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Нэгэн эр усан онгоцоор тойрон аялал хийж, Газрын дундад тэнгис хүрэхийг мөрөөддөг 

байжээ. Тэрээр Ром, Афин, Станбул хотын гудамжаар алхаж явна гэж мөрөөддөг байв. 

Тэр олсон зоос бүрээ хураасаар, аялал хийх мөнгөтэй болжээ. Гэвч хүнсэндээ зарах 

хангалттай мөнгө байгаагүй учир лаазтай вандуй, хайрцагтай жигнэмэг, хуурай ундаа 

зэргээр өдрийг зогоодог байв. 

Тэр усан онгоцон дээрх биеийн тамирын зааланд спортоор хичээллэж, бичил гольф, усан 

санд сэлэх зэрэг үйл ажиллагаанд оролцохыг хүсч байлаа. Мөн кино, үзвэр, соёлын үйл 

ажиллагаанд оролцож байгаа хүмүүст атаархан сууна. Хөөрхий тэр эр усан онгоц дээр 

үйлчилдэг сайхан хоолнуудаас идэхсэн гэж арааных нь шүлс асгарч суусан гэдэг. Хоол 

бүр нь найрын зоог лугаа адил харагдана! Гэвч мөнгө багатай болохоор алинд нь ч мөнгө 

зарахыг хүссэнгүй. Очиж үзэхийг хүссэн хотуудаараа аялсан ч, ихэнхдээ өрөөндөө сууж, 

бэлдсэн энгийн хоолоо л иддэг байв. 

 

Тойрон аяллын сүүлийн өдөр усан онгоцны ажилтан үдэлтийн үдэшлэгүүдээс алинд нь 

оролцохыг нь асуухад сайхь эр зөвхөн үдэлтийн үдэшлэг төдийгүй усан онгоцон дээрх 

хоол хүнс, үзвэр болон бүх үйл ажиллагааны хөлс тасалбарынх нь үнэнд шингэснийг 

мань эр дэндүү оройтож мэдсэн гэнэ.  

 

Энэ сургаалт зүйрлэлээс гарах асуулт бол санваарыг эзэмшигч, тийм ээ, Бурханы 

санваарыг эзэмшигчид бид өөрсдийн боломж, эрх болох ариун хүч, хувийн хишиг, бэлэг 

болон адислалуудыг хүртээхдээ онцгой боломжоо хэрхэн ашиглаж байна вэ? 

 

Санваарын хүч ба алдар суу 

Санваар нь ор нэрийн төдий зүйл эсвэл цол хэргэм биш үүнээс ч илүү зүйл гэдгийг бид 

бүгд мэднэ. Бошиглогч Иосеф Смит: “Санваар нь өдрийн эхлэл юм уу жилийн төгсгөл 

гэж үгүй Бурхантай  . . . мөнхийн зарчим мөн.”1 Энэ нь “тэр бүү хэл Бурханы мэдлэгийн 

түлхүүрийг” 2 атгадаг. Санваараар дамжуулан жинхэнэ “бурханлиг хүч тунхаглагдана”3 гэж 



заасан билээ.  

 

Санваарын адислалууд нь бидний ойлгох чадвараас ахадсан зүйл юм. Итгэлтэй 

Мелкизедек санваартнууд “Бурханы сонгосон хүмүүс болж”4 чадна. Тэд “биеэ 

шинэчлэхийн тулд Сүнсээр ариусгагдах ёстой”5 болж, “Эцэгт байгаа бүхнийг”6 эгнэгт 

хүлээн авдаг гэжээ. Хэдийгээр үүнийг ойлгоход хэцүү ч энэ нь үнэхээр сайхан бөгөөд 

үнэн гэдгийг нь би гэрчилж байна. 

 

Энэхүү хүч болоод үүрэг хариуцлагыг Тэнгэрлэг Эцэг хүмүүнд итгэл хүлээлгэн өгсөн нь 

Түүний агуу хайрын нотолгоо, үхлийн дараах амьдрал дахь бурханы хөвгүүд бидний 

чадавхыг угтан харсны нотолгоо мөн.  

