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1. Isten. Isten igéje. 
A magyar gyermekek hat éves koruktól fog-

va iskolába járnak. Itt megtanulnak írni, olvasni, 
számolni, énekelni. Tanulnak a mi szép hazánkról, 
Magyarországról és a többi országról. Tanulnak 
az emberekről, állatokról, növényekről és ásványok-
ról. Megtanulják, hogy szeretni és tisztelni kell 
a szülőket, testvéreket, rokonokat és minden em-
bertársunkat. És végül, a mi legszentebb köteles-
ségük, megtanulják, hogy szeretni és tisztelni kell 
az Istent, aki ezt a nagy világot teremtet te és an-
nak gondjá t viseli. »Mert minden házat épít va-
laki. Aki pedig mindeneket felépített, az Isten az.« 
(Zsid. 3. 4.) 

Isten a világot kezdetben teremtet te . Isten ak-
kor is volt, mikor még sem ég, sem föld, sem 
ember nem volt. Istennek nem volt kezdete, tehát 
nem is lesz vége. Isten örökkévaló. A Szentírás is 
azt mondja : »Ez az Isten a mi Istenünk mindörök-
kön örökké, ő igazgat minket mindhalálig.« (Zsolt. 
48. 15.) 
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Az embert is Isten teremtette. Testét a föld-
nek porából formálta. Lelket a maga lelkéből le-
helt bele. A testet láthatjuk és kezünkkel megta-
pinthatjuk. A lélek azonban láthatatlan. Mégis tud-
juk, hogy van. Ugyanis tudunk gondolkodni, érez-
ni és akarni. Például a gyermekek gondolkodnak 
azon, hogy a felnőttek miért tudnak olyan szépen 
írni? Miért tudnak olyan jól olvasni? Miért tud-
nak olyan gyorsan számolni? Ők is szeretnék ezt 
megtanulni és akarják is, hogy megtanulják. A 
gondolkodás, érzés és akarás nem a te_t :ek a mun-
kája, hanem a léleké. A lelket tehát a léiek mun-
kájából, a lélek cselekedeteiből ismerhetjük meg. 

Az Isten is lélek. Teste nincs. Ezért láthatat-
lan. Munkájából , cselekedeteiből azonban megis-
merhet jük. Ha körültekintünk itt az iskolában, vagy 

. o t thon a szobában, sok bútort és sok más tárgyat 
látunk, melyeket emberek készítettek. De kinn a 
szabadban, a nagy természetben ncgyon sok olyan 
dolgot látunk, amelyek nem emberek készítményei. 
Látjuk a sugárzó napot, a fénylő holdat, a 
ragyogó csillagokat, a kék égboltozatot, az 
éltető levegőt, a búzatermő földet, az erdős 
hegyoldalakat, a pázsitos réteket, a csörgedező pa-
takokat, a hömpölygő folyókat, a mérhetetlen ten-
gert , az erdők és hegyek, mezők és vizek állatait, 
növényeit és ásványait, a tornyosuló felhőket, a 
permetező esőt, az enyhe szellőt, a tomboló vihart, 
a cikázó villámot, a tarka szivárványt, az éveknek, 
évszakoknak, hónapoknak, napoknak, nappaloknak 
és éjjeleknek pontos váltakozását stb. Ki az, aki 
mindezt a sok szép és csodálatraméltó dolgot al-
kot ta? Ki az, aki mindezt a semmiből, egyetlen 



szavával, a legyen szóval megteremte t te? Ki más, 
mint az Isten, a hatalmas, a mindenható Isten. 
Ezt vallja a zjol táríró Dávid is: »Az Úrnak beszéde 
által lettek az egek és az ő szájának lelkével min-
den ő seregei.» (Zsolt. 33. 6.) 

A mindenható Isten azonban nemcsak megte-
remtette a vLágot, hanem azt bölcsen és igazságo-
san kormányozza és annak gondjá t viseli. Mint 
ahogy a jó szü.ők gondoskodnak gyermekeikről , 
úgy az Isten is, a mi szerető mennyei Atyánk, gon-
dot visel minden teremtményére , de legjobban re-
ánk, szeretett gyermekeire. Azt akar ja , hogy mi 
itt e földön, mint jó testvérek, szeretetben, békes-
ségben és boldogan éljünk és halálunk után el-
nyerhessük az örök életet és üdvösséget . »Mert 
úgy szerette az Isten a világot, hogy az ő egyszü-
lött fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen.« (János ev. 3. 
16.) 

De a jó Istent és az ő szent akaratát nem-
csak a cselekedeteiből ismerhet jük meg, hanem 
a kijelentéseiből is. Ezeket a kijelentéseket azok-
ban a szép bibliai tör ténetekben olvashatjuk, ame-
lyek a mi szent könyvünkben, a Szentírásban van-
nak összegyűjtve. Nevezzük a Szentírást, vagyis a 
bibliát Isten igéjének, Isten beszédének is, mivel 
abban maga az Isten szól hozzánk, hogy megis-
mertesse magát mivelünk. Ezt hirdeti Pál apostol 
is: »Ami az Istenről megtudható, ismeretes kö-
zöttünk, mert az Isten nyilvánvalóvá tette azt ne-
künk.« (Róm. 1. 19.) 

Isten igéje örök és soha el nem múlik. Erre 
tanít bennünket Jézus is: »Az é g és a föld el-
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múlik, de az én beszédem semmiképpen el nem 
múlik.« (Lukács ev. 21.33.) 

Mivel Istent és az ő szent akaratát a maga 
igéjéből, Jézus tanításából ismerhetjük meg, azért 
olvasgassuk szorgalmasan a bibliát! Jézus is ezt 
mond ja : »Tudakozzátok az írásokat, mert azok-
ban örök életetek van és azok énrólam bizonyságot 
tesznek.« (János ev. 5. 39.) 

2. Imádság. Ének. 
A jó Isten szeret bennünket és gondot visel 

reánk. Ezért nekünk is szeretni és imádni kell őt. 
A Szentírás is azt mondja : »Szeresd a te Uradat, 
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes 
elmédből! Ez az első és nagy parancsolat. A má-
sodik hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat!« (Máté ev. 22. 37—39.) 

A jó Istent az a gyermek szereti, aki meg-
tar t ja parancsolatait és buzgó szívvel imádkozik 
hozzá. Imádkozni egyedül a jó Istenhez kell. 
Imádságunkban Őneki adunk hálát és az Ő szent 
nevét dicsérjük és áldjuk azért a sok jóért, amely-
lyel naponként eláraszt bennünket. Egyedül ő tő le 
kérünk segítséget , vigasztalást, bátorítást és bol-
dogítást . Ezt parancsolja a Szentírás is: »Adjatok 
hálát mindenkor és mindenért az Istennek és Atyá-
nak a mi Űrünk Jézus Krisztus nevében!« (Efez. 
5. 20.) 

A jó Isten mindenütt jelen van és mindent lát 
és hall. Ezért mindenütt és mindenkor imádkozni 
kell hozzá: iskolában, templomban, odahaza, ta-
nyán, műhelyben és hivatalban egyformán. Erre 
buzdít a Szentírás is: »Szüntelen imádkozzatok! 
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Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata 
titeket illetőleg a Krisztus Jézusban!« (I. Tessz. 5. 
17—18.) 

A jó Isten meghallgatja a legrövidebb imád-
ságot is, ha azt buzgó szívvel mondjuk el. Ezt 
fejezi ki ez a kis vers is: 

Gondolj a menny s föld Urára, 
Kulcsold kezed hő imára! 
Ha szívből jön imádságod, 
Beteljesül kívánságod. 

Az imakönyvben szép imádságokat találha-
tunk minden alkalomra. 

Imádságok azok a szép énekek is, amelyeket 
az iskolában, a templomban, a temetések alkalmá-
val és odahaza a családban énekelünk. Ezeket egy-
házi énekeknek nevezzük és az énekeskönyvben 
vannak összegyűjtve. 

Mint a madár a faágon, 
Zümmögő méh a virágon, 
Mint vízesés a vadonban: 
Ügy énekelj a templomban! 

A jó evangélikus családnak, még ha szegény 
is, van három drága kincse: bibliája, imakönyve és 
énekeskönyve. 

»Énekeljetek az Űrnak, áldjátok az Ő nevét! 
Hirdessétek napról-napra az Ő szabadítását!« 
(Zsolt. 96. 2.) 

3. Istentisztelet. Templom. 
A mi vallásunkat, a keresztyén vallást Jézus 

Krisztus alapította. Krisztus nevéről nevezzük val-
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lásunkat keresztyénnek, mert mi Krisztusban hi-
szünk, Krisztus nevére keresztelkedünk meg és 
Krisztus tanítása szerint igyekezünk élni. ő taní-
tott meg bennünket Isten igaz megismerésére és 
tisztelésére. Ő mondja : »Aki vallást tesz énrólam 
az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én 
mennyei Atyám előtt.« (Máté ev. 10.32.) 

Krisztus tanítása szerint mindenütt és min-
denkor kell tisztelni az Istent. De mégis van egy 
szent hely, ahol egyakarattal egybegyűlünk az Is-
ten tiszteletére. Ez a szent hely a templom. Az 
Isten háza. Gyermek és felnőtt mindig örömest 
megy a templomba és együtt vallja a zsoltáríróval: 
»Örvendezek, mikor nékem azt mondják: Men-
jünk el az Ür házába.« (Zsolt. 22. 1.) 

A templom a szeretet és béke hajléka, aho-
vá hálaadó szívvel és alázatos lélekkel szabad csak 
belépni. Csendesen menjünk a padunkba és ma-
gunkban elmondva egy rövid kis templomi fo-
hászt, imádságos lélekkel üljünk le helyünkre. 
Ügy üljünk, hogy láthassuk a lelkészt. De ne 
akar junk mindenáron elül ülni és ne húzódjunk 
oszlop mögé sem. Ha valaki már ott ül a mi meg-
szokott helyünkön, keressünk más helyet. Ha idő-
sebb férfi, vagy nő jön, helyünket udvariasan ad-
juk á t neki. 

Azután, ha megkezdődik az istentisztelet, 
énekeljünk szépen, hallgassuk Isten igéjét, a pré-
dikációt áhítattal és imádkozzunk buzgó szívvel 
szüleinkkel, testvéreinkkel, rokonainkkal, ismerőse-
inkkel és az egész gyülekezettel együtt. A közös 
istentiszteletben egyesüljön lelkünk Istennel. Em-
lékezzünk meg atyai szeretetének ezernyi jeléről. 
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Áldjuk őt és kérjük, hogy ter jessze ki áldását re-
ánk, egyházunkra és hazánkra. Erre tanít bennün-
ket Jézus Krisztus is: »Jöjjetek énhozzám mindnyá-
jan, ti megfáradt és megterhelt lelkek és én meg-
nyugtatlak titeket!« (Máté ev. 11. 28.) 

Szeressük a templomot! Jár junk oda mennél 
gyakrabban! Ajtaja tárva van mindenki előtt. 

A jó evangélikus családok azonban nemcsak a 
templomban, hanem otthon is egybegyűlnek házi 
istentiszteletre. Ilyenkor a család feje felolvas a ' 
bibliából egy részt és együtt énekel és imádkozik 
az egész család. Jézus mond ja : »Ahol ketten vrgy 
hárman találkoznak az én nevemben, ott vagyok 
közöttük.« (Máté ev. 18. 20.) 

4. Ünnep. Egyházi esztendő. 
Istentiszteletek naponként vannak a templom-

ban. Ezeket hétköznapi könyörgéseknek nevez-
zük. Ezek rövid ideig tartanak. A nappal többi ré-
szét munkára kell fordí tanunk. De vannak külön 
ünnepnapjaink is: a vasárnapok és ünnepnapok. 
Ezeket főképpen az Isten tiszteletére kell szentel-
nünk. 

