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Бүх эрх хадгалагдана. Олон Улсын Зохиогчийн Эрхийн Хуулиар хамгаалагдсан. Хуулбарлан зарахыг хориглоно. Энэ 
номын зөвшөөрөгдсөнөөс бусад аль ч хэсгийг хэвлэгчийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр олшруулах ба хэвлэхийг хориглоно.

Шуудангийн хаяг: Фёст Байбл ХХК, Шуудангийн Салбар 49, Ш/Х 269, Улаанбаатар 
Байршлын хаяг: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 16-р хороо, Ойчидын Гудамж 98а

Судлах Библийн ишлэлүүд: Үйлс 17:1-9; 1 Тесалоник 
      1:1-10; 2 Тесалоник 1:4; 1 Тесалоник 3:1-7
Хичээлийн зорилго: Гэрчилдэг Христитгэгчид хавчиг-
      даж магад гэдгийг харуулах.

Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Хамгийн эртний 
     Христитгэгчид итгэлийнхээ төлөө хавчигдаж байв.
Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Эзэний төлөө үр 
     нөлөөтэй гэрчлэгч болох хүсэл.
Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: Энэ долоо хоногт 

өдөр бүр өнөөдрийн хичээлийг давтаж 1 Тесалоник 
номыг судлах.

Хичээлийн төлөвлөгөө (багш оюутны тэмдэглэл):
1. Тесалоникийн сүмийн эхлэл (Үйлс 17:1-9; 1 
    Тесалоник 1:9-10).
2. Тесалоникчууд дээрх хавчлага (2 Тесалоник 1:4-6).
3. Тесалоник дахь Тимотын айлчлал (1 Тесалоник 3:1-
    7).
4. Тесалоникчуудад бичсэн Паулын анхны захидал. 

Цээжлэх ишлэл:
Амьд бөгөөд үнэн Бурханд үйлчлэхийн тулд . . . мөн 
Түүний Хүүг тэнгэрээс ирэхийг хүлээхийн тулд . . . 

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Зурагны хажуугаар түүх үргэлжлэх үед номыг хажуу тийш нь тавиад текстед заасан хэсэгт зураг бүрийг үзүүл.

Хичээл 1
ТЕСАЛОНИКИЙН СҮМ

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Паул хоёр дахь авралын зар тараах аяллаараа 

Македони дүүргийн нийслэл Тесалоникт очжээ. Энэ нь 
бузар муугаар нэр алдартай, худалдааны хот байв. Паул 
гурван Саббат өдөр Синагогт Сайн Мэдээг номлов. Үр 
дүнд нь хэдэн Иудей хүмүүс, олон Харь Үндэстнүүд 
болон хэсэг язгууртан эмэгтэйчүүд Сайн Мэдээнд 
итгэжээ. 

Итгээгүй Иудейчүүд нь хорсол заналаар дүүрч, 
харгис хэрцгий болов. Тэд төр засгийн хүчээр Паул 
Силас хоёрыг барихаар Иасоны гэр лүү (Паулын байсан 
айл) довтлон ирэв. Авралын зар тараагчдыг олоогүй 
тэд Иасон болон өөр хэдэн хүнийг чирч, хотын эрх 
баригчдын өмнө авчрав. Тэднийг, өөр нэг хаан Есүсийн 
тухай ярьсан учир урвагчид хэмээн буруутгав. (Үйлс 
17:7-г үз.) Төрийн эрх баригчид Иасон болон түүний 
нөхдөөр, Паулыг хотоос гарган явуулж дахин оруулж 
ирүүлэхгүй гэсэн баталгаа гаргуулж тэднээс мөнгө 
авчээ. Энэ бол Сатаны ажил гэдэгт Паул эргэлзэхгүй 
байлаа. (1 Тесалоник 2:18-ыг үз.)

Тэр шөнө Иасон болон түүний нөхөд Паул Силас 
нарыг Берой руу явуулав (64 километрийн цаана 
байдаг). Гэвч Тесалоникийн Иудейчүүд энэ тухай мэдээд 
Берой руу яаран ирж тэндхийн хүмүүсийг өдөн хатгав. 
Тиймээс Беройн шинэ Христитгэгчид Паулыг Ахай 
дүүргийн (Грек) нийслэл Афин хүртэл (322 километр) 
хүргэж өгөв. (Үйлс 17:14-15-ыг үз.) Афинд номлосны 
дараа Паул Коринт руу (80 километр) явж тэнд нэг 
жил зургаан сар байв (Үйлс 18:11). Энэ хугацаанд тэр 
Тесалоникчуудад захидлуудаа бичжээ.

Хэдийгээр Паул Тесалоникчуудтай сар хүрэхгүй 
хугацаанд хамт байсан ч итгэлийн талаарх агуу 

сургаалуудынхаа олон шинэ өөрчлөлтийг заажээ. 
(Жишээ нь, тэр 1-р захидалдаа сүмийн авагдалтын 
тухай бичжээ: 1:10; 2:19; 3:13; 4:14-17; 5:23; мөн 
Эзэний өдрийн тухай 5:1-3; сонголтын тухай 1:4; дахин 
амилалтын тухай 4:14-18; ариусгалын тухай 4:3; 5:23 
бичжээ.)

Тесалоникчууд харгис хэрцгийгээр хавчигдаж 
байсан тул Паул тэдний төлөө санаа зовжээ. Тэд дөнгөж 
бүдүүлэг зан үйлээс аврагдсан, Христ доторх шинэ нялх 
хүүхдүүд байв. Тиймээс тэр тэдэнд өмнө нь бичсэн 
байсан ч Тимотыг тэдэн рүү илгээв: (1) бөх бат босгон 
байгуулахын тулд; (2) тайвшруулахын тулд; (3) тэдний 
итгэл сорилт ба уруу татлагыг тэсвэрлэж байгаа эсэхийг 
харахын тулд. (1 Тесалоник 3:1-5-ыг үз.)

Тимот Тесалоникчуудын итгэл [Бурхан руу чиглэсэн] 
ба хайрын [хүмүүс рүү чиглэсэн] талаар сайн мэдээ 
авчирчээ. Энэ мэдээ Паулд өөрт нь хүчтэй тайвшрал 
ба амьдралыг авчирчээ (1 Тесалоник 3:7-8). Гэсэн 
хэдий ч тэднийг төлөвшсөн Христитгэгчид болоход 
нь туслахын тулд Паул тэдэнтэй дахин уулзахыг хүсэн 
тэмүүлж байв (1 Тесалоник 3:10). Учир нь түүний хувьд 
хүмүүсийг Аврагч руу авчрах нь зөвхөн эхлэл байв. 
Дараа нь, итгэлийг нь гэмтээхгүйн тулд тэднийг Христ 
дотор босгон байгуулах хэрэгтэй байв. 

Энэ нь бас багш таны хүмүүсийнхээ төлөө анхаарах 
санаа тавилт байг.

Эдгээр хичээлүүд нь өгүүлэл маягаар байгаа ч 
сургалтын материал нь өөрөө яг үнэн гэдгийг маш 
тодорхой ойлгуулаарай. Оюутнууд тань Библийн 
бичвэрийг анхааралтай шалгаж үзэх хэрэгтэй. 




