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Бямба гарагийн өглөөний хуралдаан 

 

2011 оны 4-р сарын 2 

 

Бяцхан хүүхэд лүгаа адил бологтун 

Хүүхдийн Хэсгийн Ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх 

Жийн А.Стивинс 

 

Тэнгэр дэх бидний Эцэг агуу мэргэн ухаан болон хайраараа Өөрийн сүнсэн охид 

хөвгүүдийг энэ дэлхийд хүүхдүүд болгон илгээдэг юм. Тэд гэр бүлүүдэд бурханлиг 

зан чанар, хувь заяатай эрхэм ариун бэлэг болон ирдэг. Хүүхдүүд биднийг Өөртэй 

нь адил болоход туслах түлхүүр юм гэдгийг Тэнгэрлэг Эцэг маань мэддэг. Бидэнд 

хүүхдүүдээс сурч болох олон зүйл байдаг.  

 

Энэхүү чухал үнэн нь Далын Зөвлөлийн нэгэн гишүүнийг хэдэн жилийн өмнө Хонг 

Конгд томилолтоор очсон байх үед харагдсан юм. Тэрээр олон талаар хүнд байдалд 

байгаа, хэрэгцээгээ хангах боломжгүй болсон маш ядуу нэгэн тойрогт очжээ. 

Бишоп нөхцөл байдлаа дүрсэлж ярихад гишүүдээр нь аравны нэгийг төлүүлэх 

хэрэгтэй гэсэн сэтгэгдэл Ерөнхий эрх мэдэлтэнд төрсөн гэнэ. Бишоп тэдний 

туйлын хүнд нөхцөл байдлыг мэдэж байсан учраас энэ зөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 

тухайд санаа нь ихэд зовжээ. Тэрээр энэ талаар эргэцүүлэн бодсоныхоо дараа 

тойргийнхоо хамгийн итгэлтэй зарим гишүүдэд хандаж, аравны нэгийг төлөхийг 

тэднээс хүсэхээр шийдсэн аж. Дараагийнх нь ням гарагт тэрээр Хүүхдийн Хэсэгт 

очжээ. Тэр хүүхдүүдэд Их Эзэний аравны нэгийн хуулийн талаар зааж, олсон 

мөнгөнийхөө аравны нэгийг төлөх хүсэлтэй байгаа эсэхийг тэднээс асуужээ. 

Хүүхдүүд тэгнэ гэж хэлсэн гэнэ. Тэд үнэхээр төлсөн ажээ.  

 

Дараа нь бишоп тойргийнхоо насанд хүрэгчид дээр очиж, итгэлтэй хүүхдүүд нь 

аравны нэгээ сүүлийн зургаан сарын турш төлсөн гэдгийг хэлжээ. Тэрээр тэднээс 

хүүхдүүдийнхээ жишээг дагаж, тэдэнтэй адил аравны нэгээ төлөх үү гэж асуусан 

гэнэ. Хүмүүс хүүхдүүд золиослол гаргах өрнүүн хүсэлтэй байсанд сэтгэл нь 

хөдөлж, аравны нэгээ төлөхийн тулд шаардлагатай бүхнийг хийжээ. Тийнхүү 

тэнгэрийн цонх нээгдсэн гэнэ. Итгэлтэй хүүхдүүдийн жишээний улмаас тойрог нь 

дуулгавартай байдал болон гэрчлэлээрээ өсчээ.  

 

Есүс Христ Өөрөө хүүхдүүдийн жишээг харахыг бидэнд заасан билээ. Тэнгэрийн 

хаант улсад хэн хамгийн агуу байх талаар дагалдагчид маргах үед Түүний өгсөн 

хариултыг Шинэ Гэрээнд өгүүлсэн байдаг. Тэрээр тэдний асуултанд жижигхэн 
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мөртлөө хүчтэй жишээгээр хариулав. Тэрээр бяцхан хүүхдийг дуудан, дунд нь 

суулгаад ийн ярьсан юм: 

 

“Та нар өөрчлөгдөж, хүүхдүүдтэй адил болохгүй бол, тэнгэрийн хаанчлалд  

орохгүй. 

