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Христ дээр төвлөрсөн гэр бүлийг төлөвшүүлэх нь 
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Би Уругвай, Парагвайд номлолд үйлчилж байхдаа Есүс Христийн Хожмын Үеийн 

Гэгээнтнүүдийн Сүмийн тухай хүмүүсийн маш ихээр мэдэхийг хүсэж, сонирхож байгаа 

зүйл нь гэр бүлтэй холбоотой сургаал болохыг олж мэдсэн юм. Есүс Христийн сайн мэдээ 

сэргээгдсэнээс хойш үнэнийг эрэлхийлж буй сонирхогчид нь гэр бүлүүд мөнхөд хамтдаа 

байх талаар заасан сургаалд татагдсан байдаг. 

Мөнхийн гэр бүлийн зарчим нь Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүддээ өгсөн агуу төлөвлөгөөн 

дэх чухал хэсэг юм. Төлөвлөгөөний гол үндэс нь бидэнд тэнгэрлэг гэр бүл төдийгүй 

дэлхий дээрх гэр бүл байдаг гэдгээ ойлгох явдал. Төлөөлөгч Паул бидэнд Тэнгэрлэг Эцэг 

бол бидний сүнсний эцэг гэдгийг ийн заасан билээ: 

 “Хүн Бурханыг эрж хайж . . . Түүнийг олох ёстой... 

 

Бид бас Түүний үр удам гэж хэлсэнчлэн, бид Түүний дотор амьдарч, хөдөлж, оршин 

тогтдог.”1 

 

Хайрт Тэнгэрлэг Эцэгийн үр удам гэдэг нь Есүс Христийн сайн мэдээний үндсэн гол 

зарчим мөн. Бүр хүүхдүүд маань Хүүхдийн Хэсгийн “Би Бурханы хүүхэд” дуундаа 

энэхүү үнэнийг тунхагладаг, та нар үгсийг нь санаж байна уу? 

 

Би Бурханы хүүхэд тул  

Энэ эх дэлхийд намайг, 

Их Энэрэнгүй эх эцгийг 

Дэлхийн хамт заяав Тэр, 

 

Надад замаа олоход туслан 

Хөтлөн удирдаач 

Түүнтэй амьдрахын тул би 

Юу хийх ёстойг заагаач.2 

Бид тэнгэрлэг гэр бүлтэй гэдгээ ухаарах нь дэлхийн гэр бүлийнхээ мөнхийн мөн чанарыг 

ойлгоход бидэнд тусалдаг. Гэр бүл нь тэнгэрийн тогтсон журамд гол зүйл гэдгийг 

Сургаал ба Гэрээ бидэнд заадаг: “Энд бидний дунд байгаа тэрхүү харилцаа тэнд бидний 

дунд байх болно, гагцхүү энэ нь эдүгээ бидний эдэлдэггүй тийм алдар суу болох 

мөнхийн алдар суугаар хоёр дахин ихсэх болно.”3 



  

Гэр бүлийн мөнхийн мөн чанарын тухай ойлголт нь Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүддээ 

өгсөн төлөвлөгөөг ойлгоход агуу ач холбогдолтой. Нөгөө талд дайсан Тэнгэрлэг Эцэгийн 

төлөвлөгөөг устгахын тулд юу ч хийхээс буцахгүй байна. Тэр Бурханы төлөвлөгөөг 

сүйрүүлэхийн тулд гэр бүл уруу янз бүрийн аргаар дайрч давшилж байна. Түүний 

хамгийн хүчтэй зэвсэг нь аминч үзэл, эдийн шунал ба порнограф юм. 

Бидний мөнхийн аз жаргал Сатаны зорилго биш. Хүмүүсийг өөр шигээ золгүй амьтан 

болгох аргыг тэр мэддэг. Түүний зорилго бол үүрд мөнх оргилох гэр бүлийн 

харилцаанаас биднийг салгах явдал юм. Энэ амьдрал болон мөнхийн амьдралын жинхэнэ 

аз жаргал нь гэр бүлийн хүрээнд байдаг гэдгийг Сатан мэддэг учраас үүнийг устгахын 

төлөө чадах бүхнээ хийдэг. 

