekeket.

Az anyag lemez formában 2009 végén jelent meg, 
melynek címéül az egyik ének kezdősorát választottuk: 
Krisztus ki, vagy nap és világ.

A lemezen megjelent az egyházi dallamoknak egy-
egy párhuzama is, melyet Kátai Zoltán énekmondó ad 
elő. Ezenkívül van egy kuruc kori dallamokból váloga-
tott összeállításunk, melyeket Kátai Zoltán és Veszter-
gám Miklós tárogatóművész is megszólaltat a lemezen. 
Ezáltal három különböző kor zenei hangzása bontako-
zik ki a hallgató előtt.

A lemezen közreműködő zenekar tagjai:
Kászoniné Fejős Gabriella – hegedű, ének, Ficzus 

László – hegedű, Miklós Alpár – brácsa, gardon, Kádár 
Gábor – brácsa, ének, Juhász Ábel – bőgő. Ének: Nemes 
Annamária, Bóné Katalin Mária, Kincses Olga, Kászoni 
Szilárd, Szigeti Ferenc Ernő
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Időközben a zenekarhoz többen is csatlakoztak: Kis-
faludi Attila, Geréb István és Csorba Attila brácsások, 
Gilyén Levente, Juhász Noémi, Kászoni Kata, Kincses 
Gyöngy Erzsébet, Kincses Ilka, Geréb Dorottya és Juhász 
Zselyke énekesek.

Bethlen Gábor Földész Dalkör

2016-ban ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a 
Bethlen Gábor Földész Dalkör. A hóstátiak, alkalmaz-
kodva a 19. századi rohamos fejlődéshez, megélhetésüket 
egyre inkább az intenzív melegágyi zöldségtermesztésre 
alapozták, e sajátos foglalkozási kör is erősítette külön-
állásuk tudatát. Önmegnevezésük, a „földész”, olyan 
nyelvújítási szót éltet ma is, amely csak rájuk vonatko-
zik, más nyelvterületen nem használatos. A hóstátiak a 
régi városi polgári – egyházi és világi – hagyományok 
fenntartását is vállalták, intézményrendszerük, a fer-
tályok, a tizedek, a kalandos társulatok meghatároz-
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ták sajátos élet- és szokásrendjüket. Új színként járult 
ehhez az életrendhez a földészénekkar megalakulása. 
A kórusmozgalom erdélyi megjelenése során az 1870-es 
évektől kezdődően sorra alakultak a különféle foglalko-
zási ágak, társadalmi csoportok vagy egyházközségek 
körében működő énekkarok. A kolozsvári, akkor még 
egységes református egyházközség kezdeményezésére 
a Külmagyar utcai templom kántora, Tóth Tamás, 1882. 
december 19-én énekkar-alapító gyűlésre hívta össze 
a Külmagyar és Külközép utcában lakó földészeket. 
A gyűlés kimondta „A Külmagyar és Külközép utcai ev. 
ref. egyházi énekkar” megalakulását, de aztán a kórus 
tevékenysége abbamaradt. 1886. február 8-án tartották 
az énekkar újraalakuló gyűlését, mintegy hatvan részt-
vevővel. A három szólamú férfikar azóta látja el az alap-
szabályzatban vállalt feladatait, a „halotti és egyházi 
énekek szorgalmas tanulása által a helyes és szabados 
éneklést a maga körében felvirágoztatni, temetéseken 
és a templomban az isteni tiszteletet emelni”.
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Hasznos információk

Étkezés: A reggelit szállóvendégeink a szállá-
son fogyaszthatják el. Május 21-én és 22-én este 
a vacsorát a Protestáns Teológiai Intézet kon-
viktusán fogyaszthatják el.
Vasárnap étkezni a Városnapokra kitelepült 
ven dég látó-ipari egységekben lehet a Farkas 
utcában saját költségre, illetve a karszalag 
felmutatásával a Református Kollégium és az 
Apáczai- líceum udvarán ingyen.

Ivóvíz: A tér több pontján vízosztó helyek áll-
nak rendelkezésre.