 

Гэвч бид энэхүү чадавхаасаа дэндүү доогуур амьдарч байгааг бидний үйл хэрэг үргэлж 

харуулдаг. Санваарын талаар асуухад бидний ихэнх нь тодорхойлолтыг нь үг үсэгчлэн 

тоочиж чаддаг хэрнээ өдөр тутмын амьдралдаа цээжилсэн үгсийнхээ ойлголтоос илүү 

зүйл хэлж чадах нь юу л бол. 

Ах нар аа, бидэнд сонголт байна. Бид санваар эзэмшигчдийн хувьд золиослол бага гарган,  

онцгой боломжоосоо доогуур байж болно. Эсвэл сүнслэг боломжийнхоо хэрээр элбэг 

дэлбэг зоогоос амталж, санваарын адислалуудыг хүртэж болно. 

 

Бид чадавхынхаа төвшинд амьдрахын тулд юу хийж болох вэ? 

 

Судруудад бичигдсэн, ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгс зөвхөн уншихад эсвэл сонсоход7 

зориулагдсан биш гэдгийг сануулъя.8  Бид цуглаануудад оролцохдоо ойлгож, санал нийлж 

байгаа мэт инээмсэглэн, толгой дохин суудаг байх. Бид хийх ёстой зүйлээ тэмдэглэн, өөртөө “Энэ 

л яг миний хийх зүйл байна” гэж хэлдэг байх. Гэсэн ч сонсох, гар утсан дээрээ сануулан бичиж, 

бичсэн зүйлээ үйлдэл болгох, “үүнийг хийх” гэдгийг “сүүлд” хийх болгон хойш тавих нь элбэг 

байна. Ах нар аа, “үүнийг хийх” гэж бичээд түүнийгээ “яг одоо” хийцгээе! 

 

Судраасаа уншихдаа мөн бошиглогчийн үгсийг сонсохдоо анхаарлаа төвлөрүүлж, зүрх 

сэтгэлээсээ ханддаг бол Их Эзэн та нарт санваарын боломжуудаа хэрхэн ашиглаж 

амьдрахыг тань хэлэх болно. Өдрийг үр бүтээлгүй, Сүнсний өдөөлтөнд хариу үйлдэл 

хийлгүй бүү өнгөрүүл.   

 

Нэгдүгээрт: Эзэмшигчийн гарын авлагыг унш 



 

Хэрэв та нар дэлхийн хамгийн дэвшилт, хамгийн үнэтэй компьютер эзэмшдэг бол 

түүнийгээ зөвхөн ширээний чимэг болгон ашиглах байсан гэж үү? Компьютер сэтгэл 

хөдөлгөм сайхан харагдаж болно. Энэ нь бүхнийг чаддаг байж болно. Гэвч та зөвхөн 

эзэмшигчийн гарын авлагыг уншиж программ хангамжийг хэрхэн ашиглахыг ойлгож, 

компьютероо асааж байж л бүрэн хүчин чадлаар нь ажиллуулна.  

 

Бурханы ариун санваар нь эзэмшигчийн гарын авлагатай байдаг. Судрууд болон гарын 

авлагуудыг илүү зорилготойгоор, анхаарлаа төвлөрүүлэн уншицгаая. Сургаал ба 

Гэрээний 20, 84, 107, 121-р хэсгийг дахин уншицгаая. Бид санваарын зорилго, чадамж, ач 

тусыг хэдий чинээ ихээр судална, төдий чинээ суралцан, Сүнс бидэнд хэрхэн ашиглахыг 

зааж, тэрхүү хүч гэр бүл, нийгэм, Сүмийг адислах болно. 