Egy évnek a vasárnapjai és ünnepnapjai te-
szik együtt az egyházi esztendőt. Ennek első fele 
ünnepes félév. A má^ik fele ü inepte en. Az egy-
házi esz 'endő ádvent első vasárnapjával kezdődik, 
amely november utolsó, vagy december első va-
sárnapjára esik. Ádvent magyarul eljövetelt je-
lent. A Megváltó eljövetelét. Négy ádventi vasár-
napunk van. A többi ünnepünk is Jézus életének 
főbb eseményeivel van kapcsolatban. December 
25-én és 26-án van karácsony, Jézus születésének 
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ünnepe. Január 1-én van újév, Jézus templomi be-
mutatásának ünnepe. Január 6-án van vízkereszt, 
Jézus megkeresz':elkedésének és a pogány-misszió-
nak ünnepe. Ezulán következnek a farsangi és böjti 
vasárnapok. A böjt előkészület a nagyhét méltó 
megünneplésére. Hat böjti vasárnap van. Ezeken 
Jézus szenvedéséről elmélkedünk. A hatodik virág-
vasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulásának, nagy-
csütörtök az Úr vacsorája szerzésének, nagypén-
tek Jézus halálának, húsvét Jézus feltámadásának, 
áldozó csütörtök Jézus mennybemenetelének, pün-
kösd a Szentlélek kitöltésének és a keresztyén egy-
ház megalapításának ünnepe. Pünkösddel végző-
dik az ünnepes félév. Utána következik az ünnep-
telen féléy a szentháromság vasárnapokkal. 

Egyéb ünnepeink: a biblia vasárnapja október 
tutolsó vasárnapján, a reformáció ünnepe október 
31-én, a gyámintézet ünnepe advent első vasárnap-
ján, a fogházmisszió ünnepe ádvent 3-ik vasár-
napján, a sajtó vasárnapja május első^vasárnapján. 
az anyák napja május 2-ik vasárnapján, a hősök 
ünnepe május utolsó vasárnapján és az óév utolsó 
estéjének ünnepe dec. 31-én. 

A vasárnapok és ünepnapok a pihenésnek, de 
főleg a lélek épülésének a napjai. Ezéken a napo-
kor különösen nagy örömmel menjünk a templom-
ba! Menjenek a kicsinyek és nagyok, szegények és 
gazdagok, boldogok és szerencsétlenek egyaránt! 
A hivők gyülekezetében az elvett jókért adjunk há-
lát Istennek! Kérjük segedelmét és áldását és 
együtt »örüljünk az örülőkkel és sírjunk a sírók-
kal!» (Róm. 12. 15.) 

»Boldogok azok, akik az Isten igéjét hallgat-
ják és megtartják. (Lukács ev. 11. 28.) 
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5. Különféle vallások. 
A földön körülbelül ezerhétszáz millió ember 

él. Ez a tengernyi ember sokféle nyelven beszél. 
Alakjuk, színük, ruházatuk, tudásuk, műveltségűk 
és életmódjuk is különböző. Abban azonban mind-
nyájan megegyeznek, hogy hisznek Istenben. Te-
hát van hitük és vallásuk. 

A hitről azonban az emberek nem egyforma 
módon tesznek vallást és az Istent sem egyforma 
módon tisztelik. Ezért különféle vallások vannak. 
Legel ter jedtebb vallás a pogány, zsidó, moha-
medán és keresztyén vallás. 

A pogányok több Istent imád lak . Imádják a 
napot, ho dat, tüzet, vizet, állatokai: és fából, vagy 
kőből faragott , vagy ércből öntött isteneiket. Ezért 
bálványimádóknak is nevezzük őket. Ázsiában, 
Afrikában és Ausztrália szigetein még nagyon sok 
pogány él. Megtérí tésükért keresztyén hittérítők, 
misszionáriusok fáradoznak nagy buzgósággal . 

A zsidók egy Istent imádnak, akinek a neve 
Jahve (Jehova). Ezt a nevet azonban sohasem ejtik 
ki, hanem helyette Adonájt , U at mondanak és c:ak 
a maguk Istenének vallják. Vallásuk alapítója és 
főprófétája Mózes. Szent könyvük a Tóra , vagyis 
a törvény, Mózes 5 könyve. A szDmbatot ünneplik 
meg. Az esztendőket a világ teremtésé ől számít-
ják. A zsidók szétszórtan laknak a vi.ág minden 
táján. 

A mohamedánok is azt vallják, hogy egy az 
Isten, ö k az Istent Allahnak nevelik. Vallásuk ala-
pítója és főprófétája Mojiamed. Szent könyvük a 
Korán. Ünnepnapjuk a péntek. Az éveket Moha-
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med menekülésétől, Krisztus után a 622-ik eszten-
dőtől számítják. Ázsiában és Afrikában nagyon sok 
mohamedán él. 

A keresztyének is egy Istent imádnak. VaF.á-
suk alapítója Jézus Krisztus. Az ő tanítása szerint 
»Lélek az Isten, és a'dk őt imád'ák, kell, hogy lé-
lekben és igazságban imádják.« (János ev. 4. 24.) 
A keresztyének szent könyve a biblia. Heti ünnep-
napjuk a vasárnap, mert ezen a n a ^ n támadt 
fel az Ür Jézus Krisztus. Az éveket Krisztus szü-
letésétől számítják. Az addig elmúlt éveket Kr. 
sz. előttieknek, az utána következőket pedig Kr. sz. 
(utániaknak mondják. Vallásuk az egé:z földön 
el ter jedt és számuk mindegyre szaporodik. 

A keresztyén va'lás Isten felséges ado-
mánya. A legtökéletesebb vallás, mert Isten 
a keresztyén vallásban jelentette ki magát 
legtökéletesebben az Ő egyszülött fia, a Jézus 
Krisztus által. De a legtöké.etesebb vallás azért is, 
mer t ez a vallás a hívő keresztyéneknek itt e föl-
dön békességet és bo ldogsá jo t , a ha ál után pedig 
örök életet és üdvösséget ad. Jézus mondja : »Légy 
hü mindhalálig s neked adom az élet koronáját.« 
(Ján. lát. 2. 10.) 

6. Az ágostai hitvallás. 
A keresztyének sem egyforma módon tesznek 

a hitükről vallást és nem egyforma módon tisztelik 
az Istent. Azok a keresztyének, akiknek a hite, val-
lása és istentisztelete teljesén egyforma, külön 
keresztyén társasággá, külön egyházzá tömörültek 
és maguknak külön templomot és iskolát építettek. 
Van -ágostai hitvailá:ú evangé.ikus, református, uni-
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tárius, római katolikus, gö rög katolikus és g ö r ö g 
keleti keresztyén egyház. 

Mi az ágostai hitvallású evangélikus keresz-
tyén egyház tagjai vagyunk. Hitvallásunkat, az á-
gostai hitvallást Luther Márton és Melanchton Fü-
löp írták. Azért nevezzük ágostai hitvallásnak, 
mert azt legelőször Ágosta városában olvasták fel 
és hirdették ki nyilvánosan a német birodalmi 
gyűlésen 1530-ban. Evangélikusoknak pedig azért 
neveznek bennünket , mert mi csakis a Jézus Krisz-
tus evangéliomát hisszük és a szerint igyekezünk 
élni. 

Az ágostai hitvallás főbb tanításait minden jó 
evangélikusnak ismerni kell. Ezek a következők: 

1. A keresztyén hit egyedüli kútforrása és a 
keresztyén élet egyedüli zsinórmértéke a Szentírás. 
Elvetjük tehát a szájhagyományokat és a Szent-
írással ellenkező tanokat . Jézus mond ja : »Hiába 
tisztelnek, ha olyan tudományt tanítanak, amely 
emberek tanítása.» (Máté ev. 15. 9.) 

2. A keresztyén egyház egyedüli feje a Jézus 
(Krisztus. Helytartója a földön nincs és nem is 
lehet. Ezt mondja Pál apostol is: »Más alapot 
senki sem vethet azonkívül, amely le van rakva 
és ez a Jézus Krisztus.» (I. Kor. 3. 11.) 

3. Az Isten és a hívő keresztyének között 
egyedüli közbenjáró a Krisztus. Ezért közbenjárá-
sér t sem Máriához, sem a szentekhez nem kell 
könyörögni. Ezt mondja Pál apostol is. »Egy az 
Isten, egy a közbenjáró az Isten és az emberek 
közt: az ember Krisztus Jézus». (I. Tim. 2. 5.) 

4. Bűneink bocsánatát, az örök életet és üdvös-
séget egyedül Isten ingyenvaló kegyelméből nyer-
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het jük el a Jézus Krisztusban való hit által. Ezt 
tanít ja a Szentírás is: »Mindnyájan vétkeznünk és 
nélkülözzük az Isten dicsőségét, de megigazulunk 
ingyen az Ő kegyelméből a megváltás által, amely 
van a Jézus Krisztusban.« (Róm. 3. 23—24.) 

5. A jó cselekedeteket úgy kell tekinteni, mint 
az igaz hitből fakadó elmaradhatatlan, termé-
szetes gyümölcsöket. Ezt tanít ja Krisztus evangé-
lioma is: »Minden fát a maga gyümölcséről lehet 
megismerni. A tövisről senki sem szed füg§t s a 
csipkebokorról sem szüretel szőlőt. A jó ember az 
ő szíve jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember 
pedig az ő szíve gonosz kincséből gonoszat hoz 
elő.« (Lukács ev. 6. 44—45.) 

6. Csak két szentségünk van: a keresztség és 
az Úr vacsorája, mert J é z i s is csak ezt a kettőt 
rendelte. A keresztséget ezekkel a szavakkal ren-
del te : «Menjetek el azért, tegyétek tanítványok-
ká az összes népeket és kereszteljétek meg őket az 
Atya, Fiu és Szentlélek Isten nevébe!« (Máté ev. 
28. 19.) 

7. Az Űr vacsoráját két szín a'att kell kiszol-
tatni mindenki számára úgy, amint azt Jézus ren-
del te : »Evésközben kezébe vette a kenyeret, meg-
áldotta, megtörte és e szókkal adta oda a tanít-
ványoknak: Vegyétek! Egyétek! Ez az én testem. 
Azután kezébe vette a poharat, hálát adott és e 
szókkal adta oda nékik: Igyatok ebből m i n d -
n y á j a n ! Ez az én vérem, ez az új szövetség 
sokakért kiömlő vére a bűnök bocsánatjára.» (Má-
té ev. 26. 26—28.) 

8. Krisztus teste és vére az Úr vacsorájában 
valósággal jelen van és kiosztatik a hívőknek üd-
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vére, a hitetleneknek pedig kárhozatára. Ezt taní t ja 
& Szentírás is: »Vizsgálja meg magát az ember és 
úgy egyék a kenyérből és úgy igyék a pohárból. 
Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik 
és iszik magának, mivel nem becsülte meg az Úr-
nak testét.« (I. Kor. 11. 28—29.) 

9. Az istentiszteletnél egyszerűségre és a lé-
lek valódi épülésére kell törekedni. Központja Is-
ten igéje legyen, melyet a lelkészek a nép anya-
nyelvén hirdessenek. Az imádkozás, éneklés is 
ugyanezen nyelven tör ténjék. Ünnepet egyedül az 
Isten tiszteletére szentelünk. Mária és a szentek 
emlékére ünnepet nem tar tunk, mert nem emberek-
től, hanem egyedül Istentől veszünk minden ál-
dást . Ezt tanít ja a Szentírás is: »Minden jó ado-
mány és minden tökéletes ajándék felülről száll alá 
a világosság Atyjától, akinél nincs változás, vagy 
változandóság árnyéka.» (Jakab 1. 17.) 

