
Biserica Reformata

Aparuta in prima jumatate a secolului al XVI-lea si facand prozeliti printre credinciosii catolici de
nationalitate maghiara din Transilvania, miscarea reformata, ale carei baze au fost puse de preotul catolic
francez Jean Calvin, a fost favorizata de infrangerea de catre Imperiul Otoman, a Ungariei, in batalia de la
Mohacs(1526).
  Patrunderea invataturii reformate a fost facilitata de posibilitatea predicarii Evangheliei in limba
materna, 

ceea ce la vremea respectiva biserica romano-catolica nu ingaduia (liturghia facandu-se in limba latina).
  Biserica reformata din Romania numara peste 800.000 de credinciosi, organizati in doua eparhii, la Cluj
Napoca si Oradea. Cu o intensa activitate pastorala si de educatie religioasa a credinciosilor prin servicii
divine, predici, catehizare si festivitati traditionale precum " Ziua Reformei ",  "Sarbatoarea painii noi " si
" Ziua Mamei ", biserica reformata se remarca prin catehizarea copiilor si tineretului, confirmarea in
credinta la varsta de 14 ani desfasurandu-se cu mult fast si o larga participare a credinciosilor.  

La Sibiu, comunitatea reformata a obtinut aprobare pentru ridicarea lacasului sau de cult, in strada
Mitropoliei nr.9, in anul 1783. Dupa ce in anul urmator au fost achizitionate casa parohiala si terenul
pentru constructie (cu suma de 40.000 de florini), s-a trecut la ridicarea bisericii, sub conducerea
mesterului Samuel Krempels si a dulgherului Johannes Schneider. Aceasta, inaugurata la 26 noiembrie
1786, asa cum apare pe inscriptia de deasupra portalului, se prezinta ca un monument sobru.
  Are o fatada ingusta, marcata de un portal simplu, cu un ancadrament de piatra. Singurele elemente care
cadreaza cu fatada sunt pilastrii ce sustin antablamentul format din arhitrava, friza de triglife sprijinite pe
clopotei si o cornisa cu denticuli. Deasupra se ridica un turn zvelt, nedecrosat.
  Interiorul, la fel de sobru (sobrietate impusa si de canoanele cultului calvin) ofera imaginea unei
biserici-sala cu absida. Peretii sunt marcati doar de pilastri dublati care sustin antablamente identice cu
cele din exterior. Bolta este semicilindrica, sustinuta cu arce dublouri. În axul altarului este plasat un
amvon cu baldachin decorat cu motivele aurite ale unor draperii si ghirlande de trandafiri. În partea de
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vest a bisericii, orga este amplasata pe o tribuna sustinuta de doi stalpi masivi. Usa de acces, din lemn, in
doua canaturi, datand din secolul al XVIII-lea este ornata cu elemente geometrice si florale.
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