Mosdó: Illemhelyek a Református Kollégium és 
az Apáczai Liceum udvarán lesznek felállítva. 
Ugyanitt kézmosók is lesznek.

Elsősegély: A tér két pontján elsősegélysátor 
áll rendelkezésre – a térképen külön jelölve –, 
ahol gyors orvosi segítséghez juthatnak a rá-
szorulók. Az elsősegélynyújtást a Budapesti és 
Kolozsvári Johannita Segítőszolgálat önkénte-
sei biztosítják.
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Buszok megállóhelye le- és felszálláskor: 
A buszokkal érkezőket kérjük, hogy a részt-
vevőket tegyék le a Bethlen bástyánál a 
Petőfi (Avram Iancu) u. sarkán, azután a 
busznak a régi Sportcsarnok mellett/előtt 
lehet parkolni (Splaiul Independentei nr. 6). 
Visszautazás hoz, találkozási pontnak ajánl-
juk a Petőfi (Av ram Iancu) u. középső részét, 
a jobb oldali szélső sávot. 

Talált tárgyak: Kérjük, hogy a talált tárgyakat 
az információs pontoknál adják le segítőink-
nek, elveszett értékeiket pedig itt jelentsék be.

Megtalált gyerekek: A fesztivál területén szü-
lői felügyelet nélkül talált, eltévedt gyerme-
kek számára a Gyermeksarokban külön sátrat 
működtetünk, ahol önkénteseink segítenek.

Tájékoztatás: Kérdéseivel, problémáival for-
duljon bizalommal az információs pontok 
munkatársaihoz vagy az egyforma színes (pi-
ros) pólót viselő rendezőkhöz. Kérjük, hogy fi-
gyelje a színpadok műsorvezetőit az esemény-
nyel kapcsolatos fontos információkért, és ha 
rossz idő, vagy bármilyen nem várt probléma 
lépne föl, kövesse az ő utasításaikat!

Wifi: A Református Egység Napja egész terü-
letén ingyenes wifi áll rendelkezésre.

Könyvárusítás: A rendezvény területén a Fesz-
t iválutcában érhetők el a keresztyén könyvki-
adók kiadványai.
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Biztonság: A rendezvényt mindenki saját fe-
lelősségére látogathatja. A rendezők mindent 
megtesznek a rendezvény biztonságos lebonyo-
lítása érdekében. Kérjük, vigyázzanak értéke-
ikre, ha valami baj történik, kérjék a rendezők 
segítségét.

Szemétgyűjtés: Kérjük, hogy a szemetet a kihe-
lyezett hulladékgyűjtőkbe dobják, és fokozot-
tan ügyeljünk a tisztaság megtartására.

Dohányzás: A programok, étkezések, valamint 
a fesztivál látogatói számára nyitva tartó hely-
színeken kérjük, ne dohányozzanak!

Bármilyen kérdésben eligazítást adnak önkén-
teseink, akik feliratos piros pólót fognak viselni.
Szükség esetén SMS-ben vagy telefonon lehet 
eligazítást kérni a 0730 190 091-es (Ballai Zol-
tán), illetve 0731 019 405-ös (ifj. Tatár Tibor) te-
lefonszámokon.

Gyakorlati tudnivalók

Szállás, étkezés
A szervezők bátorítják a gyülekezeteket, hogy 
össszefogva, és ha tehetik, a testvérgyüleke-
zeteikkel közösen vegyenek részt az ünnepi 
alkalmon. Ez az esetleges szállásigények meg-
oldásában is segítséget jelenthet, de akár az 
egész hétvégére közös programokat szervezve 
a testvér-gyülekezeti kapcsolatok erősítéséhez 
is hozzájárulhat. 
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A fesztiválra érkezők az esemény honlap-
ján – www.reformacio.ma – találhatnak infor-
mációkat a kolozsvári és Kolozsvár környéki 
szállásokról. A szálláshelyeket közvetlenül a 
szálláshelyek elérhetőségén lehet foglalni. 