 

Бид боловсрол, мэргэжлээрээ өсч хөгжих асуудалд гол анхаарлаа хандуулдаг. Бид эрдэм 

мэдлэгт суралцаж, мэргэжил боловсрол олох хэрэгтэй, тэгэхийг ч хүсдэг. Би та бүхнийг 

боловсрол олж авахын төлөө хичээн зүтгэж, сонгосон салбартаа сайн мэргэжилтэн 

болохыг зөвлөж байна. Мөн сайн мэдээний сургаал ялангуяа санваарын сургаалд 

суралцаж, дадлага туршлагатай болохыг уриалж байна.  

 

Бид бүх цаг үеэс илүү судрууд, өнөө үеийн бошиглогчдын үгсэд илүүтэйгээр хялбар 

хүрч болох цаг үед амьдарч байна. Гэвч тэдний заасан зүйлсийг ойлгож ухаарах нь 

бидний үүрэг хариуцлага, онцгой боломж юм. Санваарын зарчим ба сургаалууд нь агуу 

бурханлиг билээ. Бид санваарын зорилго, чадавх, бодит хэрэгцээнд хэдий чинээ суралцана 

бидний бодгаль өсөн хөгжиж, бидний ойлголт төдий чинээ өргөжиж Их Эзэний бидэнд 

зориулан нөөцөлсөн зүйлсийг харах болно. 

 

Хоёрдугаарт: Сүнсний илчлэлтүүдийг эрэлхийл. 

 

Есүс Христ болон Түүний сэргээгдсэн сайн мэдээний тухай баттай гэрчлэл нь мэдлэгээс 

илүүтэйгээр сайн мэдээний зарчмуудын үнэнч, шударга хэрэглээгээр батлагдсан хувийн 

илчлэлтийг шаарддаг. Бошиглогч Иосеф Смит, санваар нь “Бүхнийг чадагч Бурхан энэ 

дэлхийн бүтээлтийн эхэнд Өөрийн суу билгийг илчилж эхэлсэн үеэс өнөө үеийг хүртэл 

хүмүүний хүүхдүүдэд Өөрийгөө илчилсээр байгаа суваг” 9 хэмээн тайлбарласан байдаг.  

 

Хэрэв бид энэ илчлэлтийн сувгийг эрэлхийлэхгүй, хэрэглэхгүй байгаа бол бид санваарын 

онцгой боломжоосоо доогуур амьдарч байна гэсэн үг. Жишээлбэл: итгэдэг мөртлөө 



итгэдэг гэдгээ мэддэггүй хүмүүс байдаг. Тэд олон янзын хариултыг цагаас цагт намуухан, 

зөөлөн дуу хоолойноос хүлээн авдаг боловч энэ өдөөлт үл анзаарагдам, ялимгүй бага 

санагддаг тул жинхэнэ утга учрыг нь ойлгодоггүй. Үүний үр дүнд санваарын чадавхаа 

бүрэн ашиглахын оронд тэд эргэлзэж эхэлдэг.  

 

Илчлэлт ба гэрчлэл үргэлж гайхуулан цочроох хүчтэйгээр ирдэггүй. Ихэнхдээ гэрчлэл 

намуухан, амар амгалан байдлаар ирдэг. Заримдаа яг хэзээ гэдгийг нь хэлж мэдэхгүй ч 

сайн мэдээ үнэн гэдгийг жинхэнээр мэдсэн байдаг. Их Эзэн бидэнд “шат шатаар, дүрэм 

дүрмээр, энд бяцхан мөн тэнд бяцханыг” 10 өгдөг. 

 

Заримдаа бидний гэрчлэл цаг тутамд өсөн томрох цасан бөмбөлөгтэй адилхан юм. Бидний 

итгэл бүдэг гэрлээс бүр итгэх хүслээс эхэлдэг. Яваандаа “гэрэл гэрэлтэй нэгдэн нийлдэг,” 

11 “гэрлийг хүлээн авдаг мөн Бурханд үлддэг тэр нь илүү их гэрэл хүлээн авдаг, мөн 

тэрхүү гэрэл төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц болон өсдөг” 12 бөгөөд “тогтоосон цагт 

[бид] түүний бүрэн байдлыг хүлээж авдаг.” 13 

 

Бид дэлхийн хязгаарлалтаас давж, ойлголтын мэлмий нээгдэн, селестиал эх сурвалжаас 

гэрэл ба мэдлэгийг хүлээн авна гэдэг ямар гайхамшигтай зүйл болохыг бодоод үз дээ! 

