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Az 1989-es változások után Erdélyi 

Református Egyházunkban – kisebb-nagyobb 

eltérésektől eltekintve – hasonlóan alakult a 

gyülekezeteink élete. 

 Az első korszakot, amely körülbelül 

egy évig tartott, a szabadulás öröme-mámora 

hatotta át. Ebben az időszakban a 

gyülekezeteink a legszükségesebb szociális 

feladatok ellátását vállalták magukra. 

Többnyire a korábban kapott testi és lelki 

sebeket gyógyítottuk híveink körében. 

Hiszen tudtuk, hogy csak az egészséges 

ember képes a gyülekezet élő és szolgálni 

kész tagjává lenni. Ezért volt létfontosságú ez az első gyülekezetépítő korszak. 

 Ezt követte a második korszak, amely a gyülekezeti élet újjászervezésére 

összpontosított. A gyülekezeti vallásórák mellett beindultak az iskolai vallásórák, 

újjászerveződött az IKE és a Nőszövetség, elkezdődött a rendszeres presbiter továbbképzés, 

ott is megszerveződtek a dalárdák, ahol eddig erre nem volt lehetőség.  

 Az újjászervezés, ahol ez még 1989 előtt nem történt meg, a gyülekezeti épületek 

felújításával, a templom és a parókia renoválásával, bővítésével folytatódott. Ez a harmadik 

időszak eltartott úgy 1995-ig. 

 A negyedik korszak l994-95-től kezdődőleg gyülekezeteink életében az 

intézményteremtés korszaka. A legbátrabb lelkipásztoraink és presbitériumaink hozzáláttak 

eddig még soha nem látott intézmények megteremtéséhez.  

  Ahogy én a szamosújvári református gyülekezet életét és benne Kabai Ferenc 

nagytiszteletű úr és kedves felesége, Kabainé Hegyi Margit nagytiszteletű asszony munkáját 

ismerem, ők is ezt az utat jártak végig. Viszont ők sem „középiskolás fokon“ akarták ezt 

végezni, hanem a maximumot vállalva tették gyülekezetüket modern gyülekezeti központtá. 

A lendületes gyülekezetépítés mellett jutott a figyelmükből, szeretetükből, önfeláldozásukból 

arra, hogy megálmodják előbb az Emmaus házat, ahol a gyülekezeti élet rendezvényei 

mellett otthont tudtak biztosítani azoknak a gyermekeknek, akik a szülők elfoglaltsága miatt, 

az iskolai órák után felügyelet és segítség nélkül maradtak volna. Az Emmaus házban a 

gyermekek ebédet kaptak, majd pedig pedagógusok foglalkoztak velük, hogy a másnapi lecke 

pontosan elkészüljön. Csak késő délután indulhattak haza, amikor a leckéjük már készen volt, 

és amikor a szülők is már otthon voltak. E nélkül a szolgálat nélkül, az adott körülmények 

között, sok kedves, jobbra érdemes gyerekből utcagyerek, esetleg „csöves“ lett volna. Így 

azonban, erdélyi társadalmunk jövendőbeli reménységeivé lehettek! 

 Az Emmaus ház után következett a Zakariás házban kialakított szórványinternátus 

megteremtése. Sok harc, munka és áldozat nyomán ez is elkészült, s ma a Kis-Szamos és a 

Füzes-pataka mentéről sok gyermeknek biztosít bentlakást ez az otthon. Egy ilyen bentlakás 

nélkül ezek a gyermekek óhatatlanul beolvadásra lettek volna ítélve. Így azonban mind 

református egyházunk, mind erdélyi magyar népünk számára megmentették őket az 

asszimilációtól. 

 Úgy érzem, hogy ebbe az otthonteremtő nagy vállalkozásba a Kabai házaspár gyermek 

és ifjúkorának embert próbáló tapasztalatai is ösztönző erejűvé váltak. A megpróbáltatásból, 

hányattatásból így tud Isten jót kihozni! Fájó könnyekből így lehetnek - évtizedek multával - 

Krisztus emberi élteket megragadó ereje által, örömkönnyek! 

A kitüntetettek a rákosdi templomban 



 A Diaszpóra Alapítvány ezt a helyi gyülekezetért és a szomszédos régióért vállalt 

példamutató szolgálatot szeretné elismerni most, amikor Kabai Ferenc lelkipásztor urat és 

Kabainé Hegyi Margit tiszteletes asszonyt a 2004-es Czelder-díjjal jutalmazza. Isten áldása 

legyen életükön, szolgálatukon és a létrehozott fontos intézményeken! 

 

Jenei Tamás 

belmissziói előadó 
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