Эртний бошиглогч Алма, Бурханы хүүхдүүддээ өгсөн төлөвлөгөөг “аз жаргалын агуу 

төлөвлөгөө”4 хэмээн нэрлэсэн. Бидний бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчид хэмээн дэмждэг 

Тэргүүн Зөвлөл ба Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ах нар бидэнд аз жаргал ба гэр 

бүлийн амьдралын талаар дараах сүнслэг зөвлөгөөг өгсөн юм: 

 

“Гэр бүл Бурханаас томилогддог. Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс гэр бүл болох нь Түүний 

мөнхийн төлөвлөгөөний зайлшгүй нэг хэсэг юм. Хүүхдүүд нь гэр бүлийн дотор төрж, 

гэрлэлтийн тангаргаа үнэнчээр сахидаг эцэг эхээр өсгүүлэх эрхтэй. Их Эзэн Есүс 

Христийн сургаалд үндэслэсэн гэр бүл аз жаргалд хүрнэ гэдэгт итгэж болно.”5 

 

Бошиглогч Алма болон Тэргүүн Зөвлөл, Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын хэлсэн энэхүү 

аз жаргалыг Христ дээр төвлөрсөн гэр бүлүүдээс харж болно. Ийм гэр бүлийг 

төлөвшүүлэхийн төлөө чадах бүхнээ хийвэл бид тэрхүү аз жаргалыг хамгийн агуу 

хэмжээгээр эдлэх болно.  

 

Мэйнз эгч бид хоёр гэрлэсэн цагаасаа хойш Христэд төвлөрсөн гэр бүлийг 

төлөвшүүлэхийг хичээн, өсч хөгжих явцдаа хэдэн чухал зарчмыг ойлгож мэдсэн юм. Бид 

Сүмийн удирдагчдынхаа зөвлөгөөг дагаж, хүүхдүүдийнхээ хамт долоо хоног бүр гэр 

бүлийн үдшийг хийж, өдөр бүр хамт залбирч, судар судалдаг байлаа. Энэ нь амар хялбар, 

амжилттай байгаагүй ч цаг хугацаа өнгөрөх тусам бидний иймэрхүү энгийн үйл 

ажиллагаанууд гэр бүлийн үнэ цэнэтэй дадал зуршил болсон. 

 

Хүүхдүүд маань гэр бүлийн үдшийн хичээлийг долоо хоногийн эцсээр нэг бүрчлэн 

санахгүй ч бид үүнийг хийсэн гэдгийг санах болно rэдгийг бид хожим нь мэдсэн. Тэд 

судруудын эсвэл залбирлын үг бүрийг санахгүй ч бид судраас уншсан, залбирал хийсэн 

гэдгийг санах болно. Ах эгч нар аа бидэнд гэр бүлдээ ариун дадал зуршлыг хэвшүүлэх 

агуу хүч болон хамгаалалт бий. 



  

Есүс Христийн сайн мэдээний зарчмуудаас гэр бүлдээ суралцаж, зааж, хэрэгжүүлэх нь 

Сүнс орших амьдралын хэв маягийг бий болгоход тусалдаг. Бид эдгээр эрхэм дадал 

зуршлуудыг орон гэртээ бий болгосноор дэлхийн хуурамч уламжлалуудыг даван туулж, 

бусдын хэрэгцээ болон асуудлуудыг нэгдүгээрт тавих чадвартай болно. 

Христ дээр төвлөрсөн гэр бүлийг төлөвшүүлэх үүрэг хариуцлага эцэг эх, үр хүүхэд аль 

алинд нь бий. Эцэг эх хүүхдүүддээ хайр ба зөв шударга үлгэр жишээгээр заах үүрэгтэй. 

Ариун үүрэг хариуцлагуудаа хэрхэн гүйцэтгэж байгаагаа эцэг эхчүүд Их Эзэний өмнө 

тайлагнах болно. Эцэг эх хүүхдүүддээ үг хэл, үлгэр жишээгээрээ  заадаг. С.С. 

Миллерийн “Цуурай” хэмээх шүлгэнд эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ нөлөөлөхийн чухлыг 

дурдсан байдаг: 

Есүсийн ярьсан сургаалт зүйрлэлд 

Ерэн есөөсөө төөрсөн тэр хонь, 

Давжаа бяцхан хурга байгаагүй юм. 

Давилуун том хонь байсан юм.  

 

Замаа алдаж төөрсөн хонийг 

Залбирч, найдвар тавин юуны учир хайдаг вэ? 

Хонь буруу замаар орж төөрвөл 

Хурга тэднийг дагах болно.  

Хонь хэрвээ замаа алдаж төөрвөл 

Хурга тэднийг дагаж замаа алдана. 

Хонь хэрвээ буруу замаар явбал 

Хурга бас тэднийг дагана.  

