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Ezen a CD-n egy olyan tanítási segédletet talál, amely fõként a
felsõs (10-14 éves) gyermekek számára jól hasznosítható.
Igyekszik átfogni a Biblia valamennyi eseménysorozatát.

Az egyes témakörökhöz nem óravázlatokat talál, hanem ötleteket,
javaslatokat, háttér ismeretanyagot, feladatsorokat, rejtvényeket,
képrejtvényeket,... amelyekkel szívesen foglalkoznak, amelyek
lekötik az ilyen korú gyermekeket, és segítségükkel hatékonyan és
örömmel adhatjuk át az igei üzenetet, valamint rögzíthetjük bennük
a fontosabb eseményeket.

Ezek alapján 8 gondolatkörre lettek felosztva a Szentírás eseményei,
és ezeket a Dunántúli Missziókerület déli régiójában mûködõ baptista
gyülekezetek bibliaköri tanítói - helyenként lelkipásztorai is - dolgozták
ki. A legtöbb körzet 10-14 alkalmon használható feladatok elkészítését
vállalta fel, de volt, ahol ennél sokkal több anyagot állítottak össze.
Isten kegyelmébõl így egy eléggé átfogó tanítási segédlettel
rendelkezhetünk a nagyobb gyermekekkel történõ foglalkozásokhoz.

Mivel ez egy nagyobb terjedelmû kiadvány lett volna, ezért választottuk
ezt a megoldást, hogy CD-re téve bármelyik anyagrész könnyen
elérhetõ legyen, valamint a szükséges részek kinyomtathatók legyenek,
és az egyes témakörök feladatlapjait a szükséges mennyiségben
sokszorosítani lehessen!

Nagyon hálásak vagyunk érte Istennek, hogy adott elég idõt, erõt, jó
gondolatokat mindazoknak, akik részt vettek az írásban, a
szerkesztésben és a gyönyörû kivitel megvalósításában. Mindannyian
szolgálatból, Isten iránti szeretetbõl, minden anyagi elismerés nélkül
vállalták fel a rájuk háruló feladatokat. Így a befolyt összeget is a
gyermekmunkában kívánjuk felhasználni. Hisszük, hogy nagyon sok
hasznos segítséget fog jelenteni a számotokra.
Mivel az árát a rajta található információhoz képest alacsony szinten
határoztuk meg, ezért szeretettel kérjük, hogy ne másoljátok!

Ismertetõ
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A TEMATIKA

A témakörök kidolgozásának az alapja a következõkben
olvasható és látható a tematika felsõsökre vonatkozó része,
melyben úgy gondolkoztunk, hogy az egyes bibliaköri tanítási
évek az iskolai tanévekhez hasonlóan szeptembertõl júniusig
tartanak. Ez a tervezet egy lehetõség, egy segítség a tervszerû
tanításhoz, a gyermekek Isten- és Bibliaismeretének
fejlesztésében, a hitének növelésében. 
Nagyon fontos, hogy legyen egy tematikánk, amely segít abban,
hogy az egyes csoportokban a tanítási anyagok egymásra
épüljenek, hogy ne maradjanak ki fontos események, korok, a
gyermekek tanítása során. Találkozzanak a Biblia valamennyi
eseményével, ahogy nõnek és ahogy fejlõdik az értelmük. Az
iskolai tanulmányaik során is elõkerülnek többször is ugyanazok
a témák, de mindig az adott életkornak megfelelõen tárják a
gyermekek elé. Isten csodálatos Igéje bármelyik tudománynál
sokkal gazdagabb ismeretanyagot tár fel. Sõt, még kiegészül
azzal a többlettel, hogy bölcsességre juttathatjuk el általa a
gyermekeket, mert minden egyes esemény, történet üzenetet
hordoz, hogy miként alkalmazhatjuk mi azt az ismeretet, amit a
Bibliából megszereztünk. 
Nagy elõnye még egy ilyen tervezetnek, hogy egy adott tanítási
évre elõre tudunk gondolkodni, az egyes alkalmakra a téma
szerinti beosztásokat el tudjuk készíteni. Szükség esetén idõben
tudunk szólni, - ha egy foglalkozáson nem tudunk jelen lenni - hogy
mivel kellene készülni a minket helyettesítõnek. Nem veszünk el az
alkalmazható jobbnál-jobb tanítási anyagok rengetegében, mert
céltudatosan meg tudjuk tervezni, hogy mikor melyik típusú tanítási
anyagot használjuk, hogy minél érdekesebb és változatosabb legyen
a gyermekek számára.
Természetesen vannak alkalmak, amikor elore nem kiszámítható
csoportösszetétel, vagy hangulat alakul ki, és ilyenkor a helyzethez
kell igazodnunk. Azonban ez nem lehet jellemzõ hosszabb
idõtartamra, esetleg hónapokon, éveken át.