A különböző keresztyén és nemkeresztyén 
egyházak tanítása több tekintetben eltér az ágostai 
hitvallástól. De mivel minden egyházban vannak 
Krisztus igaz követői, ezért az egyházak csak úgy 
töltik be isteni hivatásukat, ha egymás iránt türel-
mesek és egymással békés testvéri szeretetben él-
nek. Erre buzdít a Szentírás is: »Kérten kérlek, 
kedves testvéreim, a mi Urunk, a Jézus Krisztus 
nevére, értsetek egyet mindnyájan s ne szakadjatok 
szét, hanem tartsatok össze a k ö z ö s f e l f o g á s 
és a k ö z ö s m e g g y ő z ő d é s a l a p j á n ! « (I. 
Kor. 1. 10.) 
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Második rész. 
A z o r o s h á z i á g . h i t v . e v a n g . k e r e s z t y é n 

e g y h á z k ö z s é g r ö v i d t ö r t é n e t e . 

1. Orosháza és az orosházi evang. egyház meg-
alapítása. 

Községünk határában hajdan két község volt. 
A régi írások ezeket Oroszegyháza, Oroszháza 
vagy Orrosháza néven örökítették meg. A régebbi 
község a mostanitól kissé nyugatra feküdt. Ezt 
kettős sánc és árok védte. A másik a mai Oroshá-
zától délre, a »kisföldeken« épült. Mind a kettő 
elpusztult. De hogy mikor, nem tudjuk. Az elsőt 
valószínűleg a tatárok égették fel. A másikat a 
dúló török csapatok tették a földdel egyenlővé. 
A 17-ik század közepe táján helyükön már csak 
néptelen puszták, csobogós rétek és ingoványos 
mocsarak voltak. 

De ugyanilyen műveletlen földterület volt a 
környék is. Kincstári birtok volt az egész. Lakat-
lansága miatt azonban a kincstár semmi hasznát 
sem látta. Ezért III. Károly király az értéktelennek 
tar tot t területet 1723-ban odaajándékozta hadsereg-
élelmező biztosának, Har rukkem Jánosnak. Az ú j 
birtokos természetesen hasznát akarta venni a ha-
talmas birtoknak. Ezért igyekezett azt benépesíteni. 
Kihirdette tehát , hogy az oda 'elepü.őknek elegendő 
földet ád és biztosítja vallásuk szabad gyakorlását^ 

A kecsegtető ígéret híre eljutott Tolna várme-
gyének Zomba nevű községébe is, melynek evan-
gélikus, magyar lakosai a vallásüldözések miatt 
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csak nemrégen települtek oda Vas, Veszprém, Sop-
ron, Zala, Komárom és Somogy vármeg ék ma-
gyarlakta vidékeiről. Mint »szabadmenetelű árendá-
sok«, Zombán kerestek maguknak békés o t thont , 
mert azt ígérték nekik, hogy ott senki sem fogja 
őket háborgatni vallásuk szabad gyakor la tában. 
Egyideig nem is tör tént bántódásuk. Imaházat 
és iskolát építettek. Taní tót választottak. És így 
megalapították a zombai evangé ikus leány egy házat. 

Kicsiny volt az egyház, de hitben annál erő-
sebb. Tanítójuk egy nagytudományú és kiváló 
férfiú, Dénes Sándor volt, akinek evangéliomi szi-
lárd hite, apostoli buzgalma és lángoló lelkese-
dése hasonló hitre, buzga 'omra és lelkesedésre 
serkentet te a 30 családból á'Aó kis gyülekezet ap-
raját-nagyját . 

Néhány év múlva azonban olyan sajnálatos 
események történtek, amelyek lehetetlenné tették: 
a zombai evangélikus egyház fennmaradását . A 
római katolikus földesúr, Dőry Ádám ugyanis min-
dig több és több r. ka o ikust te epí e^t Zombára és 
annyira vakbuzgó volt, hogy mindenáron át 
akarta téríteni az evangélikusokat is a r. k. vallás-
ra. Ezért megtiltotta az evangélikus istentisztele-
tek tartását és elvette a kis leányegyház imaházát 
és iskoláját is. 

A szegény üldözött zombai evangélikusok 
előtt most már csak két út állott. Vagy ú j hazát 
keresnek maguknak, ahol senki sem háborgat ja 
őket vallásuk szabad gyakorlatában, vagy pedig 
belenyugosznak a z arnoki intézkedésekbe. Tehát 
vagy élet, vagy halál! De a zombaiak nem inga-
doztak, nem csüggedeztek. Élni akaró dacos magya-

2 
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gyarok és szi'.árdhitü evangélikusok vo'tak. Ezért 
példás egyetértéssel és szent lelkesedéssel elha-
tározták, hogy bízva Isten njegsegítö kegyelmé-
ben, inkább újra vándorbotot fognak, de hitüket 
meg nem tagadják. 

És lám, milyen csodá'atosak a G o n d v i s e l é s 
útjai! A békésmegyei telepítések híre Isten bölcs 
végzése folytán éppen ezekben a válságos napok-
ban jutott el a zombai magyar evangé.ikusokhoz. 
A jó hírt érthető izgalommal fogadták és bölcs 
egyetértéssel haladéktalanul útnak indítottak egy 
küldöttséget, hogy nevükben kössön szerződést az 
ú j földesúrral. A küldöttség vezetői Ravasz 
György, Ra^ki Pál, Szllasi István, Szalai János, 
Sitkei Mihály, Németh György, Győri István és 
Köcze István voltak. 

Az 1743-ik év tavaszán érkezett meg a kis 
csapat Békéscsabád a fö desúrhoz, báró Harruk-
ker .Ferenchez , Békés vármegye akkori főispánjá-
hoz,. Az előrelátó földesúr jó szívvel fogadta őket. 
Hamarosan megkötötték a sze:ződést három év-
re. Úgy egyeztek meg, hogy a fö.desúr az oros-
házi települőknek bizlosítja vallásuk szabad gya-
korlatát és évi 400 forint haszonbér fejében nekik 
megfelelő lakóhelyet és szántóföldet, jószágaik-
nak pedig elegendő legelőt ad . 

A küldöttség boldog örömmel értesítette az 
o t thonmaradot takat a szerencsés fordulatról. A jó 
hírre azonnal útnak indult mind a harminc család. 
Átkeltek a Dunán és Tiszán és szerencsésen meg-
érkeztek Békéscsabára. Itt a tótnyelvű, de hitben 
e r ő s . evangélikus lakosság magyaros és örökre 
lekötelező vendégszeretettel fogadta a bujdosó hit-
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testvéreket. Szíves örömmel adtak nekik szállást 
és majdnem egy teljes esztendeig megocziot ták 
velük kenyerüket is. 

Tavasszal azlán elérkezett az indulás és a 
munka ideje. Elbúcsúztak vendéglátó békéscsabai 
hitsorsosaiktól és 1744. ápril s 24 én, György nap-
ján megvetették Orosháza község aapját. Az első 
házakat az Öreg-utcában, a mostani Táncsics Mi-
hály-utcában és a Zombai-utcában építették. A 
község bírájává a k u d ö t t s é g egyik vezelőjét, S a -
lai Jánost, jegyzőnek pedig Kiss Ferencet válasz-
tották meg. 

De hitbuzgó őseink a község megalap'tásával 
egyidöben megalapították az orosházi evangélikus 
egyházat is, melynek legelső tanítója az áldott 
emlékezetű Dénes Sándor volt. Istenti;z eletre, 
mivel templomuk még nem volt, a S_a ai-ié.e öreg-
utcai házban gyűltek összs. Mikor azonban szá-
rnak a hoizájiuk csatlakozó dunántű i rokon evan-
gélikus magyar családokkal 70 csa ádra szaporo-
dott , templomot építettek, le'.készt v á a z otla'c é s 
így a leányegyházat anyaegyházzá szervezték. Leg-
első lelkészük Horváth And ás volt, aki 1744. aug. 
6-án foglalta el hivatalát és már szeptemberben 
m e g k e z d t e m a g y a r n y e l v e n a z e g y h á z 
a n y a k ö n y v é n e k v e z e t é s é t . E.őbb azonban 
az első lapokon leírta a zombaiak szenvedéseit 
és megírta Oroshá a község és az oroshá: i evang. 
egyház megalapításának rövid, de hiteles történe-
tét. Ez az anyakönyv ma is megvan és mint egy-
házunk egyik d.ága kincsét, a le.készi hivatalcan 
őrizzük. 

4* 



Uram Isten, áldj meg minket, 
Hitre melegítsd szíveinket, 
Lakozzál köztünk te magad! 
Ha küzdés lesz osztályrészünk, 
Add , a buzgó ősökre nézzünk, 
S t e védd meg szentegyházadat! 
Ha élünk, ha halunk, 
Igéd, fényes napunk 
Boldogítson! 
Míg majd neked 
Szebb éneket 
Zengünk a csillagok felett! 

(487. ének 4. verse.) 
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2. V e s z é l y b e n a k ö z s é g é s a z e g y h á z . 
Az újonnan alakult községnek és egyháznak 

eleinte nehéz volt a helyzete. Szegény volt mind 
a kettő! Hiszen a vagyon nagyrésze ott maradt 
Zombán. És mégis boldogok voltak, mert elhoz-
ták onnan legféltettebb kincsüket, imaházuk ki-
csiny harangját. Mint ahogyan a szerető szülők 
életük kockáztatásával is kimentik gyermeküket az 
égő házból és nem törődve házuk pusztulásával, 
boldogan ölelik őt keblükre: úgy mentették meg 
a zombaiak is legdrágább kincsüket, imára hívo-
gató harangjukat . 

Hosszú volt a kis harang útja Zombától Oros-
házáig. De valóságos diadalút volt az! Nappal a 
kísérő asszonyok, fiúk és leányok gondos keze si-
mogatta , becézgette. Óvták a széltől, a portól, a 
hidegtől, vagy a perzselő nap melegétől. Éjtsza-
kának idején pedig a viharedzett férfiak erős karja 
védelmezte a lappangó veszedelmek ellen. 

Mikor kijelölték az építendő község helyét, a 
tér közepére haranglábat ácsoltak. Majd felszerel-
ték a kis harangot és imára harangoztak. A kietlen 
pusztaságban felhangzó harangszóra bujdosó őse-
ink megilletődve borultak imára. Azután pedig 
megújul t erővel fogtak hozzá a munkához, »fecske-
rakású« házikóik építéséhez. Nemsokára egész ut-
cák keletkeztek. Néhány hónap múlva pedig el-
készült a templom és az iskola is. 

Szegény volt a kis gyarmat népe, de boldog! 
Volt lakóhelye, temploma, iskolája, vallásos hite 
és lelkiismereti szabadsága. 

A boldogság derült egét azonban csakhamar 
vészes viharfelhők borították be. Ebben az időben 
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ugyanis hazánkat a pozsonyi helytartótanács kor-
mányozta. Ez pedig mindig nagy ellensége volt a 
magyar protestánsoknak. Ahol csak tehette, ke-
gyetlenül üldözte őket. 1747-ben pl. szigorúan 
meghagyta Békés vármegyének is, hogv az orosházi 
evangélikusok imaházát veresse szét és a prédiká-
tor t űzze el. 

