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Санваарын хүч 

 

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 

Өнөө орой би юу ярих вэ гэдэг талаараа залбирч, удаан хугацаанд судаллаа. Би хэнийг ч 

гомдоохыг хүсдэггүй. “Бидэнд ямар сорилт бэрхшээлүүд байгаа билээ? Заримдаа шөнө 

дунд намайг сэтгэлдээ шаналан уйлахад хүргэдэг зүйлсийг шийдвэрлэхийн төлөө би өдөр 

бүр юу хийдэг билээ?” гэж бодлоо. Тэдгээр асуудал сорилтуудаас өнөө орой заримынх нь 

тухай ярихыг хичээгээд үздэг юм бил үү гэж бодлоо. Зарим асуудал сорилт нь залуу 

эрэгтэйчүүдэд, зарим нь дунд насныханд хамаатай. Зарим асуудал дунд наснаас яльгүй 

өнгөрч яваа хүмүүст хамаатай юм. Өндөр настнуудын тухай бид ярихгүй. 

 

Иймээс, өнөө орой цугласан нь үнэхээр сайхан байна гэдгээс эхэлье. Бид Бурханы 

санваарын талаар гайхамшигтай, цагаа олсон захиасуудыг сонсоцгоолоо. Би та нарын адил 

гэгээрэн сэнхэрлээ.  

Өнөө орой би та бүгдэд хандан, сүүлийн үед сэтгэл санаанд минь өдрийн бодол, шөнийн 

зүүд болсон, та бүгдтэй хуваалцах хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж төрсөн, нэгэн зүйлийн талаар 

яримаар байна. Энэ бол санваар атгагчдын хувьд үүний ариун хүч чадлыг хүлээн авч, 

энэхүү хүчийг ашиглахын тулд биднээс шаардагддаг хувийн зохистой байдал юм.  

Хэлэх үгээ Сургаал ба Гэрээний 121 дүгээр бүлгээс эш татан эхэлье: 

 “Санваарын эрхүүд нь тэнгэрийн хүчтэй салшгүй холбоотой байдаг, мөн тэнгэрийн 

тэрхүү хүч нь зөв шударга ёсны зарчмуудаас бусдаар хянагдаж ч мөн шийдвэрлэгдэж ч үл 

чадах бөлгөө.  

 

“Тэдгээр нь бидэнд хүртээгддэг байж болох нь, энэ нь үнэн бөлгөө; харин бид нүглээ 

далдлахыг оролдоход, эсвээс бардамналаараа, хоосон санаархлаараа сайрхах, эсвээс 

хүмүүний үрсийг хянах, эзэгнэх, эсвээс албадахад болгоогтун, тэнгэр өөрийгөө татан 

авдаг буюу; Их Эзэний Сүнс гашууддаг болой; мөн энэ нь буцаан татагдахад, тэр хүний 

санваарт эсвээс эрх мэдэлд Амен.”1 

 

Ах нар аа, эдгээр судруудад Их Эзэн тэнгэрлэг эрх мэдлийнхээ талаар маш тодорхой 

хэлсэн байна. Бурханы санваартнууд бид сударт дурдагдсан үүрэг хариуцлагдаа эргэлзэх 

хэрэггүй. 

Бид энэ дэлхий дээр хүнд хэцүү цагт ирсэн хүмүүс. Хүмүүсийн ёс суртахууны луужин 



  

нь “юу ч хамаагүй хийж болно” гэж заах болжээ.  

Би туулж өнгөрүүлсэн он жилүүдийнхээ турш нийгмийн ёс суртахуун хэрхэн 

өөрчлөгдөхийг харсаар ирлээ. Нэгэн цагт Сүмийн жишгүүд болон нийгмийн 

жишгүүдийн хооронд зөрөө ялгаа төдийлөн байдаггүй байсан бол өнөө үед эдгээрийн 

хооронд том ангал бий болж, улам томорсоор байна.  

Олон кино,телевизийн нэвтрүүлгээр үзүүлж  буй зан суртахуун нь Бурханы хуулиудыг 

сөрөн зогсож байна. Эдгээрийн санаа болон ил тодорхой зүй бус, бусармаг зүйлст бүү 

бууж өг. Одоогийн ихэнх дуунуудын үг бас л  ийм байна. Хэдхэн жилийн өмнө огт 

хэрэглэгддэггүй байсан бохир үг хэллэг, хараалын үгс одоо бидний эргэн тойронд  

ердийн зүйл болжээ. Их Эзэний нэрийг хаа сайгүй хоосноор дурдаж байгаа нь 

харамсалтай юм. Их Эзэнээс Синай уулан дээр Мосед өгсөн Арван зарлигийн нэгийг 

бүгдээрээ эргэн санацгаая: “Чи өөрийн Бурхан эзэний нэрийг дэмийн бүү дурд. Учир нь 

Эзэн өөрийн нэрийг дэмий дурдагчийг шийтгэлгүй орхихгүй.” 2 

Хэрвээ бохир үг хэллэг хэрэглэдэг хэн нэгэн байвал дахиж битгий хэлээрэй гэж аминчлан 

гуйж байна. Хийх үйлдэл, хэлэх үгс тань таныг сэтгэл хангалуун үлдээхгүй бол үүнээс 

татгалзахыг би та бүгдээс хүсч байна.  