Az alábbi tervezetben 1 tanítási évre (szeptember - június közepe) kb.
41 hét van számolva = 41 bibliaköri tanítási alkalom lehetõsége.
Kb. 5 alkalmat célszerû betervezni a nagyobb ünnepekre való
készülõdésre, illetve rendkívüli alkalmakra.
41 - 5 = 36 alakalom / tanév.
A nyári szünidõre esõ kb. 10 bibliaköri foglalkozás lehet kötetlenebb,
esetleg felhasználható misszionárius vagy egyéb élettörténet
ismertetésére, illetve hitbeli tanulságokat tartalmazó történetsorozat
átvételére, a gyermekcsoport általában gyakran változó létszáma miatt.
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A tematikában szereplõ ciklusok:

A KISOVIS csoportba tartoznak az óvodai kis- és középsõ
csoportos gyermekek => 2 tanéven át jár egy gyermek ebbe
a csoportba = 72 tanítási alkalom.

A NAGYOVIS csoportba tartoznak az óvodai nagycsoportos
és az általános iskolába járó 1.o-os gyermekek => 2 tanéven
át jár egy gyermek ebbe a csoportba = 72 tanítási alkalom.

Az ALSÓS csoportba tartoznak az általános iskolába járó
2.-3.-4.o-os gyermekek => 3 tanéven át jár egy gyermek ebbe
a csoportba = 108 tanítási alkalom.

A FELSÕS csoportba tartoznak az 5.-6.-7.o-os gyermekek => 3
tanéven át jár egy gyermek ebbe a csoportba = 108 tanítási alkalom.

Aki hasznosnak látja az alábbi témakörönkénti felosztást, bármelyik
helyi sajátosságnak megfelelõen át tudja ültetni az adott gyülekezet
csoportbeosztásának megfelelõen, esetleg valamivel több, vagy
kevesebb alkalmat igénybe véve. De ugyanúgy az adott csoportban
eltöltött évek száma szerint is korrigálható.

A javasolt tanítási témák és az azokhoz ajánlott óraszámok az
egyes gyermek- csoportokban ciklusonként:
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A GYERMEKEK BIBLIAKÖRI TANÍTÁSÁHOZ AJÁNLOTT
TÖRTÉNETEK IDÕRENDI SORRENDBEN

Az ÓSZÖVETSÉG eseményei

Õstörténet
Teremtés
Bûneset
* Ádám-Éva
* Kain-Ábel
Nóé 
* az erõszak elterjedése a földön - Isten büntetése
Bábel

Pátriárka történetek
Ábrahám
Izsák
Jákób
József

Izrael története
Mózes
* felkészülés a küldetésre, 
* szabadítás, 
* vándorlás

Józsué
* Mózes utóda Izrael vezetésében
* az ország tényleges meghódítása a kánaáni népektol
* ha Izrael népe engedelmes Istennek, akkor sikerrel jár 

Bírák
* Kánaán földjén Izrael népe megturte a bunt, figyelte, késõbb
a bálványokat is imádta
* a bírák Isten szabadításának eszközei voltak, de nem mindig
voltak huségesek Ruth története
* bírák uralkodása idején zajló esemény
* az oszinte szívvel Isten felé fordulót az Úr elfogadja, bármilyen
néphez tartozik is

Sámuel
* utolsó bíra, pap és próféta egy személyben
* a nép királyt kíván
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Saul
* az Istentol elfordult király

Dávid
* az Isten szerint való király
* helyreállítja Izrael népe istentiszteletét
* hibái, bunei rendezésre kerülnek

Salamon
* szintén Isten akarat által kerül trónra
* apja, Dávid intelmeivel együtt Istenre irányítja figyelmét
* idegen népek közül való feleségei is hozzájárulnak az igaz
Istentõl való elfordulásához

Kr.e. X. sz. A királyság kettészakad - É: Izrael - D: Júda

Izrael

Kr.e. IX. sz. Illés próféta Omri és Aháb király idejében
Kr.e. IX.-VIII. sz. Elizeus próféta Jórám, Jéhú, Joakház és
Joás idejében
Kr.e. VIII. sz. Jónás próféta II. Jeroboám király idejében
Kr.e. VIII. sz vége Izraelt Asszíria bekebelezi - Izrael népe asszír
fogságba kerül