Өнөөдөр хурганууд байгаа тэдний төлөө  

Өр зүрхээрээ бид хоньтой хамт залбирна 

Хонь тийн төөрч алдагдахад 

Хохирол гарз нь тоолшгүй их  

Хөөрхий хурганууд л тэр гарзыг төлнө.6 

Хүүхдүүдээ замаа алдахад хөтөлж байгаа эцэг эхийн балгийг Их Эзэн Сургаал ба Гэрээнд 

тайлбарласан юм: 

“Мөн дахин, Сионд . . . эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй байхын хэрээр, тэдэнд наманчлалын 

сургаал амьд Бурханы Хүү Христэд итгэх итгэл хийгээд баптисм хүртээх мөн гар 

тавилтаар ирдэг Ариун Сүнсний бэлгийг ойлгохыг тэд заадаггүй бол уг нүгэл эцэг 

эхчүүдийнх нь тэргүүн дээр байх болно.”7 

Эцэг эхчүүд ариун дадал зуршлуудыг хүүхдүүддээ үг яриа, үлгэр жишээгээрээ заахын 

чухлыг үгээр илэрхийлэх аргагүй юм. Христ дээр төвлөрсөн гэр бүлийг төлөвшүүлэхэд 



  

хүүхдүүд маш чухал үүрэгтэй байдаг. Саяхан манай найман настай ач хүү Виллигийн 

энэ зарчмыг тусгасан бяцхан яриаг та нартай хуваалцъя: 

“Би морь унаж, аавтайгаа хамт адуу, үхэр бугуйлдах дуртай. Олс янз бүрийн сүлжээстэй 

байдаг ба тэдгээр нь бүгд нийлээд бат бөх болдог. Хэрэв олсыг ганц сүлжээсээр сүлжих 

юм бол сайн бугуйл болж чадахгүй. Олон сүлжээс нийлээд бат бөх болдог тул бид 

тэдгээрийг янз бүрийн юманд ашиглах боломжтой. Үнэхээр бөх шүү.  

Гэр бүлүүд яг эрчилсэн олс шиг байж чадна. Зөвхөн ганцаараа зүтгэж, зөвийг хийгээд, 

харин бусад гэр бүлийн гишүүд нь бие биедээ тусалж, хичээл зүтгэл гаргахгүй бол гэр 

бүл бат бөх, хүчирхэг байж чадахгүй. 

Би зөв зүйлийг хийснээрээ гэр бүлдээ тусалдаг гэдгийг мэднэ. Намайг дүүгээ харж, 

хоёулаа эвтэй байх үед аав ээж хоёр баяртай байдаг. Ээжийг ажилтай үед би бяцхан дүү 

Жоеитай тоглож, өрөөгөө цэвэрхэн байлгаж, ээждээ тусалж чадна. Би айлын том нь 

болохоор сайн үлгэр жишээ болох нь маш чухал. Би зөвийг сонгож, зарлигуудыг дагахын 

төлөө хичээх болно. 

 

Хүүхдүүд гэр бүлээ бат бөх олстой адил байхад тусалж чадна гэдгийг би мэднэ. Хүн бүр 

өөрийнхөө чадах зүйлээ хийж, хамтдаа ажиллавал гэр бүлүүд аз жаргалтай, бат бөх байж 

чадна.” 

 

Эцэг эх гэр бүлээ энэрэл хайр, зөв шударгаар тэргүүлэн, хүүхдүүддээ Есүс Христийн 

сайн мэдээг үгээрээ мөн үлгэр жишээгээрээ  зааж мөн хүүхдүүд эцэг эхийнхээ заасан 

зарчмуудыг суралцан, хэрэгжүүлж, эцэг эхээ хайрлан, дэмжсэний үр дүнд Христэд 

төвлөрсөн орон гэр бий болох болно. 

 

Ах эгч нар аа, Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд бид гэр 

бүлийн мөнхийн мөн чанарыг ойлгож, үүнд итгэдэг. Энэ ойлголт,  итгэл нь биднийг 

Христэд төвлөрсөн гэр бүлийг төлөвшүүлэхийн төлөө чадах бүхнээ хийхэд урамшуулан 

өдөөх ёстой. Хэрэв үүнийг хийхийг хичээвэл бид Аврагч Есүс Христийн амьдрал, 

цагаатгалаар үлгэр жишээ болсон хайр болон үйлчлэлийг бүрнээр нь хэрэгжүүлж чадах 

бөгөөд гэр орноо дэлхий дээрх жинхэнэ диваажин болгож чадна хэмээх өөрийн 

гэрчлэлийг Есүс Христийн нэрээр үлдээж байна, амен.  
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