Szerencsére azonban Harrukkern Ferenc, a de-
rék földesúr közbevetette magát a kis gyarmat 
érdekében. Tanácsára a vármegye egy szépen meg-
fogalmazott feliratot küldött Mária Teréziához. Eb-
ben szívreható szavakkal kérte ő felségét, hogy a 
»szorgalmas és jámbor« orosháziakat kegyesked-
jék meghagyni vallásuk szabad gyakorlatában, mi-
vel ők népesítették be és ők virágoztatták fel ezt a 
»néptelen vadonná pusztult vidéket.« A szigorú ren-
deletet pedig csak félig hajtot ta végre. Az imaházat 
nem verette szét, hanem csak lepecsételtette. A la-
kosságnak pedig megtiltotta, hogy abban istentisz-
teletet tartson.. 

Mint derült égből a villámcsapás, úgy súj tot t 
le ez a váratlan intézkedés a szegény orosháziakra. 
De nem estek kétségbe. Bölcs egyetértéssel ők 
is szerkesztettek egy szép feliratot. Ebben bizto-
sították ő felségét honpolgári kötelességeik hűsé-
ges teljesítéséről. Egyben azonban bátran kinyilat-
koztatták azt az elhatározásukat, hogy inkább el-
hagyják Orosházát is,de vallásuk szabad gya ' o latá-
ban nem engedik magukat háborgattatni . A választ 
pedig be sem várták. Igazságuk tudatában kinyitot-
ták az imaházat és azt újra átadták rendeltetésének. 

A helytartótanács az 1748-ik évben újra el-
rendelte az imaház leromboltatását és a lelkész el-
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üzetését. De a vármegye most sem hajtotta végre 
a rendeletet. Bizonyítják ezt a ma is meglevő anya-
könyvek. Ezeket a lelkész megszakítás nélkül ve-
zette tovább. 

Csak hét év múlva, vagyis 1755-ben tör tént 
egy komoly kísérlet az imaház elvételére. A hely-
tartótanácsnak egy ú jabb rendeletére egy szép na-
pon megjelentek a községben a vármegye emberei 
és kijelentették az elöljáróság előtt, hogy az ima-
házat elveszik és többé nem engedik meg, hogy 
abban istentiszteletet tartsanak. 

Erre a vészhirre, mint a megbolygatott raj , 
úgy sietett minden épkézláb ember, férfi és asz-
szony, fiú és leány a kis imaház megvédelmezésére. 
A nők és gyermekek a templom ajtaja előtt csopor-
tosultak. A férfiak pedig bementek a templomba 
és egyakarattal kijelentették, hogy abból addig 
ki nem mennek, míg a hatóság emberei ki nem 
takarodnak a községből. Ezután beültek a padokba 
és harsány hangon énekelve várták, hogy mi fog' 
történni. Felcsendült ajkukon a Graduál 462-ik 
énekének panaszos verse is: 

Te templomid már pusztulnak, 
Szolgáid hurcoltatnak. 
Sír, kesereg a t e néped, 
Hozzád kiált sereged: 
Tekints alá a mennyégből, 
Te királyi székedből, 
Oh kegyelmes Istenünk! 

A jó Isten meghallgatta hűséges szolgáinak: 
esedezését . Onnan küldött segítséget, ahonnan leg-
kevésbbé várták. Az imaház előtt összesereglett 
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asszonyok, fiúk és leányok ugyanis egydarabig 
szorongó szívvel hallgatták a férfiak panaszos es-
deklését. De azután hirtelen megszállta csüggedező 
lelküket a Szentlélek isteni ereje. És ekkor csodá-
latos dolog tör tént! Félelmet nem ismerő elszánt-
sággal közéjük rontottak a vármegye embereinek 
és haragos buzgalmukban kikergették azokat a 
községből. 

Nézd azt a sok szenvedőt, 
Kik itt hittel harcolának! 
Most az örök trón előtt 
Megdicsőült arccal állnak. 
Küzdj s az Úr neked is ád 
Diadalmat, koronát! 

(383. ének 2. verse.) 

3. A k ö z s é g és e g y h á z m e g s z i l á r d u l á s a . 

Hitbuzgó őseink viszontagságos út ját a leg-
fényesebb csillag, a vallás ragyogta be. Legfőbb 
törekvésük mindig az volt, hogy biztosítsák evan-
gélikus vallásuk szabad gyakorlatát . 

Ez a nemes törekvés azonban a legtöbb helyen 
roppant nagy nehézségekbe ütközött hazánkban. Az 
a korszak ugyanis még a mainál is türelmetlenebb 
volt. Türelmetlenek voltak többnyire a vezető em-
berek is: a r. k. főpapok, főurak, főispánok és föl-
desurak. Evangélikus egyházunk alaptörvényeit 
semmibe se vették. Az 1681-ik évi 25-ik és 26-ik 
törvénycikket pedig úgy magyarázták, hogy a 
jobbágyoknak a földesúr vallását kell követniök 
és a protestánsoknak csakis a 26-ik törvénycikkben 
megjelölt községekben, az artikuláris helyeken le-
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hetnek templomaik és iskoláik. Ezért a többi köz-
ségben sorra elfoglalták az evangélikusok templo-
mait és iskoláit. Lelkészeiket és tanítóikat elűzték 
és a védtelen lakosságot mindenáron át akarták 
téríteni a r. k. vallásra. Ezt akarták tenni az oros-
háziakkal is 

Őseink hitbuzgóságán, Harrukkkern bölcse-
ségén és vármegyénk okos előrelátásán azonban 
megtör t minden támadás. Tanultak a Zombán szer-
zett keserves tapasztalatokból. Ezért Harrukkern 
hozzájárulásával abban állapodtak meg, hogy csak-
is evangélikus vallású települőket vesznek be ma-
guk közé mindaddig, míg az evangélikusok is min-
denüt t szabadon nem gyakorolhatják vallásukat. 
Ezt a megállapodást a »benépesítő« hajtotta végre, 
akit maguk közül választottak. A benépesítő be-
járta a magyarlakta vidékeket és az ajánlkozók 
közül kiválogatta a megfelelőnek talált evangéli-
kus családokat és azokat Orosházára vezérelte. 

Orosházán tehát a község és az evangélikus 
egyház valósággal egy test és lélek volt kezdettől 
fogva. A községi elöljáróság állapította meg a 
lelkészek és tanítók hiványait, kiknek javadalma-
zására a földesúr ajándékozott elegendő földet. Az 
egyház kiadásait a község fedezte. A községi 
elöljáróság intézte nagyon sokáig az egyház egyéb 
ügyeit is. Viszont a község hirdetéseit 1856-ig az 
evangélikus templomban olvasták fel. Az egyház-
tanács pedig mindig a község tanácstermében ta r -
totta gyűléseit egészen 1862-ig. 

De a község és az evangélikus egyház elöljá-
rói még ezután is közös erővel, vállt vállhoz vetve 
fáradoztak a község és az egyház felvirágoztatásán. 

fei. ÄfcSsito . 
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Mégpedig nemcsak anyagi, hanem erkölcsi tekin-
te tben is. A mély vallásosság, a tiszta erkölcs és 
az evangélikus öntudat szétválaszthatatlanul egye-
sült az egyház és a község érdekében a páratlan 
szorgalommal, a józan mértékletességgel és az 
okos takarékossággal . Ezért a jó Isten ki is árasz-
totta bő áldását mind az egyházra, mind a köz-
ségre. Gyarapodot t mind a kettő számban is, erő-
ben is. 1782-ben például már 620 evangélikus csa-
ládi ház volt Orosházán és már két evangélikus 
lelkésze volt a 3500 lelket számláló egyháznak. 
A felszaporodott jegyzői teendők megfelelő elvég-
zésére pedig 1787-ben már második jegyzőt is 
kellett választani. 1827-ben már 2063 lakóháza és 
10.000 lakosa volt községünknek. Ma a lakóházak 
száma 5712, a lakosoké 25.000. 

A község és egyház növekedésével együt t 
nőtt a magyarság ereje is. 1744-ben még mint ma-
gányos sziget a tengerben , úgy állott a kis oros-
házi magyar gyarmat a békésmegyei tót , német és 
oláh telepesek között. Idővel azonban annyira meg-
szaporodott a lakosság, hogy az aránylag kis ha-
tárban (20.357 katasztrális hold) földmívelésből 
nem tudott megélni. Ezért a tőszomszédságban 
számos ú j községet alapított . A távolabb fekvő 
községekbe pedig népes rajokat bocsátott ki. így 
pl. egészben vagy részben Orosháza lakosságának 
fölöslegéből került ki Pusztaföldvár, Szentetornya, 
Nagyszénás, Csorvás, Gádoros , Gyopárhalma és 
Fazekasvarsánd népessége. Mintegy negyven év-
vel ezelőtt pedig számos család költözött Arad, 
Bihar és Szolnok vármegyékbe. És mégis roha-
mosan növekedett maga az anyaközség is, az 
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anyaegyház is. És e növekedéssel együtt termé-
szetesen nőtt a magyarság vonzóereje is. Fel-
szívta és magába olvasztotta később az ideszállin-
gózó idegennyelvü telepeseket és megmagyarosí -
tot t számos községet. • Tehát Orosháza község és 
az orosházi evangélikus egyház elévülhetetlen ér-
deme, hogy Békés vármegye délnyugati része ma 
már tiszta magyar. 

Nagy Isten, ki a világot 
Alkotád s bölcsen kormányzod; 
Érzi a szív jóvoltodat, 
Melyből minden áldás fakad. 
Te adtad nekünk e hazát, 
Itt munkálod néped javát; 
Itt az egyház drága kincsünk, 
Gyámolunk, míg a célhoz érünk, 
Irgalmadnak hirdetője. 

(505. ének 1. verse.) 

4. T e m p l o m é p í t é s . 
A protestánsok üldözése hazánkban kerek két-

százévig tartott. Szerencsére azonban nem egy-
forma hevességgel. Mária Terézia korában (1740— 
17£0.) pl. már nem küldték gályarabságra a p ro-
testáns lelkészeket és tanítókat és nem húzták 
karóba a protestánsokat, de templomaikat és is-
koláikat kérlelhetetlenül elszedték. Enyhébb elbá-
násban csak ott részesültek, ahol a másfélszázados 
török uralom alatt ijesztően megritkult a lako:ság. 
Ilyen néptelen pusztaság volt Sárköz, Bácska, Bá-
nát, Csanád, Csongrád és Békés vármegyék leg-
nagyobb része. Ezekre a vidékekre tehát adómen-
tességgel és egyéb kedvezmények adásával kellett 
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édesgetni ú j települőket és biztosítani kellett va'lá-
suk szabadságát is. Ezért halasztgatta Békés vár-
megye Orosházán is a helytartótanács rendelete-
inek a végrehaj tását . És ezért támogat ta mindig 
szíves készséggel az orosházi evangé.ikusok egy-
házépítő törekvéseit még a nagyváradi püspökkel 
szemben is, aki több ízben bepanaszolta őket, hogy 
templomukat engedély nélkül is felépítették. 

A vármegyének ezt az okos eljárását, a rögtö-
rő munkáskezek védelmét tehát a r. k. földesúr é s 
az állam gazdasági érdekei indokolták. 1759-ben 
pl. megengedte a vármegye az orosháziaknak, hogy 
az e.korhadt harangíllvány helyett a réginek a min-
tá jára újat építhessenek. 1763-ban pedig pártoló-
lag terjesztette fel a helytartótanácshoz az oroshá-
ziaknak azt a kérelmét, hogy téglából ép'thessenek 
maguknak új templomot. A helytartótanácsot azon-
ban nem hiába hívták »eretnekek ostorának«, a 
kérelmet elutasította. Ugyanez lett a sorsa a 
következő évben beadot t folyamodványnak is. Hi-
ába hivatkoztak arra , hogy a téglát és faanyagot 
már be is szerezték, a helytartótanács csak fatem-
plom építésére adot t engedélyt. Az orosháziak mit 
tehet tek mást, — felépítették a fatemplomot. 