Júda
Kr.e. VIII.-VII. sz. - Ézsaiás próféta - Uzzijá, Jótám, Áház és
Ezékiás király idejében
Kr.e. VII.-VI. sz - Jeremiás próféta - Jósiás, Jojákim és Cidkijjá király
idejében
Babiloni fogság ideje - Babilónia legyozi az Asszír birodalmat - Júda
több lépcsos fogságbavitele
Kr.e. VI. sz. - Ezékiel próféta - Jojákin uralkodása végén fogságba kerül
az elso (Kr.e. 597.)
Fogságbavitel: 597-587 - több csoportban
Hazatérés: 538-530 több csoportban
Visszatérés Jeruzsálembe - Perzsa birodalom legyozi a babiloni
birodalmat
Kr.e. V. sz. Ezsdrás - Círus perzsa király engedélye a foglyok
hazatérésére,
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Voltak azonban akik nem akartak visszatérni a fogságba elvitt zsidók
közül a felszabadítás után sem
Kr.e. V. sz. Eszter - a zsidó származású leány, aki Ahasvéros (Xerxesz)
király 
A perzsa világbirodalom bukása nem hozott függetlenséget Izraelnek és
Júdának, csupán a keleti hatalmat a nyugati hatalom váltja föl.

Az INTERBIBLIKUS kor eseményei
Görög birodalom
Kr.e. 333/332 - 323 Nagy Sándor - hellenizáció, görögösítés a
Földközi tenger partvidékétol egészen a Nílus (Egyiptom) és az
Eufrátesz (ókori kelet) vidékéig

Kr.e. 323. Nagy Sándor hadvezérei - felosztották a birodalmat:
* a Ptolemaioszok voltak Egyiptom térségében, 
* a Szeleukidák voltak Szíria-Palesztinában,
* ezek állandó harcot folytattak Palesztináért, a Ptolemaioszok
idejében (Kr.e 322-198)a zsidóság szabad közösség lehetett, hitüket
tiszteletben tartották, a Szeleukidák (Kr.e. 198-168) kegyetlen uralkodók
voltak a zsidókkal szemben, pogány istenimádatra akarták õket
kényszeríteni,

Makkabeusok kora - átmeneti függetlenség
Kr.e. 168 - 142. - a Jeruzsálembol elüldözött Matathiás pap és 5 fia
fellép IV. Antiókhusz Epiphánesz rendelkezései ellen, mely szerint a
jeruzsálemi templomot felajánlotta az olimposzi Zeusz istennek, és a
zsidó népet arra kényszerítette, hogy görög szokások szerint
tömjénezzenek a bálványok elott, amikor ezt egy zsidó meg akarta
tenni Matathiás megölte, az oltárt szétrombolta, ezzel kirobbantotta
a felkelést,
Kr.e. 163. - Makkabeus Júdás - vezetésével csaták sora után
visszaszerezték és felszentelték a templomot, a zsidók azóta minden
évben megünneplik a templomszentelési ünnepet (hanukka)
decemberben, a zsidók ebbol a családból akartak királyt
maguknak,

Hasmoneus uralom - átmeneti függetlenség
Kr.e. 142 - 37 - makkabeusok lelki indítékai háttérbe szorultak, - Róma
egyre inkább beavatkozik Palesztina életébe
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Az ÚJSZÖVETSÉG eseményei
Római uralom politikai körülmények által meghatározottak 

Jézus Krisztus 
születése, muködése és halála Kr.e. 7/5 - Kr.u. 28/33
Kr.e. 37 - 4 Nagy Heródes Palesztina királya, mikor Jézus Krisztus
születik 
* római segítséggel és a Hasmoneus családba házasodva jutott
hatalomra
* minden tekintetben igyekezett elnyerni a római császár kegyeit
a hatalomváltás után is 
* kegyetlensége nem ismer határokat, sem családjában, rokonságában,
sem a zsidó nép között
* JÉZUS KRISZTUS megöletésére irányuló parancsa Augustus római
császár idején (Kr.e. 27 - Kr.u. 14)
* halála után fiai között felosztásra került a Palesztina feletti uralom
Heródes végrendelete szerint 
Kr.u. 14 - 37 Tibérius római császár idejére esik Jézus nyilvános
mûködése és halála 
Kr.u. 26 - 32 Poncius Pilátus, mint prokurátor (kormányzó) mûködik
Júdeában Jézus Krisztus megfeszítésekor

Az apostoli kor
A 12 apostol megkezdi mûködését, Jézus Krisztus tanításainak tovább
adását.
Létrejön az elsõ gyülekezet. 
A missziói utak kapcsán egyre több ember ismeri meg az Urat, majd
egyre több közösség alakul.

Sok szeretettel:
Fodor Imre és Babi
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