
Felújítás 

 

Isten akaratából elkezdődhetett a templom belső felújítása. A megújítás elsősorban a templom aljzat 
és a padsor teljes rekonstrukcióját jelenti ablakcserével, illetve belső festést, ezeken kívül még kisebb 
munkálatokat, de nem a teljes, egész belső felújítást.    Istennek hála, hogy egyáltalán ezekre is lett 
lehetőségünk, hiszen már régóta nagy szükség volt az újragondolásra. Jól látszódott a felújítás 
szükségessége a bontáskor, hiszen ekkor lehetett csak látni igazán az elkorhadt, szuvasodott, 
berepedezett faanyagokat (padok, padvégek, tartógerendák, stb.), a súlyosan átnedvesedett falakat, 
ahol több helyen is szinte teljesen átvizesedett a fal, illetve az aljzatbeton gyenge minőségét. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy elődeink nem kis munkát, energiát és áldozatot hoztak az akkori 
kialakítással. A kicsit jobban hozzáértők mondták el, hogy a meglévő szerkezetek, megoldások arról 
tanúskodnak, hogy bizony nem spórolósra lett fogva a kialakítás, hanem értelemmel, és az akkor 
elérhető egyik legjobb szaktudással és anyagokkal volt az összerakva. Mindezért őket is dicsérhetjük, 
de az idő azonban még ezeken a szerkezeteken is kifogott.   Az átalakítás természetesen nem csak a 
műszaki rendbehozatalt, a hiányosságokat és az elöregedett, megkopott részeket hívatott 
helyreállítani, hanem a kor igényeinek megfelelően a kényelmesebb kiszolgálást, a padok egy 
részének elforgatásával a figyelem és hallgatás elősegítését a híveknek, „hogy még jobban megértsék 
a törvény szavait” (Nehémiás 8,13b). A hangosítás, a technika megújítása, a jobb rálátás az 
igehirdetők munkáját is segíti.    A kétkezi munkálatokat a presbitérium és a gyülekezeti tagok 
kezdték el odaszánt, fáradtságos, de lélekemelő munkával. Két nap alatt teljesen kikerültek a padok, 
a gerendák. Sikerült a templomban olyan állapotot teremteni – leszámítva egy-két apróságot –, hogy 
kész legyen a további, mérföldkövet jelentő munkák megkezdéséhez. A teljes munkavolumen több 
szakterületet is érint, így több kivitelező összehangolt munkájára van/lesz szükség. Az eddigi 
adományok szépen alakultak, bár még mindig szükség van az adakozásra.    Imádkozzunk azért, hogy 
amit elterveztünk, azt Isten véghezvigye. Hálásak vagyunk már eddig is, hogy idáig elvezetett minket 
az Úr! A hálánk és kéréseink kifejezésére a presbitérium imaalkalmakat szervezett. Márciustól 
rendszeresen (havonta egyet) imaközösséget tartunk a templom felújításért, melyhez bárki 
csatlakozhat. Ezzel kifejezzük szándékunkat az ügy elkötelezettsége mellett, és kinyilvánítjuk Isten 
iránti bizalmunkat.   Az első imaközösségi alkalom már megvolt. Ismét csak hálát adtunk 
Teremtőnknek az eddigi munkákért és áldozatokért. A hála mellett a remény is hajlékot vett 
szívünkben, hisz úgy tűnik, nincs akadály a továbblépést illetően (anyagi és kivitelezői értelemben), 
így minden bizodalmunk megvan, hogy majd elmondhassuk: sikerült. Mindezért Istené legyen a 
dicsőség!                
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