Hasonló nehézségek támadtak a toronyépítés 
körül is. 1775-ben már újra elkorhadt a ha rang 
faállványa. Hogy tehát ne kelljen minden tíz év-
ben új harangállást készíteni, arra kérte az egyház, 
a helytartótanácsot, hogy téglából építhessen tor-
nyot. Ez a kérlem is csak féiig-meddig teljesült. A 
templomtól két ölnyire építhettek ugyan téglaalap-
ra harangállványt, da csak fából. Végre hosszas 
huzavona után 1777-ben megadta a helytartótanács-
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az engedélyt arra is, hogy téglából építhessenek 
tornyot. Az orosháziak természetesen azonnal hoz-
záfogtak a munkához. A régi harangállványt le-
bontot ták és annak helyére felépítették még abban 
az évben a mostani 40 méteres tornyot. 

17£0-ban meghalt a vakbuzgó Mária Terézia. 
Utána fia, II. József lett a magyar király, aki 
1781-ben kiadta a híres türelmi rendeletet és ezzel 
egycsapásra véget vetett a protestánsok üldözé-
sének. E rendeletben megengedte a protestánsok-
nak nemcsak a magán istentiszteletek tartását, ha-
nem azt is, hogy ahol legalább 100 protestáns csa-
lád van, ot t gyülekezetté alakulhatnak és ha van 
erejük hozzá, építhetnek maguknak templomot és 
iskolát. A rendeletnek az eredménye csodálatos 
lett. A pusztulásra ítélt evangélikus és református 
gyülekezetek tüneményes gyorsasággal keltek új 
életre. A protestáns anyaegyházak száma 272-ről 
hirtelen felszökött 758-ra. 

A türelmi rendeletre támaszkodva sikerült vég-
re Orosházának is kivívnia az engedélyt a tem-
plom felépítésére. 1785-ben ugyanis alaposan meg-
indokolt felterjesztésben újra kérte a helytartóta-
nácsot, hogy a régi omladozó fatemploma helyett 
téglából építhessen a lakosság számának megfele-
lő nagy templomot. A kérelmet a vármegye is 
pártolta. Az ügy megvizsgálására bizottságot kül-
döt t ki és annak a jelentése alapján készséggel iga-
zolta a helytartótanács előtt, hogy Orosházán égető 
szükség van ú j templomra és az építkezés terhét 
a lakosok könnyen el is tudják viselni. A helytartó-
tanács az 1785-ik év november hó 7-én kelt ren-
deletében kedvező választ adott. Megengedte 
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Orosházának, hogy kérelme és a vármegye a j án -
lása értelmében felépítheti az új templomot. 

Toll le nem Írhatja, szó ki nem fejezheti azt 
a határtalan örömet, amit az orosháziak éreztek,, 
mikor megtudták a jó hirt. A négy évtizedes küz-
delem tehát az ő döntő győzelmükkel végződött . 
Most már felépíthetik Istennek szent hajlékát, a 
nagytemplomot. Bo'.dog örömmel sietett mindenki 
a községházára, hogy felajánlják a segí tséget . A 
tehetősebbek vagyonukat , szekerüket; a szegényeb-
bek dolgos kezük értékes munkáját . Mint a fárad-
hatalan méhek a virágport és a mézet, ügy hord-
ták ők is össze az építkezéshez szükséges anyagot.. 
A legtöbbször több napijáró földről. A fát, desz-
kát és lécet Pestről, a vasat Gyöngyösről , a meszet, 
az üveget és a többi anyagot Szegedről, Szolnokról 
és Aradról. Mikor aztán minden össze volt gyűjtve,, 
hozzáláttak az építéshez. Ifjak és öregek, férfiak és 
nők versenyt hordták a téglát és a fát a falakra. 
Még az iskolás fiúk és leányok is mind ott sü rög -
tek-forogtak iskola után a kőmívesek és ácsok 
körül és nagy buzgalommal adogat ták nekik a 
téglát és lécet. Nem csoda tehát , hogy 1786-ban 
már készen volt az új templom. A nagytemplom. 
A község büszkesége. Az ősök törhetet en hitének 
és példás egyetértésének nagyszerű alkotása, amely 
mint drága kincs, örökségképpen száll nemze-
dékről nemzedékre. 

Isten, hajdan velünk voltál, 
Hogy felépült e templom s oltár, 
Erős szikládon, ősi hit! 
Az ellenség bár döngette, 
Hűn őrködött szemed felette, 



S nem ronthatta el oszlopit. 
Mi régi ellenünk 
Bár háborog velünk, 
Nem dönthet meg! 
Nagy hatalom, 
Diadalom 
Az örök Evangéliom! 

(487. ének 2. verse.) 
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E g y h á z i é l e t r é g e n é s m o s t . 

Községalapító és egyházalkotó őseink mind-
nyájan egyek voltak abban a szi.á.d hitben, hogy 
»a bölcseségnek ke .de le az Úrnak félelme«. (Péld. 
9 .10. ) De egyek vol.ak a siegelet gyakorlá iában is. 
A hit megtermet te a jó gyümölcsöket, a jó csele-
kedeteket . 

A lelkészek, tanítók, egyháztanács és hívek 
kezdettől fogva nagy buzgalommal és példás egyet-
értéssel intézték az egyház ügyeit. Templomokat 
és iskolákat építettek. A templombajárást minden-
kitől megkövetelték. Vasárnap és ünnepnapokon 
az egyes családok nyolcas-tizes csoportokban men-
tek az Űr házába a családfők vezetése mellett. 
Ot thon pedig házi istentiszteleteket tartottak. Te-
hát nemcsak a templomban és iskolában, hanem a 
családban is erősítették az evangéliomi hitet. A 
szülők a saját példájukkal tanították meg gyer-
mekeiket Istent szeretni, embert becsülni. Ezért 
a szülőknek nem is kellett rettegniök a késő öreg-
ségtől és gyermekeik hálátlanságától. Hideg és 
reszkető tagjaikat felnőtt gyermekeik hálás tekin-
tete melengette. Mikor pedig lelkük megtért Isten-
hez, koporsójukra nemcsak a sír rideg göröngye 
hullott, hanem a mélységesen gyászoló gyerme-
kek és unokák sűrű könnye is. 

Az utódok követték a buzgó ősök példáját és 
folytatták azok egyházépítő munkásságát . 1830-
ban már kicsinynek bizonyult a nagytemplom, 
ezért a déli oldalát megtoldották egy ú j szárny-
épülettel. A templomot összeépítették a torony-
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nyal. 1832-ben ú j orgonát csináltattak. A zombai 
ha rang mellé még három új harangot öntet tek. 
1842-ben cseréppel fed.ék be az egé z t emplomot . 
1844-ben megünnepelték a község és az egyház 
fennállásának 100-ik örömünnepét , 1894-ben pe-
d ig a 150-iket. A szegények segélyezésére külön 
pénztárt alapítottak. Ez: 1861-ben á .adták a köz-
ségnek, hogy g o n d o i z i a szegényeket felekezeti 
különbség nélkül. 1864-ben, amikor még hazánk-
ban úgyszólván híre sem volt az if júsági egyesü-
sületnek, protestáns legényegyesü 'etet alapítot tak. 
Ennek esti összejövetelein a lelkészek és taní tók 
okta t ták az i f júságot . Nagy gondot fordí tot tak 
természetesen az egyház veteményes kertjeire, az 
Iskolákra is. Ezeket a szükséghez képest szaporí-
tot ták. 1844-ben már öt, 1865-ben hét, lS83-ban 
kilenc* 1904-ben pedig már 14 taní tója volt az 
orosházi evang. egyháznak. 

Az egyházépítés nemes munkája , há 'a Isten-
nek, napjainkban sem csökkent. Sőt talán foko-
zódot t ! A 17 ezer leket számláló gyülekezet ke-
belében ugyanis mindig nagyobb meg nagyobb 
tér nyilik Isten országának építésére és a felebaráti 
szeretet gyakorlására. Bár a súlyos gazdasági vi-
szonyok sokszor megnehezítik, sőt megakadályoz-
zák a kitűzött cél elérését, mégis szemmellátható 
az egyháziasság emelkedése és az egyházi élet fel-
lendülése. Ezt bizonyí tok azok a nagyszabású al-
kotások is, melyeket a hívek áldozatkészsége és a 
vezetők bölcsesége létesített. Ezeknek a száma 
oly nagy, hogy csak a főbbeket sorolhatjuk fel. 
1902-ben megszervez.ék a harmadik lelkészi állást 
•és megkezdték az istentiszteletek tar tását a tanyai 

4* 
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iskolákban is. 1903-ban felépítették a négy tan te r -
mes új iskolát a Mikszáth Kálmán-utcában. Ugyan -
ekkor a piactéri két iskolát átalakították jövedel-
mező bolthelyiségekké. 1907-ben megkezdték az 
a lapgyüj tés t a Luther-templomra. K 0 , - b a n elha á -
rozták, hogy a szegény és jómagaviseletü tanuló-
kat ellátják ingyen tankönyvekkel. 1910-ben fe épí-
tet ték az emeletes bérházat, 1911-ben pedig az 
alvégi lekészlak telkén a bazárhelyiségeket. 1920-
ban nagy áldozatok árán kijavították a templomot. 
1922-ben ú j harangokat szerezlek be az »el ek-
virált« harangok helyett. A kisharang költségeit 
az iskolás gyermekek gyűjtöt ték ös ze, ezért azt 
Gyermekek harangjának nevezzük. 1925-ben a 
templomban elhelyezett négy hatalmas márvány-
táblán megörökítet ték a világháb;ú o/osházi e \ an-
gélikus áldozatainak, 800 hősnek az emlékét. 1927-
ben tetemes költséggel újra fed.ék a tornyot ; a 
Nő- és Leányegylet pedig bevehet.e a templom-
ba a villanyvilágítást. 1928-ban az egész templom-
kertet dís.zes vasrácsos kerítéssel vették körül. 
Ugyanekkor kimondották azt is, hogy ezután a 
templom kora reggetől késő estig nyitva lesz az 
imádkozó lelkek számára. 
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Ezekhez az alkotásokhoz és intézkedésekhez 
méltán csatlakozik az a sokoldalú és buzgó tevé-
kenység, melyet egyházunk jótékony intézményei 
és egyesületei fejtenek ki. Ilyenek: a Luther Szö-
vetség, Evangélikus Nőegylet, Evangélikus Leány-
egylet, a Keresztyén Ifjak Szövetsége, az Egyházi 
Énekkar, az Ifjúsági Luther Szövetség, a Diákok 
Szövetsége és a Gyámintézeti Filléregyesület. Ezek 
az egyesületek ápolják a vallásosságot, mélyítik a 
hitéletet, felébresztik az evangélikus öntudatot, irt-
ják a hitközönyt, beszerzik a hiányzó templomi 
és iskolai felszereléseket, szervezik a vallásos és 
ismeretterjesztő előadásoka!:, rendezik a jólékony-
célú összejöveteleket, segítik a szegényeket, fel-
ruházzák a didergő iskolás gyermekeket és gyámo-
lítják az elesetteket. Ezeknek a nemes fe 'adaíoknak 
a sikeresebb és gyorsabb megoldását cé o za az a 
hatalmas anyagi áldozat is, amely lehetővé t e t t e 
az Evangélikus Nőegyletnek az állandó székház 
vásárlását 65 ezer pengőért . Ugyancsak ennek az 
áldásos munkának a szo 'gá 'atára indult meg a z 
Orosházi Evangélikusok Lapja is, amely az egyház 
költségén havonként hatezer példányban jelenik 
m e g és minden jó evangé.ikus családban szíves fo-
gad latásra talál. Jótékony célokra az egyház és a 
hívek is szívesen áldoznak. Ez utóbbiak elhunyt 
szeretteik emlékére egyházi célodra szépen ada-
koznak. Végül meg kell emlékeznünk arról a párat-
lan emberszeretetről, amellyel jószívű híveink fel-
karolták az elhagyott g e/me! ek ügyét. Eddig t ö b b 
mint 160 árvát fogadtak örökbe. 