Az ünnepi esemény idején szervezett, kö-
zös étkezés az Apáczai-líceum udvarán lesz. 
Frissítő italokat és ételt a téren felállított sát-
raknál kedvezményes áron lehet majd vásá-
rolni.

Tájékozódás
A rendezvény helyszínén önkéntesek segítik 
majd a program lebonyolítását. Az informá-
ciós pontnál igyekeznek a résztvevőknek se-
gíteni, valamint az egyénileg és csoportosan 
érkezőknek a pályaudvaron és a nagyobb 
csomópontoknál adnak majd pontos útbaiga-
zítást.

Utazás
Az utazás történhet egyénileg vagy szervezett 
csoportokkal. A szervezetten érkező autóbu-
szokról a püspöki hivatalok nyújtanak bő-
vebb tájékoztatást.

Parkolás
A rendezvényre a buszoknak ingyenes par-
kolóhely áll rendelkezésre a városi Sport-
csarnok parkolójában. Személygépkocsival 
érkezők számára nem tudunk ingyenes par-
kolóhelyet biztosítani.
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Örömmel és hálaadással nyújtom át a kedves olva-
sónak ezt a szerény könyvet. Miután első könyvem, az 
Istennel kezdeni igen jó fogadtatásra talált, s miután 
sokan bátorítottak egy újabb könyv kiadására, szere-
tettel teszek eleget ezen kérésnek. Ez a könyv is egy-
szerű, mindenki számára érthető, „népi teológia” a szó 
legigazibb értelmében. Ennek megírásában is három 
elv vezetett: a tudományos igényesség, az egyszerű-

ség és a gyakorlatiasság. Kálvinnal együtt vallom: csak azt szabad leírni, 
megfogalmazni, ami a mindennapi életben alkalmazható, és lelki életünk-
re nézve eligazítást ad, valamint hitünkben megerősít. Ezért minden ese-
ményt, ami ezekben a bibliai helységekben történt, megpróbáltam a mai 
sajátos helyzetünkre, mindennapi életünkre alkalmazni. Hálásan mondok 
ezúton köszönetet mindazoknak, akik e könyv megírásában, szerkesztésé-
ben, megjelenésében segítettek.

De mindenekelőtt Istennek adok hálát, hogy megírásához erőt, bölcses-
séget, gondolatokat adott. Szeretném és leghőbb vágyam, hogy e szerény 
könyv is szolgálhassa dicső országa építését.

Marosvásárhely, 2016. Böjtfő havában

Lőrincz István
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Sokan mesélték már nekem, hogy gyűjtik a szép imákat, s mindig 
azt szokták mondani, amelyik a lelkiállapotuknak leginkább megfelel. 
Az ima által ki tudjuk fejezni istendicséretünket és hálánkat, örömeinket, 
de bánatunkat is.

Az imádkozás által minden élethelyzetben Istenbe kapaszkodhatunk.
Jézus is szüntelenül imádkozott, s imádsága mögött kettős szándékot 

fedezhetünk fel: együtt lenni az Atyával és megtudni szándékát.
Nekünk is éppen ezért szükséges imádkoznunk. Az ima révén együtt 

lehetünk a mennyei Atyával és megtudhatjuk szándékait. Nem neki, 
hanem nekünk van szükségünk erre. 

„S Ő nem félelmetes Istenként jelenik 
meg előttünk, hanem mint barátunkhoz, 
Atyánkhoz szólhatunk hozzá.”

Horváth István Sándor

„A szívnek Istennel folytatott csendes 
párbeszédében csiszolódnak azok az élő 
kövek, amelyekből Isten országa épül. ”

 Edith Stein 
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Diakonia Keresztyén Alapítvány

A Romániai Református Egyház Szeretetszolgálata
Jézus Krisztus áldozata az emberiségért, a felebarát szerete-
te és szolgálata, valamint a szakmaiság, a szolgáltatások mi-
nősége és a csapatmunka azok az értékek, melyek munkánk 
alapját képezik. Tevékenységünk középpontjában a szenvedő 
ember áll.

