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Áldás Békesség! 
 
Kedves diákjaim,jó hírt mondok, elérkeztünk az utolsó anyagrészhez. 
Ha hűséggel tanultál, akkor sokat okosodtál ebben a tanévben. 
Még egy kis kitartás! 
 
Ma te olyan Magyarországban élsz ahol szabadság van.Vallásszabadság is  
van.Senki sem büntet meg azért ha imádkozol,ha templomba elmész, 
ha megvallod hiszed Istent és Jézust megváltódnak vallod.Neked ez 
természetes.Maradjon is így!De volt idő amikor ez nem így volt. 
Most erről a történelmi időről tanulunk. 
A reformáció után, következett az ellenreformáció ideje.A Habsburgok akik 
vallásilag katolikusok voltak, és maga a katolikus egyház karöltve azon 
munkálkodtak,vallásilag és politikailag, hogy megakadályozzák a reformáció 
tanításának sikereit, és visszakényszerítsék a már reformátusokat a régi 
hitre a katolikus hitre.Ekkor nem lehetett szabadon templomba menni,titkolni  
kellett az embereknek hogy mit hisznek.Sokakat kivégeztek a hitük miatt. 
Bocskai István,Bethlen Gábor és I. Rákóczi György uralkodókként, 
fejedelemként harcoltak a békéért, a vallásszabadságért. 
 
Bocskai István  1557- 1606. 
Ő az első fejedelem aki a vallásszabadságért harcolt.Az ő segítői a hajdúk 
voltak.A hajdúk akik a szarvasmarhákat Magyarországról  eladás céljából, 
Európa különböző városaiba elhajtották az állatokat.Nehéz feladat volt ez. 
A török megszállás miatt ezt a munkát nem tudták folytatni, így elszegényedtek. 
Beálltak Bocskai mellé katonának.Jó katonák voltak, hűségesen harcoltak. 
Ennek eredménye lett a Habsburgokkal kötött béke. 
1606-ban a bécsi béke néven vált ismertté.Biztosította a protestáns nemeseknek,a 
katonáknak a vallásszabadságot. 
Ma azok a települések amelyeknek a nevében szerepel a hajú név,pl. 
Hajdúszoboszló,Hajdúnánás,Hajdúböszörmény ....,Ezek  a területek  
Bocskaitól kapott földbirtokok, amiket a hűségükért kaptak a vele harcoló 
hajdúk. 
 
Bethlen Gábor  1580 - 1629. 
Ő is harcolt a protestánsok szabadságáért.Hadaival elfoglalta Pozsony 
városát,Magyarország királyává választotta.A Habsburgok látták erejét 
és inkább békét kötöttek vele.Ez Nikolsburgban, 1621-ben történt. 
Ez a béke megerősítette a bécsi békét.Az egyházat a következőkkel  
segítette: * templomokat építtetett 
                * tornyokat építtetett 
                * harangokat, orgonákat készíttetett 
                * lelkipásztoroknak nemesi rangra emelt 
                * iskolák fenntartásáról gondoskodott 
                                    Gyulafehérvár,Debrecen, Nagyenyed,Kolozsvár, 
                * a tehetséges jobbágyfiúkat taníttatta 
                * Bibliák, énekeskönyvek nyomtatását fizette 



Hite minderre késztette.A háborúba magával vitte a Bibliáját és azt olvasta. 
 
I. Rákóczi György 1593- 1648 
Uralkodásakor két ellenség is is támadta az országot, a török és a Habsburg. 
Erős kézzel harcolt, hogy megmaradjon a magyar nyelv, és a hit. 
Gazdag volt de gazdagságát nem magára pazarolta.Ő visszafogott , takarékos  
életet élt feleségével Lorántffy Zsuzsannával.Hadjáratait saját vagyonából  
fizette.Viszont bőkezű volt az egyház és az iskola tekintetében. 
Munkássága: *  templomokat, iskolákat építtetett 
                       * ő fizette a lelkészeket és a tanítókat 
                       * Úrvacsorai edényeket ,aranyból, adományozott  
                      *  a könyvnyomtatást is fontosnak tartotta 
                      *  A harc során a zsákmányolt ágyúkból harangokat öntetett 
                          és azt az egyházaknak adta.pl. Debrecen, Sárospatak 
Halála után, felesége méltó folytatója a megkezdett munkának. 
Lorántffy Zsuzsanna a  sárospataki iskolát fejlesztette. 
Rákóczi Györgyről jegyezték fel hogy 32 szer olvasta el az Újszövetséget. 
Te vajon elolvasod e egyszer is? Legyen példa előtted mire képes a hitből  
való cselekedet. 
A tananyagot megtalálod a tankönyv 86-89. oldalon. 
A becsületed tartson ki. 
Sokaknak köszönöm a tanévben a hűséges, szorgalmas munkátokat,az  
együtt töltött órákat.Vigyázzatok magatokra.Isten áldjon benneteket, 
családotokat.Mindenkit biztatok a jövőbeli szorgalmas munkára. 
 
A következő hétre nincs tanulnivalód.Viszont tart még az iskolai idő. 
Kérlek nézz meg a neten egy filmet, a keresztyén filmek közül. 
Vagy olvass a bibliából, fél órát. 
 
A kölcsöntankönyvet szeptemberben kell visszahoznod, addig őrizd 
meg. 
 
 

http://adta.pl/