íme tehát, hála a jó Istennek, nagyon sok a 
learatott gabona. De még sokkal t öbb a learatásra 
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váró! Ez azonban senkit el ne csüggesszen, sen-
kit a munkától vissza ne rias zon. S j t fokozottabb 
tevékenységre buzdítson mindnyájunkat! Nekünk 
meg kell becsülnünk és meg kell tar tanunk szere-
tett egyházunkat és édes mag ar hazá ika t , ame-
lyért apáink a ínyit kü döt e.c és anyáink annyit 
áldoztak. De szeietnünk és tisztelnünk ke l s ü 'ein-
ket és embertársainkat is. A szere e et azonban ne 
csak a szánk hi desse, hanem egé z é elünkkel 
és tiszta szívtől eredő jó c.e.ekedeteinkkel t együnk 
róla bizonyságot. Erre i t bennünket a Szentírás 
is: »Gyermeke.m! Ne csak szóval nyelvvel szeres-
sük egymást, hanem tettel és igazán«! (János I. 
lev. 3. 18.) 

E földön annyi a könny, 
És annyi itt a seb, 
Mi volna boldogílóbb, 
Mi volna édesebb: 
Mint a könnyet szárítni, 
Habár egy cseppet is, 
Mint a sebet kötözni, 
Habár csak egyet is. 

(446. ének 3. verse.) 

6. J o g a i n k é s k ö t e l e s s é g e i n k . 
A mi egyhá unk hivata'os neve: Orosházi 

ágostai hitval.ású evangé.ikus keresztyén egyház-
község. Rövidebb neve: Orosházi evangélikus 
egyház. 

Az orosházi evangélikus egyházat azok az 
evangélikusok alkotják, akik lega ább hat hét óta 
Orosházán, vagy a inak ha á á j a n laknak. Mind-
ezek élvezik azokat a j o g o k a t , amelyeket az 
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egyház biztosít tagjainak. Részt vehetnek az isten-
tiszteleteken. Élhetnek az egyház kegyelexeszkö-
zeivel: az Isten igéjével és a szentségekkel. Ke-
resztelésnél, esketésnél, az Ür vacsorájával való 
élésnél, temetésnél igénybe vehetik a lelkészek és 
tanítók hivatalos szolgálatait. Hasz á.hatják az is-
kolákat. Tagjai lehetnek az evangé.ÍÁUS intézmé-
nyeknek és egyesületeknek. Igénybe vehetik az 
egyházi hatóságok védelmét. Szavazatukkal dön-
tően közreműködhetnek az egyhá-i hivatalok és 
tisztségek betöltésénél. Sőt, ha megfelelnek a tör-
vényes követelményeknek, ők maguk is megvá-
laszthatok egyházi hivatalokra és tisztségekre. 

Viszont e jogokkal szemben teljesíteni kell 
azokat a k ö t e l e s s é g e k e t , amelyekkel egy-
házunknak tartozunk. E köte.ességek között a 
legelső és legrontosabb az, hogy sze. essük egyhá-
zunkat úgy, amint őseink szarették. Az egyház a 
mi lelkünk hűséges dajkába. Gondoskodása elkísér 
bennünket a bölcsőtől a sír.'g. Ezért szeretnünk és 
becsülnünk kell! De a mi ev'angé.ikus egyházunk 
egyúttal állandóan ostromolt vár is. Nagyon sok 
az ellensége: önzés, vakbuzgóság, közöny, hitet-
lenség, tudatlanság, tudá.ékosság, széthúzás stb. 
E sok nyiit és alat tomos ellenséggel szemben őse-
ink példájára védenünk és erősítenünk kell egy-
házunkat nekünk is. Ezért legyünk annak hűséges, 
bátor, engedelmes, jóságos tagjai és viseljük szí-
vesen a reánk háramló terheket. 

Hogy jogainkkal okosan éljünk és kötelessé-
geinket híven teljesítsük, arra az egyház k ö z i -
g a z g a t á s i s z e r v e i ügyelnek fel. Ezek a kö-
vetkezők: a közgyűlés, a képviselőtestület, az egy-
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háztanács, az iskolai bizottság, a gazdasági bi-
zottság, a számvevőszék, az elnökség és a tiszt-
viselők. 

A közgyűlés megválasztja az egyházközség lel-
készeit, tanítóit, valamint a képviselőtestület és 
egyháztanács tagjait . A közgyűlésnek tagja minden 
nagykorú, vagy önálló egyháztag, akinek az előző 
évről nincsen adóhátraléka. Szavazati joga van 
az önálló, vagy vegyes házasságban élő nőnek is, 
de ő ezt a jogot csak férfi-megbízott ú t ján gya-
korolhatja . 

A képviselőtestület megválasztja a felügyelőt, 
másod.'elügyelőt, igazgatótanítót , gondnokot , pénz-
tárost , egyházi jegyzőt, ügyészt és számvevőt. Gon-
doskodik az egyházi és iskolai szükségletek fedezé-
séről, az egyházi terhek megállapításáról, az épít-
kezésekről, birtokszerzésről, birtokeladásról, szóval 
az egyházközség anyagi ügyeiről. A képviselőtes-
tület választott tagjainak a száma 120 rendes t ag és 
30 pót tag. Képviselőül megválasztható az egyház-
községnek minden 24-ik életévét betöltöt t egyhá-
zias és feddhetetlen adófizető férf i tagja. 

Az egyháztanács és iskolai bizottság közösen 
tar t ja üléseit, mivel mind a kettő főleg isko'ai 
ügyekkel foglakozik. Az egyházíanács t a g a i t a köz-
gyűlés választja az egyháztagok sorából , az iskolai 
bizottságét pedig a képviselőtestület a maga kebe-
léből hat évre. A tagok száma 20—20. 

A gazdasági bizottság gondoskodik az egyházi 
adó igazságos kivetéséről, a kisebb építkezésekről, 
a költségvetés elkészítéséről, általában az egyház 
vagyonának helyes kezeléséről. Intézkedéseit, ja-
vaslatait a képviselőtestület elé terjeszti . E bizott-
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ság választott tagjainak a száma 10, kiket a képv, 
testület saját kebeléből választ 3 évre. 

A számvevőszék megvizsgálja a költségvetést 
és ellenőrzi az egyház vagyonának a kezelését. E 
célból negyedévenként legalább egyszer meg-
vizsgálja a pénztárt , valamint a pénztári és gond-
noki naplókat . E bizottság választott tagjainak 
a száma 10, akiket a képviselőtestület saját ke-
beléből választ 3 évre. 

Az egyházközség elnöksége kettős elnökség. 
A felügyelő és az igazgatólelkész egyenlő joggal 
és felelősséggel kormányozza és képviseli az egy-
házközséget és intézi egyetértőleg annak összes 
ügyeit. 

Az egyházközség tisztviselői a lelkészek, ta-
nítók, igazgatótanító, továbbá a 3 évre választott 
gondnok, pénztáros, egyházközségi jegyző, ügyész 
és számvevő. 

Az egyházközség közigazgatási szerveinek ter-
mészetesen éppen úgy megvannak a maguk jo-
gai és kötelességei, mint az egyház lagoknak. Ezek 
a jogok és kötelességek egyházközségünk Szabály-
rendeletében vannak részletesen megállapítva. De 
az ő legelső és legfőbb kötelességük is az, hogy 
szeressék, becsüljék, vezessék és erősítsék egy-
házunkat ők is úgy, amint áldott emlékezetű őse-
ink tet ték. 

A mi kötelességünk pedig velük szemben az, 
hogy tiszteljük és becsüljük őket, mint egyházunk 
nagyérdemű vezetőit, elöljáróit, presbitereit, lel-
készeit, felügyelőit, tanítóit és tisztviselőit és tá-
mogassuk őket áldott munkájukban. Ha pedig bár-
hol találkozunk velük, illendően köszöntsük őket. 
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Erre tanít bennünket a Szentírás is: »Kérve ké-
rünk titeket, testvérek, becsUrélek meg azokat, 
akik mint elöljáróitok az Ürban és mint útmutatók 
körülietek fáradoznak. Munkájukért különös 
nagy szeretettel viseltessetek irántuk!« (I. Tessz. 
5. 12—13.) 

Végül ne feledjék el se az elöljárók, se a t 
egyházlagok, hogy evangélikus egyházunkat nem 
az erőszak tart ja össze, hanem a közös hit, a bol-
dogí tó remény és a krisztusi szeretet . Ezért szí-
vünkben, családunkban, egyhá junkban és minde-
nütt őri zük meg apái.ik hitét, ápo 'gassuk a re-
ményt és gyakoroljuk a szeretetet! Erre buzdít 
bennünket hitünk eg/edül i kútforrása és éle ü ;k 
egyedüli zsinórmértéke, a Szentírás is: »Istenbe 
vessük reménységünket és el ne felejtkezzünk Isten 
dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsuk!« 
Zsolt. 78. 7.) 

Szentegyházunk boldogsága 
Legyen lelkünk kívánsága; 
Szép hazánknak szép jövője 
Legyen le'kiink éltetője! 
Ad^ad, kérünk, jó Is.énünk, 
Hogy ezekhez hívek legyünk! 
Mert itt és a mennyországban 
így veszünk részt a boldogságban 
Szent fiad, az Dr Jézusért. 

(493. ének 3. verse.) 
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Függelék. 
I m á d s á g o k . 

Miatyánk. 

Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, 
Szenteltessék meg a Te neved. 
Jöjjön el a Te országod. 
Legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, 

úgy itt e földön is. 
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. 
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is 

megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. 
És ne vigy minket kísértésbe. 
De szabadíts meg a gonosztól! 
Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind-

örökké Ámen! 

Luther reggeli imája. 

Hálát adok neked, mennyei jó Atyám, szent Fiad, a 
Jézus Krisztus által, hogy az elmúlt éjjel megőriztél min-
den kártól és veszedelemtől. Kérlek Téged, oltalmazz 
meg e mai napon is minden bűntől és bajtól. Add, hogy 
minden cselekedetem és egész életem kedves legyen 
T e előtted. Szent kezedbe ajánlom magamat, testemet, lel-
kemet és mindenemet, őr iző angyalod legyen énvelem, 
hogy még a pokol hatalma se árthasson nekem! Ámen! 

* • * 



R e g g e l i i m á k . 

Édes jó Istenem, új napra virradtunk! 
A Te őrző szemed legyen ma is ra j tunk. 
Ne vedd le mirólunk soha a szemedet, 
Terjeszd ki fölöttünk áldásos kezedet! 

(Pósa Lajos.) Ámen! 

Jó Istenem, felébredtem, 
Te őrködtél én felettem! 
Köszönöm, hogy megtartottál , 
Hogy felettem virrasztottál. 

ó v j meg ma is szent kezeddel, 
Tekints reám szeretettel! 
Vezesd minden lépésemet, 
Óh, hallgasd meg kérésemet! 