Küldetésünk: a betegek függőségének, kiszolgáltatottságá-
nak csökkentése, a szenvedés enyhítése, betegségek gyógyítá-
sa és a szociális segítségnyújtás.

Otthoni betegápoló szolgálat
Az illetékes szociális és egészségügyi intézmények által akk-
reditált betegápolás szakképzett egészségügyi és szociális 
személyzettel, valamint önkéntesekkel történik, szem előtt 
tartva a beteg szükségleteit. Ezáltal meg tudjuk előzni a szö-
vődményeket, illetve lelassíthatjuk a krónikus betegségek 
súlyosbodását.

Célkitűzéseink
• Egészségügyi, szociális és lelki szempontból segíteni a bete-

geket, időseket, egyedülálló személyeket.
• A kliensek felügyeleti igényének a csökkentése.
• Segítséget nyújtani a gondozott családjának.
• Gyógyíthatatlan betegségben szenvedő betegek életminősé-

gének fenntartása.

A Diakonia Keresztyén Alapítvány  
további tevékenységei:

1. Szociális nappali foglalkoztató központok
Kolozs megyében:
• Mérán 2002 óta  
48 gyerekkel
• Kolozsváron 2010 óta  
15 gyerekkel

• Bonchidán 2013 óta  
49 gyerekkel

• Kolozson 2013 óta  
24 gyerekkel
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• Bánffyhunyadon 2013 óta  
24 gyerekkel

• Kolozsváron 2014 óta  
15 gyerekkel

• Magyarszováton 2014 óta  
41 gyerekkel

• Várfalván 2015 óta  
30 gyerekkel

• Bágyonban 2015 óta  
30 gyerekkel

Bihar megyében:
• Nagyváradon 2011 óta  

81 gyerekkel
• Székelyhídon 2013 óta  

48 gyerekkel
• Hegyköz szent mikló son 

2013 óta 36 gyerekkel
• Bihardiószegen 2013 óta  

24 gyerekkel
• Szentjobbon 2013 óta  

24 gyerekkel

• Csokalyon 2014 óta  
24 gyerekkel

• Biharfélegyházán 2014 óta  
24 gyerekkel

• Monospetriben 2015 óta  
24 gyerekkel

• Érköbölkúton 2015 óta  
24 gyerekkel

• Nagykágyán 2015 óta  
24 gyerekkel

2. Gondozóotthonok
Jó testvér gondozóotthon 18 férőhellyel
Mamácska gondozóotthon 13 férőhellyel

3. Helyi és nemzetközi önkéntesség

Jelentkezni lehet:
Otthoni Betegápoló Szolgálat
400427 – Cluj-Napoca, str. Zambilei nr. 7
tel.: 0264-441971 (H–P: 8.00–16.00)
mobil: 0728-842692 (H–P: 8.00–16.00)

Amennyiben munkánkat és erőfeszítéseinket érté keli, fel-
ajánlhatja jövedelemadójának 2%-át, vagy más adománnyal 
támogathatja a Diakonia Keresz tyén Alapítványt (önkéntesek 
segítségét is várjuk).

Bankszámlaszám, BT Sucursala Cluj
RO87BTRL01304205F20060XX (EUR)
RO15BTRL01301205F20060XX (RON)

Pénzügyi bejegyzési szám (cod fiscal): 13817694
Adományaikat köszönjük!
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istentiszteletek, események, 
hírek, kultúránk kincsei, 
versek, mesék, közéleti 
témák mindenkinek 
naponta 03–08 és 12–15 
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és a világhálón egész nap: 
www.agnusradio.ro  

hitünkért és kultúránkért 
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Napi 24 órában www.agnusradio.ro
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Naponta közvetítünk hitépítő 
műsorokat, híreket, 
eseményekről beszámolót.

Irodalmi- és 
versrovatainkban 
megcsillannak kultúránk 
értékei.

Zenei kínálatunk 
klasszikustól az egyházi 
zenéig, magyar 
könnyűzenétől a dzsesszig 
terjed.



Amennyiben támogatná  
kezdeményezésünket, megtalál  

a Feszt iválutcán a Nőszövetség standjánál.