 

Иймээс хэн өөрийгөө энэ хүүхэд адил даруу болгоно, тэр нь тэнгэрийн хаанчлалд 

хамгийн агуу нь байх болно” (Матай 18:3–4). 

 

Бид хүүхдүүдээс юу сурах ёстой вэ? Бидний сүнслэг байдлын өсөлт хөгжилтөд 

туслахаар ямар жишээг тэд үзүүлдэг вэ? Ямар зан чанар тэдэнд байдаг вэ?  

 

Бурханы эдгээр ариухан үрс итгэлийн зүрхтэйгээр бидэнд ирдэг билээ. Тэд 

итгэлээр дүүрэн байдаг бөгөөд Ариун Сүнсийг мэдрэмтгий хүлээн авдаг. Хүүхдүүд 

бол даруу зан, дуулгавартай байдал, хайрын агуу жишээ юм. Тэд ихэвчлэн хамгийн 

түрүүнд хайрладаг бас уучилдаг.  

 

Хүүхдүүд цайлган цагаан Христийнхтэй адил зан чанарын хүчтэй үлгэр 

жишээгээрээ бидний амьдралыг хэрхэн адисалж чадах тухай хэдэн жишээг 

хуваалцъя.  

 

Хоёрхон настай бяцхан хөвгүүн Тодд саяхан Аврагчийн гайхамшигтай зургуудыг 

дэлгэн үзүүлсэн урлагийн музейд ээжтэйгээ очжээ. Тэднийг ариун зургуудын 

хажуугаар өнгөрөх үед хүү нь, “Есүс” нэрийг чимээгүйхэн хэлэхийг ээж нь 

сонсжээ. Түүнийг эргэж хартал хүү нь зураг уруу ширтэн, гараа зөрүүлэн толгойгоо 

бөхийлгөж байв. Бид Тоддоос даруу байдал, сүсэг бишрэл, Их Эзэнийг хайрлах 

хайрын талаар ямар нэгэн зүйлийг сурч болох уу?  

 

Өнгөрсөн намар би Арменд арван настай нэгэн хөвгүүний үлгэр жишээг харсан. 

Бид бүгд ариун ёслолын цуглаан эхлэхийг хүлээж байтал тэр хүү салбарын 

хамгийн өндөр настай гишүүн ирэхийг ажиглав. Хөвгүүн тэр даруй түүний хажууд 

очиж, гараа өгөн, тохойноос нь түшиж, танхим уруу оруулан өндөр настай эмэгтэйг 

үг хэлэгчдийн яриа хамгийн сайн сонсогдох, цуглааны байрын нүүрэн талын 

эгнээнд очиж суухад нь туслав. Их Эзэний хаант улс дахь хамгийн агуу хүмүүс бол 

бусдад үйлчлэхэд бэлэн байдаг хүмүүс мөн гэдгийг түүний сайхан сэтгэлийн 

өчүүхэн үйлдэл бидэнд зааж чадах бус уу?  
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Хүүхдийн Хэсгийн насны нэгэн охин Кейти гэрийнхэндээ хэрхэн нөлөөлснийг 

харсан нь бидэнд сургамж болсон. Тэрээр Хүүхдийн хэсэгт явснаар сайн мэдээний 

сургаалд дуртай болсон юм. Итгэл, гэрчлэлээрээ өсөж буй Кейти аав ээжийнхээ 

дэрэн дээр бичиг үлдээсэн байв. Тэр сайн мэдээний үнэнүүд зүрх сэтгэлийг нь 

эзэмдсэн гэж бичсэн байв. Тэрээр Тэнгэрлэг Эцэгтэй ойрхон, Түүний зарлигуудад 

дуулгавартай байж, гэр бүлээрээ ариун сүмд лацдан холбуулахыг маш их хүсдэг 

тухайгаа хуваалцжээ. Хайртай охиныхоо энгийн гэрчлэлд аав ээжийнх нь сэтгэл 

нэн их хөдөлжээ. Кейти болон түүний гэр бүл тэднийг үүрд мөнхөд холбосон ариун 

сүмийн онцгой ёслолуудыг хүлээн авсан ажээ. Кейтигийн гүн  бишрэлтэй зүрх 

сэтгэл, итгэлийнх нь үлгэр жишээ гэр бүлдээ мөнхийн адислал ирэхэд нь тусалсан 

юм. Түүний чин сэтгэлийн гэрчлэл болон Их Эзэний төлөвлөгөөг дагах хүсэл нь 

амьдралд хамгийн чухал зүйл юу болохыг илүү тод томруун харахад биднийг 

хөтөлж чадах уу?  