(Pósa Lajos.) Ámen! 

* * * 

Hálát adok jő Istenem, 

Hogy jóságod dicsérhetem! 
ő rző szemed mindig raj tam, 
Sohse hagysz el semmi bajban. 
Gondod van a harmatcseppre, 
Csak úgy, mint a nagy tengerre. 
A kis bogárt csak úgy látod, 
Mint a roppant nagy világot. 
Én is, én is gyönge porszem, 
Veled kelek, veled fekszem. 
Te vagy lelkem foglalatja, 
Mindnyájunknak Édesatyja! 

(Kemény Lajos: Bibi. tört.) Ámen! 



46 
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Hálát adok, neked, mennyei jó Atyám, szent Fiad a 
Jézus Krisztus által, hogy kegyelmesen megőriztél e mai 
napon is. Bűnbánó szivvel kérlek, bocsásd meg minden 
bűnömet , melyekkel megbántottalak. Jóságos szereteted 
óvjon a sötét éjtszaka veszedelmei ellen. Szent kezedbe 
ajánlom magamat, testemet, lelkemet és mindenemet, 
ő r i ző angyalod legyen énvelem, hogy még a pokol hatal-
ma se árthasson nekem! Ámen! 

E s t i i m á k . 
Kegyes jő Istenem, szép napod leszállott! 
Sötétség borítja az egész világot. 
Csak szemed világít a nagy sötétségben; 
Vigyázz rám, jó Atyám, ki fenn vagy az égben! 

(Pósa Lajos.) Ámen! 
* • * 

Ez a nap is csendesen 

Megint elmúlt, Istenem! 
Semmi bajom nem esett, 
Szent karod védelmezett! 

Kérlek, édes jó Atyám, 
Vigyázz éjjel is reám! 
Ha lehunyom szememet, 
Te őrizz meg engemet! 

(Győry Vilmos.) Ámen! 
* * * 

Nyugvóra szállt a nap, édes jó Istenem, 

De arcod világa itt maradt énvelem. 
Rám borulhat százszor a vaksötét éjjel, 
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Jóvoltod betakar mennyei békével. 
Szívem szerint áldom gondviselő kezed, 
Hogy híven őrködtél én lépteim felett. 
Lábaim bukástól kegyelmesen óvtad, 
Hozzám bocsátottad édes Megváltómat. 
Én Atyám, bocsásd meg, ha megbántottalak, 
Ne vond el éntőlem áldott irgalmadat! 
Vigyázz hü szemekkel atyámra, anyámra, 
Fedjen be mindenkit jóvoltodnak szárnya! 

Ámen! 
I m a t a n u l á s e l ő t t . 

Mindenható Isten, áldásoknak Atyja, 
Aki kérésünket mindig meghallgat ja: 
Engedd, hogy figyeljünk az ok .a ló szóra; 
Szentlelked segítsen bennünket a jóra! 

(Molnár Imre.) Ámen! 

I m a t a n u l á s u t á n . 

Bevégződött, Atyánk, ez a munkaóra! 
Amit most tanultunk, add lelkünknek jóra! 
Te, ki velünk voltál áldott Szentlelkeddel, 
Jóságodért szívünk mély háláját vedd el! 

(Fülöp-Harák u.) Ámen! 

I m a a t e m p l o m b a é r k e z é s k o r . 

Mindenható nagy Isten, áraszd ki kegyelmed, 
Igéd hallgatására adj nekem figyelmet! Ámen! 

I m a a t e m p l o m b ó l v a l ó k i j ö v e t e l k o r . 

Mennyei jó Atyám, hálát rebeg ajkam, 
Hogy kegyelmed ma is megmutattad raj tam! 
Világosítsa meg szent igéd lelkemet, 
S vigyél majd egykoron a mennybe engemet! 

(Molnár Imre.) Ámen! 



I m a é t e l e l ő t t . 

Jövel Jézus, légy vendégünk, 
Áldd meg, amit adtál nékünk! Ámen! 

* * * 

Ki asztalt terítesz az égi madárnak, 
Terí ts asztalt, teríts, szegénynek, árvának! 
Nyisd meg, Atyánk, nyisd meg, jóságos kezedet, 
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret! 
Ételben, italban legyen ma is részünk, 
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk! Ámen! 

(Pósa Lajos.) 

I m a é t e l u t á n . 

Aki ételt, italt adott, 
Annak neve legyen áldott! Ámen! 

* « * 

Ételt, italt, jó Istenünk, 
Most és mindig Te adsz nekünk. 
Fogadd ezért hálaimánk, 
S viselj gondot tovább is ránk! Áment 

(Molnár Imre.) 

I m a b e t e g s é g b e n . 

Atyám, betegséget mért adtál, Te tudod! 
De legyen meg most is a Te akaratod! 
Megnyugszom én abban, de kérlek tégedet : 
Gyönge erőmön túl ne terhelj engemet! 
Mikor megsokallod kínos szenvedésem, 
Add vissza, Istenem, az én egészségem! 

(Gyertyánfi Olv. könyv u.) Ámen! 
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I m a f e l g y ó g y u l á s k o r . 
Beteg voltam nagyon, a halál közel járt ; 
De a Te oltalmad, Uram, mellettem állt. 
És aki lakoztam a halálnak völgyén, 
íme, jóságodból meggyógyultam már én. 
Áldom szent nevedet mindezért, jó Atyám, 
És kérlek, tovább is viselj gondot reám! 

(Gyertyánfi Olv. könyv u.) Ámen! 

I m a a s z ü l ő k é r t . 
Gondviselő Isten, hallgasd meg imámat: 
Áldd meg minden jóval apámat, anyámat! 
óh, segítsd meg őket, hogy fölneveljenek, 
Hogy nagy jóságukra én is méltó legyek! 

(Pósa Lajos.) Ámen! 

I m a a h a z á é r t . 
Magyarok Istene, Te vagy erős várunk! 
Segedelmet mindig csak Tetőled várunk. 
Imádságos hittel, buzgó szívvel kérünk: 
Nagymagyarországot , óh, add vissza nékünk! 

(Molnár Imre.) Ámen! 

H i t v a l l á s . 
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban: 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 

(Papp-Váry Elemérné.) Ámen! 

B ö l c s m o n d á s o k . J ó t a n á c s o k . 

1. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szent-
lélek Istennek! Miképpen kezdetben dicsőség vala, úgy 
legyen most és mindörökké! Ámen! 

2 
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2. Uram Isten, Szentelj meg És hallgass meg minket, 
Kik neked szolgálni A mi Urunk Jézus nevében Most 
összegyűlünk! 

3. Hálákat adjunk Az Istennek Hozzánk való jó-
voltáért! 

4. Teremts bennem tiszta szívet, óh Isten és az 
erős lelket újítsd meg énbennem! 

(Bibliai mondás.) 

5. Dicsérlek Uram tégedet, hogy csodálatosan terem-
tettél engemet! Csodálatosak a Te cselekedeteid és az 
én lelkem ezt jól tudja. 

(Bibliai mondás.) 

6. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne 
essetek! 

(Bibliai mondás.) 

7. Vallás és egyház! Szent név ez a kettő! 
Szent, aki adta, az Isten neve. 
Vallás és egyház, üdvösségre keltő. 
Légy életünknek drága mindene! 
Szép csillagunk a vallás, mely vezérel, 
Siralom völgyén fényt árasztva szét. 
Anyánk az egyház, a vallás tejével 
Táplálja lelkünk igaz életét. 

(Sántha Károly.) 

8. Mindeneknek szemei reád néznek, Űristen! Te 
adsz azoknak eledelt alkalmas időben! Megnyitod a Te 
kezedet és betöltesz minden élő állatot a Te jóvoltodból! 

(Bibliai mondás.) 

9. Kinek az ég alatt már senkije sincsen, 
Ne féljen: felfogja ügyét a jó Isten! 

(Arany János.) 

evangélikus 
IfAuvjT^ •y 
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10. Bizzál, fiam az Istenben, 
Segítőd lesz ő mindenben! 

(Közmondás.) 

11. Gyermekszívvel, öntudatlan 
Nyugszom meg e gondolatban: 
Hogy övéit el nem hagyja, 
Ki mindnyájunk édesatyja. 

(Arany J.) 

12. Szeresd, szeresd Isten házát 
A te egész élteden át! 
Ha a világ megszomorít , 
Ez a szent hely áld, boldogít. 

13. Munkádban légy serény! Ha kelsz a dologra, 
Áradjon ajkadról imádság, zsolozsma! 
Mert munkáját Isten meg csak annak áldja, 
Aki munkaközben is csak őt imádja. 

14. Aki becsülettel, szorgalommal halad, 
Az Isten áldása attól el nem marad. 

(Közmondás.) 

15. Ahogy a szüleim énreám vigyáznak, 
Isten úgy őrzője az egész világnak. 

(Kemény Lajos.) 

16. Isten után szüléidet tiszteljed és széressed, 
Hogy sokáig élj e földön s boldogságod elnyerjed! 

17. Az apa áldása megerősíti a fiak házát, 
Az anya á tka rombadönti azt. 

(Bibliai mondás.) 

4* 
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18. Amit atyád, anyád akar, 
Megtenni azt siess hamar! 
Ne kérdezd azt : Miért? Minek? 
ő k javadra törekednek. 

19. Add, Uram, hogy amig élek, 
Szüleimet szeressem! 
Tisztelettel bánjak velük, 
Szavukat meg ne vessem. 
Nekik örömükre legyek. 
Jézusomtól példát vegyek! 

20. Édesapám, szánt, vet, munkál, 
Többe t fárad mindnyájunknál. 
Édesanyám imádkozva 
Virrasztgat sok éjjelen. 
Fohász, munka mindazért, hogy 
Az én dolgom jó legyen! 

• (Tompa Mihály.) 

21. Édesanyám, édesanyám, 
Tudom sokat gondolsz reám! 
Most is itt vagy a szíveddel, 
Szülői nagy szerelmeddel. 
Mióta csak gondolkozom, 
Eltűnődöm sokszor azon: 
Hogy mily nagy a szereteted 
Az én csöppnyi hálám mellett. 

(Szabolcska Mihály.) 

22. Jaj, de fehér nagyszülőmnek minden hajaszála. 
Akárcsak a turbékoló fehér galamb szárnya! 
Áldja meg az én Istenem minden hajaszálát, 
Viselje jó egészséggel ezüst koronáját! 

(Pósa Lajos.) 



5 3 

23. Tiszteld atyádat és anyádat! 
Ez az Isten parancsolatja. 
Szívedet a háladatosság 
Erre inti, erre nógatja. 
Ez intést én híven megőrzőm, 
Hogy jó legyen dolgom e földön. 

Hogy szép időt érj, amidőn már 
Hajad, mint az ezüst, fehérlik, 
Hogy tar tsanak majd tiszteletben 
A fiak és unokák mindvégig, 
Ne legyen ez feledve nálad: 
Tiszteld atyádat és anyádat! 

(Tompa Mihály.) 

24. Az öreg ember előtt kelj fel, 
és annak orcáját megbecsüljed! 

(Bibliai mondás.) 

25. Bölcs öregnek fogadj szót, 
Féld az Istent, tedd a jót! 
(Molnár Imre.) 

26. Tiszteljed az öreget, becsüld meg a nagyokat! 
Kinek-kinek visszaadják, amit másnak osztogat. 

(Közmondás.) 

27. Nincsen a világon szebb a szeretetnél! 
E nélkül a földön boldog nem lehetnél. 
A szíved, a lelked soha nem örülne, 
Nem volna, aki egy könnyet letörülne. 