Санваар атгагчдын хувьд хувийн илчлэлтийг эрэлхийлж, Ариун Сүнсний баттай 

гэрчлэлээр дамжуулан үнэнийг хэрхэн мэдэхэд суралцах нь бидний онцгой боломж, 

бололцоо юм.  

 

Хувийн илчлэлтийн гэрлийг шударгаар эрэлхийлцгээе. Их Эзэн оюун ухаан, бодгальд 

маань итгэлийн очийг асааж, бидний онцгой нөхцөл байдал, саад бэрхшээл болон 

санваарын үүргүүдэд Ариун Сүнсний бурханлиг дэмжлэгийг амьдралдаа болон 

тулгарсан сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулахад хүлээн авч, таньж мэдэх боломжийг 

олгох болтугай. 

 

Гуравдугаарт: Санваартны үйлчлэлдээ баяр баяслыг ологтун 

 

Би онгоцны нисгэгч байхдаа бусад нисгэгчдийн дадлага туршлагыг шалгаж, тэдэнд заадаг, 

сургагч ахмад байлаа. Миний ажил үүргийн нэг нь мэргэшсэн нисгэгчдэд сүрлэг том 

онгоцнуудыг аюулгүй, чадварлаг жолоодоход шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг сурган, 

шалгах явдал байв.  

 

Мэргэжлийн нисгэгчээр олон жил ажилласан ч “газар дэлхийгээс тасран, гүн цэнхэр 



огторгуйд мөнгөн цагаан хөлгөөрөө бүжиглэх мэт дүүлэн хөөрөх” 14 сэтгэл хөдлөлөө хэзээ ч 

орхиогүй нисгэгчид байдгийг би мэднэ. Тэд агаар мандал, хүчирхэг хөдөлгүүрийн хүнгэнэх 

чимээнд дуртай. Тэд “сэнгэнэх салхи, түнэртэн бараатах огторгуй, өмнө нь гэрэлтэх оддын 

нэгэн хэсэг болсон лугаа адил”15 мэдрэмжийг мэдрэх дуртай. Тэдний өөдрөг үзэл бусдад 

нөлөөлдөг байсан шүү. 

 

Бас сэтгэлийн хөдөлгөөн багатай хүмүүс ч байдаг. Тэд онгоцны системүүдийг 

ажиллуулж, жолоодож сурсан ч ямар нэгэн байдлаар “болжмор, тэр бүү хэл бүргэд ч 

нисээд үл хүрэх” 16 агаар мандалд дүүлэн нисэхийн баяр баясгаланг мэддэггүй. Тэд далай 

тэнгис, тив дэлхийг гатлан нисэхдээ гялалзан мандах нарыг, Бурханы бүтээлүүдийн гоо 

сайхныг харан цочирдон баясах мэдрэмжгүй байдаг. Тэд шалгалтуудаа сайн өгдөг, би 

тэднийг нисгэгч байхаар баталсан ч, тэр үед надад тэдний төлөө харамсах сэтгэл төрж 

билээ.  

 

Та нар санваар эзэмшигчийн хувьд шаардлагатай зүйлийг хийгээд л өөрсдийн амсах ёстой 

баяр баясгаланг мэдрэхгүй өнгөрч байна уу гэж өөрөөсөө асууж болох юм. Санваарыг 

атгах нь Аммоны: “Баясах агуу шалтгаан бидэнд байхгүй гэж үү? Бид энэ агуу хийгээд 

гайхамшигт ажлыг хийхэд түүний [Их Эзэний] мутар дахь зэмсгүүд байсан билээ. 

Тиймийн тул бахархацгаая ... тийм ээ, бид Их Эзэнээр бахархах болно” 17 гэдгийг 

мэдэрсэнтэй адил баяр баяслыг мэдрэх агуу боломжийг бидэнд олгодог. 