 

Манай гэр бүл ойрын хамаатан зургаан настай Лиямаас сурч байна. Өнгөрсөн жил 

тэр тархины хорт хавдраар өвчилсөн юм. Хоёр удаагийн хүнд мэс заслын дараа эмч 

нар түүнийг цацраг идэвхт туяагаар эмчлэх шаардлагатай гэж үзжээ. Энэхүү цацраг 

идэвхт туяаны эмчилгээний үед тэр ганцаараа, хөдөлгөөнгүй байх шаардлагатай 

байв. Эвгүй санагддаг учраас тэр тайвшруулах тариа хийлгэхийг хүсээгүй гэнэ.  

Лиям аавынхаа дууг дотоод радиогоор сонсох юм бол тариагүйгээр хөдөлгөөнгүй 

хэвтэж чадна гэж шийдсэн байв.  

 

Тийм түгшүүртэй үед аав нь түүнд хайр болон урмын үгсээр ярьж байв. “Лиям, чи 

намайг харж чадахгүй ч гэсэн аав нь энд байна. Чамайг тэвчээртэй байж чадна 

гэдгийг аав нь мэдэж байна. Охиндоо хайртай шүү” гэж аав нь түүнд урам хайрлаж 

байлаа. Нас нь балчир түүнд тайвшруулах тариа хийхгүй бол болохгүй гэж эмч нар 

нь бодож байсан ч, Лиям огт хөдөлсөнгүй, 33 удаагийн цацраг идэвхт туяаны 

эмчилгээг амжилттай дуусгажээ. Өчнөөн сар хүнд хэцүү, сэтгэл санааны зовлон  

туулах үед Лиямын өөдрөг үзэл нь хүнд сорилт бэрхшээл учирсан үед найдвартай, 

бүр аз жаргалтай байхад тусалдаг ажээ. Түүний эрэлхэг зориг эмч, сувилагч болон 

өөр олон хүмүүсийг зоригжуулсан юм.  

 

Бид Лиямаас итгэхээр сонгох, Их Эзэнд найдвар тавих тухай чухал сургамжуудыг 

сурч байна. Бид Лиямын адил Тэнгэрлэг Эцэгийг харж чадахгүй ч гэсэн амьдралын 

саад бэрхшээлийг даван туулахад хэрэгтэй хүч чадлыг өгдөг Түүний дуу хоолойг 

сонсохыг хичээж чадна. 
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Хүлцэнгүй, номхон, даруухан, тэвчээртэй, хайраар дүүрэн хүүхэд шиг болох тухай 

Хаан Бенжамины үгсийг улам сайн ойлгоход Лиямын жишээ бидэнд тусалж чадах 

уу? (Мозая 3:19-ийг үз) 

Тэнгэрийн хаант улсад орохын тулд бидний хөгжүүлэх эсвэл өөрсөддөө байгааг 

дахин олж мэдэх хэрэгтэй, хүүхэд шиг тэрхүү зан чанарын жишээнүүдийг эдгээр 

хүүхдүүд бидэнд өгч байна. Тэд дэлхийгээс өнгө алдаж гундаагүй, зааж сургахад 

амар, итгэлээр дүүрэн цэвэр ариун сүнснүүд юм. Аврагч жаахан хүүхдүүдэд онцгой 

хайртай , тэднийг анхаарч халамжилдаг нь гайхах зүйл биш.  

 

Аврагчийн Америк дахь айлчалын үеэрх гайхамшигтай үйл явдлуудаас хүүхдүүдэд 

үйлчилсэн Түүний үйлчлэл онцгой юм. Тэрээр чин сэтгэлээсээ хүүхэд бүрд хандаж 

чадсан.  

 

“Мөн тэрээр тэдний бяцхан хүүхдүүдийг нэг нэгээр нь авч, мөн тэднийг адислав, 

мөн тэдний төлөө Эцэгт хандан залбирав.  

