
6. osztály.       XI. hét. május 25-29. 

 

 

Áldás Békesség! 

 

Mielőtt rátérnénk a tananyagra két dolgot tegyünk, 

első,  Géza fejedelem, Sarolta,István, Gizella,Fejedelmi tanács,Ny -i, K-i 

keresztyénség,István intézkedései,intelmek,Ugye mindegyiket  tudod! 

Ezek csak segítettek előhívni a tudásodat. 

Második,idén nem tananyagunk a két ünnep, ami a múlt héten csütörtökön 

volt--Áldozócsütörtök = Jézus mennybemenetelének ünnepe és a Pünkösd 

ami vasárnap lesz, május 31-én.Idézd fel mit is tudsz az ünnepről. 

Néhány szó, ami segíthet:Jeruzsálem,aratás ünnepe, bezártság,szél zúgása, 

lángnyelvek,erő, Péter prédikációja,3000 megkeresztelt,a keresztyén egyház  

megalakulása.Pünkösd = a Szentlélek eljövetele. 

 

Most mindenki bezárkózva,a külvilág elől elzárva élünk.Mondhatjuk,hogy 

szerzetesek lettünk?Nem.Pedig a szerzetesek külön, a világtól elzárva 

élek.Akkor kik a szerzetesek? Ma róluk is tanulunk. 

 

Istenbe vetett hitünket többféle módon is megélhetjük.Akik komolyan  

vették a hitüket a középkorban, azok különös módot választottak. 

Remeték: kivonultak a világból, a zajból  a problémákból.Magányosan éltek. 

                 Tisztán akartak élni.Napjaikat imával és böjtöléssel élték. 

Majd ezeket  a remetéket összegyűjtötték már közösségben, de a világtól 

külön éltek, a nevük pedig a szerzetes lett.Közösen élnek,imádkozással 

és munkával töltik napjaikat.Munkájuk : írás, másolás, 

fordítás,gyógyítás,tanítás.Később termékeket is állítottak elő,pl.sajt, bor, 

 

A leghíresebb szerzetesrend alapítója, Assisi Ferenc. 

Felismeri hogy az egyház amiben él, eltér  Jézus akaratától.Megújulást akar. 

Nézzük meg ki volt ő. 

Született: Assisi városában, Olaszország.1118-1226. 

Apja:        gazdag textil kereskedő, jó módban él. 



Élete:       Éli a gazdag semmirekellő fiúi életet,mulatozott,majd katona lett 

                 Tartalmasabb életre vágyott. 

Új élete:    Találkozik egy leprással, odaadja a pénztét, átöleli, szeretetet 

                  érez iránta. Átérzi öröm segíteni másokon. 

Célja:        Krisztust követni,szeretni,a szegények között szolgálni. 

                 Otthagyja apja házát és a fényűzést, és romos kápolnában él. 

                 Azt renoválja,Isten szavára.De rájön hogy nem csak az épületet  

                 kell rendbe hozni,hanem az egész egyházat. 

Életmódja:szerénység,munka, koldulás,hirdeti Jézus szeretetét. 

                 Boldog és békés, örül hogy Istenhez tartozik. 

                 Sok követője lesz,ezáltal sokan térnek vissza az egyházhoz.   

                 Engedélyt kap, hogy szerzetesrendet alapítson. 

A róla elnevezett rend: Ferencesek  --> férfi ág 

                                     Klarisszák    --> női ág 

 

A ferencesek elve: egyszerűség,Istennel megélt öröm a szegénységben. 

 

A középkori egyház nem tért vissza a Szentírás tanításához. Egyre inkább 

eltávolodott attól.Azonban sokan vágytak a megtisztulásra.A reformáció ezt 

a megújulást hozta el, 1517. 

Magyarország ekkor, ebben az időben szomorú sorsban él.1526 a mohácsi  

vész. A magyarság a 3 részre szakadt országban él.A Magyar királyság, 

a Török birodalom, és az Erdélyi fejedelemség területi megosztottságában. 

Megoldást kerestek,ebben az elkeseredett helyzetben.Istenhez fordultak. 

Megértették, bűnbánat és a hit ad lelki megújulást és nemzeti megelevenedést. 

Ekkor ér  hazánkba a reformáció tanítása.Olyan tudós lelkipásztorok tanítottak 

az igehirdetésekben akik külföldön tanultak.Wittenberg, 

(Németország)Svájc,Hollandia, Anglia. A magyar nép elhitte ,és  megélte a 

hitét.Ez a hit az egész magyar népünk felemelkedését hozta. 

Néhány példát hoz a tankönyvetek. 

Dévai Bíró Mátyás akit a magyar Luthernek neveznek.Találkozott a nagy 

reformátorral Lutherrel.Több helyen tanul, hazatérve a kálvini reformációt 

tanítja. 



Sztárai Mihály az énekes reformátor.Nevét onnan kapta, hogy a mocsaras vidékre 

elbújt népet énekszóval, Istenről szóló énekkel csalogatta elő.Ezek az emberek a 

török elől menekültek ide.A török nem mert a mocsaras lápos területre bemenni.A 

Dél-vidéken tevékenykedett Sztárai, 120 gyülekezetet alapított. 

Károli Gáspár a bibliafordító reformátor.Hazatérve azzal szolgálja a reformációt, 

hogy anyanyelven lehet olvasni a Bibliát. Ő fordította le 1590.Vizsoly.Ez az  

első teljes , Ó és Újszövetség,magyar fordítása. 

Huszár Gál a nyomdászprédikátor.Ő kitanulta a lelkipásztori szolgálat mellett 

a könyvnyomtatást is. Saját nyomdáját arra használta , hogy 

énekeskönyveket,igehirdetéseket nyomtatott a nép számára. 

 Egy nép felemelkedése ma is a bűnbánat a hit komolyan vétele és annak megélése 

által lehetséges.Kellenek olyan emberek akik hit  által szolgálják 

az Isten ügyét. Te is lehetsz ilyen elhívottja Istennek. 

 

 

A tanulnivalód a Tk. 81-85. oldalak. 

Visszaküldő feladatod nincs. 

 

 