 

Ах нар аа, манай шашин бол үнэн шашин! Бид Бурханы санваар эзэмшигч байхаар 

адислагдсан хүмүүс! Дуулалын номноос бид “Баярт дууг мэддэг ард түмэн юутай 

ерөөлтэй вэ! Өө, Эзэн, тэд Таны нүүр царайны гэрэлд алхдаг” 18 хэмээн уншдаг. Бид үүнийг 

эрэлхийлэх юм бол энэхүү агуу баяр баяслыг мэдэрч чадна.  

 

Өдөр тутмын энгийн санваарын үйлчлэлээс ирэх баяр баяслыг бид дэндүү олон удаа 

мэдрэлгүй өнгөрөөдөг. Зарим үед бидний ажил үүрэг дийлдэшгүй ачаа мэт санагдах үе 

бий. Ах нар аа амьдралдаа туульдсан, санаа зовсон, гомдоллосон байдалтайгаар бүү 

өнгөрүүлээрэй. Итгэлтэй санваарын үйлчлэл ялангуяа өөрсдийн орон гэрт үзүүлэх 

санваарын үйлчлэлээс ирэх элбэг дэлбэг баяр баяслаас зайлуулан холдуулах дэлхийн 

зангууг бид хүлээн зөвшөөрөх юм бол онцгой боломжоосоо доогуур амьдрах болно. 

Итгэлтэй, тууштай санваарын үйлчлэгч нарт Бурханы өгөөмрөөр хайрласан баяр баясал, аз 

жаргал, амар амгалангийн зоогоос хүртэхгүй байгаа бол бид онцгой боломжоосоо 

доогуур амьдарч байна гэсэн үг. 

 

Залуу эрэгтэйчүүд ээ, тойргийн тань нэгэн гишүүнд эсвэл танд сүм дээр эрт ирж, ариун 



ёслолдоо бэлтгэх нь адислал бус хэцүүхэн ажил мэт санагддаг бол та нар долоо хоногийг 

хүндхэн өнгөрөөсөн байж болзошгүй ч ариун ёслол ямар утга учиртайг бодож үзэхийг 

хүсч байна. Ах нар аа, хэрэв та нарын гэрийн багшлалт тийм ч үр дүнтэй санагдахгүй 

байгаа бол ямар нэгэн асуудлуудтай тулгарсан гэр бүлийнхний төлөө Их Эзэний 

үйлчлэгчийн хийх айлчлал юу хийж болохыг итгэлийн нүдээр харахыг хүсч байна. Та 

санваарын үйлчлэлийн бурханлиг чадавхыг ойлгох аваас Бурханы Сүнс бодол санаа, зүрх 

сэтгэлээр дүүрч та нарын нүүр царай, нүд тань туяаран гэрэлтэх болно. 

 

Санваар эзэмшигчид бид Их Эзэнээс итгэмжлэл хүлээлгэсэн үйл хэргээс хэзээ ч зүрхшин 

шантрахгүй байцгаая. 

 

Төгсгөл 

 

Хүндэт ах нар аа, ариун санваарын сургаалыг хичээнгүйлэн судлахыг эрэлхийлж, 

Сүнсний илчлэлтүүдийг шат шатаар хүлээн авч, гэрчлэлээ хүчирхэгжүүлэн, санваарын 

өдөр тутмын үйлчлэлээс жинхэнэ баяр баяслыг олцгооё. Санваар эзэмшигчид бид эдгээр 

зүйлсийг хийх юм бол өөрсдийн онцгой боломж, чадавхид тохирохуйцаар амьдарч, 

“[бидэнд] хүчийг өгөгч Христээр бүгдийг хийх” 19 боломжтой болно. Үүнийг би Их Эзэний 

төлөөлөгчийн хувьд өөрийн адислал болон гэрчлэлийг ариун Есүс Христийн нэрээр 

үлдээж байна, амен. 
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