 

Мөн тэрээр үүнийг хийгээд тэрээр дахин уйлав. 

 

Мөн тэр олон түмэнд хандан ярьж, мөн тэдэнд: Бяцхан үрсээ болгоогтун хэмээн 

хэлэв.” (3Нифай 17:21-23). 

Ахлагч М.Рассел Баллард бяцхан үрсээ анхаарах тухай Аврагчийн тушаалын 

чухлыг бидэнд заахдаа: “Аврагч ‘тэднийг хальт хар эсвэл тоомсоргүйгээр ажигла 

эсвэл хааяа л нэг тэднийг анхаар’ гэж хэлээгүйг сайтар бод. Тэднийг болгоогтун 

гэж Тэрбээр хэлсэн юм. Энэ нь бид тэднийг харцаараа болон зүрх сэтгэлээрээ 

тэвэрч, Тэнгэрлэг Эцэгийн сүнсэн үрс болох тэнгэрлэг зан чанартай тэднийг 

байгаагаар нь харж, анхаарч халамжлан, талархах хэрэгтэй гэсэн үг” гэжээ. 

(“Behold Your Little Ones,” Tambuli, 1994 оны 10-р сар, 40; онцлон тэмдэглэлт 

нэмэгдсэн). 

Гэр бүлүүдээс илүүгээр “бяцхан үрсээ болгоох” газар гэж үгүй. Гэр бүл бол бид 

бүгд хамтдаа сурч, өсч хөгжих газар юм. Хүүхдийн Хэсгийн сайхан дуунуудын нэг 

нь бидэнд энэ үнэнийг заадаг: 

Бурхан бидэнд гэр бүлийг өгсөн нь 

Түүний хүссэн хүн болоход туслахын тулд юм 

Тэрээр Өөрийн хайрыг ийнхүү хуваалцдаг 

Гэр бүл нь Бурханых билээ.  
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 (“The Family Is of God,” Friend, 2008 оны 10-р сар, 28–29) 

Хайрын орчин болох энэхүү гэр бүлүүддээ л бид Түүний сүнсэн хүүхдүүдийн 

бурханлиг чанаруудыг илүү тод томруунаар олж хараад баярлан талархдаг. Гэр 

бүлд л бидний зүрх сэтгэл зөөлөрч, бид хүүхэд лүгээ адил болж, өөрчлөгдөхийг 

даруухнаар хүсдэг билээ. Энэ бол бид Христтэй илүү адил болж чадах үйл явц юм.  

Амьдралын зарим туршлага та нарын итгэл бишрэлтэй зүрх сэтгэлийг болон 

хүүхдийнх шиг цагаан цайлган сэтгэлийг алга болгосон уу? Хэрэв тэгсэн бол 

өөрсдийнхөө амьдрал дахь хүүхдүүдийг хар. Бүр дахиад хар. Тэд танай гэр бүлд 

эсвэл нөгөө талын гудамжинд амьдардаг эсвэл тойргийн чинь Хүүхдийн Хэсгийн 

хүүхдүүд байж болно. Хэрэв бид хүүхдүүдийн жишээг дагах хүсэлтэй, тэднээс 

суралцах сэтгэлтэй байвал тэдний бурханлиг чанарууд бидний өөрсдийн сүнслэг 

хөгжлийг нээх түлхүүр байж чадна.  

Хүүхдүүдээс маань ирсэн адислалд би үргэлж талархаж явах болно. Тэдний нэг 

бүрийн жишээ нь надад хэрэгтэй сургамж болсон. Намайг илүү сайн хүн болоход 

тэд надад тусалсан.  

 

Есүс бол Христ мөн гэсэн даруухан ч бат бөх гэрчлэлээ хуваалцъя. Тэрээр 

хүлцэнгүй, номхон, даруухан, тэвчээртэй, хайраар дүүрэн цорын ганц төгс 

төгөлдөр Хүү юм. Бидний хүн нэг бүр тэнгэр дэх гэртээ эргэн очихын тулд Түүний 

жишээг дагаж, хүүхэд лүгээ адил болох болтугай. Есүс Христийн нэрээр залбирлаа, 

амен.  

 