(Báthory Gábor.) 

28. Testvéredet szívből szeresd, 
A szép egyességet keresd! 
Inkább jogodból engedjél, 
Mintsem vele perlekedjél! 
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29. Boldog, kit tiszta szeretet vezérel, 
Miként a vándort csillag fénye éjjel, 
Ki minden sértést, bántalmat feled, 
S ellenségnek is nyújt mentőkezet. 

(Kovács Sándor.) 

30. Testvéreim javáért fáradnom, küzdenem: 
Erre segíts engemet, én édes Istenem! 
Én földi életemben ragyogjon szeretet, 

Mert aki mást boldogít, boldog csak az lehet! 
(Sántha Károly.) 

31. Kinek lelke nemes, jót tesz a szegénnyel. 
Meg is áldja Isten mind a két kezével. 

(Molnár Imre.) 
32. Ha egészen boldog akarsz lenni, ne csak félig 

légy jó! 
33. A szenvedett bántalmakat írd a homokba, a 

vett jótéteményeket vésd a márványba! 
34. Ha tűrni kell, tür j békességesen, 

Ha tenni kell, úgy tégy készségesen! 
Béketűrés és gyorskészségü tett 
Díszíti a keresztyén életet. 

35. Előtted a küzdés, előtted a pálya, 
Az erőtlen csügged, az erős megállja. 
Tudod-e az erő micsoda? Akarat, 
Mely e'.őbb, vagy ulóbb, de borostyánt arat. 

(Arany János.) 
36. Az igazat keresni, a szépet szeretni, a jót cse-

lekedni: ez a föld legtisztább öröme. 
37. Ha boldog vagy, imádkozzál! 

Boldogságod édesebb lesz. 
Hogyha szenvedsz, imádkozzál! 
A búbajban el nem csüggedsz. 
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38. Tégy jót mindenkivel, akivel teheted! 
Hála édesíti majd ezért életed. 

(Fáy András.) 

Ne légy rabja a pénzednek, 
Adj szívesen a szegénynek! 

(Közmondás.) 

40. Megverte az Isten mind a két kezével, 
Aki nem törődik kötelességével. 
S ki nem tanulja azt, ami hivatása, 
Az a szerencsének előre sírt ása. 

(Cucor Gergely.) 

41. Nehéz ugyan a sérelem s fáj, ha b á n t n a k bennünket. 
De azért van az értelem ,hogy meggyőzzük szívünket. 
Ha bántnak is, ne állj bosszút! 
Békességre ez a jó út. 

42. Ne kövesse a te szíved a bűnösöket, hanem azokat, akik 
félik az Urat! 

(Bibliai mondás.) 

43. Az élet legszebb koronája a becsület. Ha ezt eldobod, 
mázolt agyag vagy, semmi más. 
44. Fontold meg előbb jól, amit szád ígér, 

De aztán meg ne szegd soha azt semmiért! 
(Km. u.) 

45. Aki másnak kárt okoz, 
Magára csak átkot hoz. 

(Km.) 

4ó. Vigyázz mindenedre, vigyázz a ruhádra, 
Verítékkel szerzett sok pénz annak ára. 

(Km. u.) 



47. Munkára rest sohase légy, 
Példát te a hangyától végy! 

(Km.) 

48. Ami tied, tedd el, 
A másét ne vedd el! 

(Km.) 

49. Aki rossz és engedetlen, 
Jó szóra is érdemetlen. 

(Km.) 

50. Akármilyen rejtekhelyen légy, 
Lát az Isten, rosszat ne tégy! 

51. A rossz tettek: rossz fák. Ágai ezeknek 
Számodra mindig csak büntetést teremnek. 

(Km.) 

52. Az Úrnak átka van a gonosz ember házán; 
de az igaznak hajlékát megáldja ö. 

(B. m.) 

53. Jobb az út feléről jókor visszatérni, 
Mint botor léptekkel a rossz helyre érni. 

(Km. u.) 

54. Mindig csak igazat beszélj; 
Ha bántnak is érte, ne félj! 

(Km.) 

55. Gondold meg jól, amit beszélsz, 
Igazat mondj, amig csak élsz! 

(Km.) 

56. Ha valaki sárt hajigál rád, 
ne dobd vissza, mert te is bemocskolod a kezedet. 

(Km. u.) 
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57. Ha haragszol, ne fog j semmihez. Oktalan az, aki 
zivatarban ül hajóra. 

(Km. u.) 

58. Együtt jár a kevélység és gyalázat, 
Együtt a bölcseséggel az alázat. 
Amannak gyászos vége szomorú; 
Emezt díszíti ékes koszorú. 

(Paulik János: Konfirmációi Emlékkönyv.) 

59. Igaz sző és tet t mindig szívre hatnak; 
Hazug szó, hamis tett ö rökké zaklatnak. 

60. Az emberek nagy része azért szerencsétlen, mert 
a tökéletességet nem magától köveíeü, hanem má-
soktól. Az ilyen ember a gyarlóságot magának 
mindig megbocsátja, de másnak soha. 

61. Dolgos kéz, józan ész 
Olyan kincs, mely el nem vész. / 

(Km.) 

62. Azt mondják az okosok: 
Nem lehet a dolog sok. 

(Km. u.) 

63. Munkára fel, versenyre fel, 
Magyar fiúk, lányok! 
Amit ma elvégezhettek, 
El ne halasszátok! 

(Molnár Imre.) 

64. Ne bántsdnak hívják a másét, 
Fogad tilosra ne vássék! 

(Km.) 



65. Aki tanul, halad, 
A hanyag elmarad. 

(Km.) 

66. Üres hordó nagy hangot ad, 
Üres fejű lármáz sokat. 

(Km.) 

67. Ha azt hisszük, hogy már sokat tudunk, jusson 
eszünkbe, mennyivel több az, amihez nem is 
konyítunk. 

68. Ha azzal áldott meg a sors, hogy g a z d a légy, 
Szert a gazdasági tudományokra tégy! 
Gondosan nézz körül, kövesd a jó példát, 
Melyet a náladnál tanultabb gazda ád. 

(Cucor G.) 

69. A jő könyvet becsüld, szeresd! 
Mint barátot, fel-felkeresd! 
Jó könyvek közt, bár magad vagy, 
Mindig jó társaságban vagy. 

(Molnár Imre.) 

70. A pazarlás a bőségnél regge'izik, a szükölködés-
nél ebédel, a gyalázatnál vacsorál. 

(Km.) 

71. Porszemekből lesz a hegy, 
A sok kicsi sokra megy. 

(Km.) 

72. Rövid a takaród, nagyot ne nyújtózzál, 
A róka bőrére előre ne igyál! 
(Cucor G.) 
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73. Amint veted ágyadat, 
Úgy aluszod álmodat. 

(Km.) 

74. Hamar fekszik, hamar kél, 
Hamar indul, hamar ér. 

(Km.) 

75. Ha egy pénz a jövedelmed, 
Kettőt nem szabad költened. 

(Km.) 

76. Vedd hasznát, míg tudod, a drága időnek, 
Az elrepült napok vissza sohse jőnek! 

(Cucor G.) 

77. Mit ér a jó szüret, a gazdag aratás, 
Ha nem járul hozzá okos takarítás. 
Akik télen egyre csak kalácsot esznek, 
Tavasszal majd lisztet drága pénzen vesznek. 

(Cucor G.) 

78. Házadban mindennek rendje, módja legyen! 
Gondatlan gazdaság veszendőbe megyen. 

(Cucor G.) 

79. Földi ember kevéssel beéri, 
Vágyait ha kevesebbre méri. 

80. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! 
Kijut az életnek terhe minden napra. 

(Km.) 

81. Jobb üres gyomorral lefeküdni, mint adóssággal 
ébredni. 



82. Erőd felett ne költs, nehogy szükséget láss 
Bőségedből nyerjen segélyt haza s egyház! 

(Fáy András.) 

83. Szedj illatos rózsákat, 
Míg tar t a szép nyár! 
Becsüld meg az órákat, 
Az idő eljár! 
(Kis János.) 

84. A tavaszra gondolj télben, 
ö r ö m közt a rossz napokra! 
Szirtes úton jár j merészen, 
A rózsák közt óvakodva! 

(Tompa Mihály.) 

85. Akkor drága az egészség, 
Mikor meglep a betegség. 

86. Megfogadom, meg is tar tom én ezt: 
Nem dohányzom! Nem is iszom én szeszt! 
Dohány és szesz: lassan ölő méreg; 
Rágja testünk, mint a fát a féreg. 

(Molnár Imre.) 

87. A bor és a fűszer, egyik, mint a másik, 
Okosan használva egészségre válik. 
De ki borból sokat meginni nem átall, 
Annyi, mintha ennék paprikát kanállal. 

(Cucor G.) 

88. Méreg a pálinka, mely emészt benünket, 
Korccsá teszi régi jó magyar vérünket. 
Letépi arcunknak vidám tekintetét, 
Hitvánnyá törpíti sokaknak termetét. 

(Cucor G.) 
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89. Merre az iszákos á tkos útját járja, 

A bolondok háza, vagy a tömlöc várja. 
Minden lépte nyomát zokogás k í s é r i . . . 
Boldog, kire Isten e csapást nem méri! 

(Báthory Gábor.) 

90. Ne bántsd az állatot! Bár szólni nem tudhat: 
Éppúgy érzi, mint te, a gyötrő fájdalmat! 

(Km. u.) 

91. Ha sétálsz a zöld mezőben, 
A kertekben, a szőllőkben: 
Ne csapkedd le a lombokat, 
Ne tördeld le a bokrokat! 
Isten azért teremtette, 
Gyönyörködjünk mindig benne. 

(Régi vers u.) 

92. Aki bántja az állatot, az magát is bántja, 
Mert az ilyent, ha baj éri, senki meg nem szánja. 
Aki védi az állatot, szereti az Istent, 
Szereti őt, ki számunkra megteremtett mindent! 

(Móra László.) 

93. Fűben, fában, madárdalban Isten lelke lakozik. 
Virágillat, madárének eikísér a sírodig. 
Magyar gyermek, ne feledd hát Isten égi szózatát: 
Szeresd a fát, a madárkát! Szeresd ezt a szép hazát í 

(Horváth Imre.) 

94. Adjon Isten bő termést, 
Rengó-ringó szép vetést, 
Egészséget, vígságot, 
Békességet, jóságot! 
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Boldogság és szeretet 
Töltse meg a szíveket 
Az ú j esztendőben! 

(Angyal János.) 

95. Ki vérét, életét adta hazájáért, 
Ha korán halt is meg, mégis sokáig élt. 

96. Mikor mankós embert látok, 
Ügy elfog a szomorúság! 
Szegény ember mennyit szenved, 
Kenyere a nyomorúság. 
Jaj, ha mankós embert láttok, 
Szeressétek, sirassátok! 
Értünk harcolt valamennyi, 
Hősi lelkük legyen áldott! 

(Móra László.) 

97. Csonka Magyarország nem ország! 
Egész Magyarország mennyország! 

98. Amely nemzetnek nincs hite, 
Éljen bár, nincs élete! 

(Kisfaludy Sándor.) 

99. Szenteld, óh magyar, hazádnak 
Kebled szent érzelmeit! 
Romlott szív és romlott elme, 
Kit hazája hő szerelme 
Szép tet tekre nem hevít. 

(Bajza József.) 
100. Azt dobogja magyar szívünk, azt rebegi szánk is: 

Legyen ismét boldog a mi gyönyörű hazánk is! 
Földrengető vihar dühe ne verje, ne tépje, 
Az ellenség a határát soha át ne lépje! 

(Báthory Gábor.) 
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