
„A NEHÉZ HELYZETEK IS ÁLDÁS ESZKÖZEI LEHETNEK!” 
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Mihályi – Kívül-belül megszépült, és új keresztelőkúttal gazdagodott a 
mihályi evangélikus templom. A mintegy négyéves felújítási folyamat 
lezárulását, és az eredetileg iskolának készült épület százötvenedik 
születésnapját 2013. augusztus 11-én, vasárnap ünnepelték a vadosfai 
egyházközséghez tartozó leánygyülekezet tagjai. Szöveg és fotó: Adámi 
Mária, szöveg: Mihácsi Lajos, fotó: Pintér András 

 
Az istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) 

Egyházkerület püspöke végezte. A liturgiában részt vett Mihácsi Lajos, helyi helyettes lelkész, 

valamint Gabnai Sándor, a soproni egyházmegye esperese. 

A meghívón szereplő ige (Zsolt 105,1-3) illetve az alkalomra választott textus (ApCsel 19,8-

11) alapján a püspök arról beszélt, hogy Isten eszköztárában a nehéz helyzetek is áldás 

eszközei lehetnek. „Kétségünk ne legyen felőle, hogy Isten műhellyé akarja tenni az iskolából 

templommá váló épületet is, mert neki van hatalma és van szándéka erre. Istennek terve van 

itt élő népével” – hangsúlyozta Szemerei János. 

A prédikációt követően Gabnai Sándor szólt néhány szót a keresztség jelentőségéről, majd 

megáldotta az újonnan készült keresztelőkutat. 

Az istentiszteletet követő közgyűlésen Sümeghy Péter, az anyagyülekezet felügyelője 

üdvözölte a megjelenteket. A renoválás folyamatáról Bálint Kálmán helyi gondnok számolt be, 

megköszönve az országos egyház, az egyházmegye, az önkormányzat, illetve a hívek 

támogatását, adományait. 

Köszöntőt mondott többek között Csitei Gábor, a falu polgármestere, és Gabnai Sándor 

esperes. 

A hálaadó ünnepség a templom mellett felállított sátrak alatt tartott szeretetvendégséggel 

zárult. 

Mihácsi Lajos lelkész sorai az alkalomról: 



Azért gyűltek össze 2013. augusztus 11-én délelőtt a Vadosfai Evangélikus Egyházközség 

Mihályi filiájának templomában a gyülekezet és a meghívott vendégek, hogy hálát adjanak 

templomuk teljes külső- és belső megújításának befejezése alkalmából. 

Az ünnepi istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) 

Egyházkerület püspöke végezte. Az erre az alkalomra elkészült új keresztelőkövet Gabnai 

Sándor, a Soproni Evangélikus Egyházmegye esperese szentelte fel. 

Az istentiszteletet követően Sümeghy Péter – az egyházközség felügyelője – köszöntötte a 

megjelenteket, majd Bálint Kálmán gondnok beszámolt a felújítás eseményeiről. A 

következőket mondta:  

„Ma, amikor a 170 éve megalakult Mihályi leánygyülekezetnek ebben az idén 150 éve, a 

népnevelésnek épült – az elmúlt 4 évben úgymond tetőtől-talpig, kívül-belül megújult mai 

templomában – hálát adhatunk gondviselő Istenünknek, nyugodtan kijelenthetem, hittel 

vallhatom megint, hogy az Úr csodásan működik! 

Csodásan működik, mert eleink 75 éve, 1938-ban tornyot is építettek az imaházként is 

működő iskola mellé, azóta minden reggel harangszó ad hálát az új napért, hívogat a 

gyülekezeti alkalmakra, jelzi a veszélyt, és sajnos, gyakran kíséri utolsó útjára elhunyt 

testvéreinket. 

Az Úr csodásan működik, mert az elmúlt 4 évben 16.700.000 forintot volt lehetőségünk 

épületeink felújítására, felszereléseink, berendezéseink pótlására, javítására fordítani.” 

Köszönetet mondott az Országos Egyház, az Egyházmegye, a helyi Önkormányzat és a sok-

sok magánszemély anyagi és kétkezi támogatásáért, amely lehetővé tette, hogy ilyen rövid 

idő alatt megújíthattuk templomunkat. 

„Két évvel ezelőtt esperes úr szolgálatával álltunk meg a felújítás egyik jelentős szakaszánál. 

Hinni sem mertük még akkor, hogy mindössze két év múlva eljön ez a mai alkalom. … Bizony, 

„az Úr csodásan működik.” – zárta Mihácsi Lajos helyettes lelkész a visszaemlékezést. 

A közgyűlést követően a templom mellett felállított sátorban – a gazdagon terített asztalok 

mellett – szeretetvendégséggel folytatódott az ünnep. 

 