 

Порнографаас бүрмөсөн татгалз. Үүнийг үзэхийг өөртөө хэзээ ч бүү зөвшөөр, Учир нь 

энэ нь ялан дийлэхэд туйлын хэцүү донтолт болон хувирдаг нь батлагдсан юм. 

Согтууруулах ундаа, тамхи, мансууруулах бодис болон нэгэнт орвол гарахад хэцүү 

аливаа донтуулагч зүйлсээс хол байцгаа.  

 

Та нарыг хүрээлэн буй нүгэл болон муу муухай зүйлсээс юу та нарыг хамгаалж чадах вэ? 

Аврагч болон Түүний сайн мэдээний сургаалын талаарх хүчтэй гэрчлэл та нарыг аюулгүй 

газар уруу хөтөлнө гэдгийг би гэрчилж байна. Та нар гэрчлэлтэй болсныхоо дараа 

үүнийгээ байнга тэтгэж, бэхжүүлж байх хэрэгтэй. Хэрэв та Мормоны Номыг уншиж 

амжаагүй бол уншаарай. Уншсан дүр исгэхийг би та нараас хүсээгүй шүү. Хэрвээ та нар 

залбирч, үнэнийг мэдэх чин хүсэлтэйгээр унших юм бол  Ариун Сүнс та нарт энэ ном 

үнэн гэдгийг илчлэх болно. Хэрвээ энэ нь үнэн байх аваас -- Иосеф Смит Бурхан Эцэг ба 

Түүний Хүү Есүс Христийг харсан бошиглогч гэдэг  нь үнэн юм. Мөн Сүм үнэн. Хэрвээ 

та эдгээр зүйлийн талаар гэрчлэлтэй болоогүй бол гэрчлэл олж авахад шаардлагатай 

зүйлсийг хийгээрэй. Хувийн гэрчлэлтэй байх нь маш чухал бөгөөд бусдын гэрчлэл дээр 

бид тулж түшиж чадахгүй. Бурханы тушаалуудыг дуулгавартай дагаж, тогтмол залбирч, 

судраас судалснаар бид олж авсан гэрчлэлээ амьд бөгөөд хүчирхэг байлгаж чадна. Сүмдээ 

ир. Залуу эрэгтэйчүүд та нар семинар, институт байгаа газарт амьдардаг бол үүнд 

хамрагдаарай.  

 



  

Хэрвээ та нарын амьдралд ямар нэг буруу зүйл орсон бол үүнээс гарах арга зам бий. Зөв 

шударга бус зүйлсийг тэр даруй зогсоо. Бишоптойгоо ярилц. Ямар ч асуудлыг зөв зүйтэй 

наманчлалаар шийдвэрлэж болно. Та нар эргээд цэвэр болж чадна. Нүглээ наманчилдаг 

хүмүүсийн талаар Их Эзэн ийн хэлжээ: “Та нарын нүглүүд час улаан мэт боловч, цас шиг 

цагаан болно” 3 “мөн Их Эзэн, бибээр тэдгээрийг цаашид санах нь үгүй.” 4 

Хүн төрөлхтний Аврагч Өөрийгөө дэлхийд байсан боловч дэлхийнх биш байсан гэж 

тайлбарласан. Бид ч бас худал хуурмаг сургаалуудаас татгалзаж Бурханы тушаасан 

зүйлсийг дагаснаар дэлхийд байгаа боловч дэлхийнх биш байж чадна. 

 

Сүүлийн үед би гэрлэх нас нь болсон ч гэрлэхгүй байгаа залуу эрчүүдийн талаар их 

бодох боллоо. Гэр бүл болж, үр хүүхдээ өсгөхийг хүсч буй хайр хүрэм залуу эгч нарын 

хүсэлт нь гэрлэлтийг хойш тавьж буй залуу эрчүүд олон байгаагийн улмаас 

хязгаарлагдаж байгааг би харж байна.  

Энэ бол шинэ нөхцөл байдал биш юм. Энэ асуудлын талаар Сүмийн өмнөх Ерөнхийлөгч 

нар их зүйлийг хэлж байсан. Би тэдгээр сургамжуудын ганц хоёроос нь эш татъя.  

 

Ерөнхийлөгч Харольд Б.Лий , “Хэрвээ гэрлэх нас нь болсон ч эдгээр хайр хүрэм эгч 

нартай гэрлэхийг хойш тавьж байгаа бол бид санваар атгагч нарын хувьд үүргээ 

биелүүлэхгүй байгаа хэрэг”6 гэсэн юм 

 

Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли ийн хэлсэн юм: “Гэрлэхийг зүрх сэтгэлээсээ хүсдэг ганц 

бие эгч нарын төлөө миний сэтгэл ихэд зовнидог. … Бидний өнөөгийн нийгмийн ёс 

журмын дагуу түрүүлж санаачлага гаргах ёстой боловч ихэнх үед ингэхгүй байгаа залуу 

эрчүүдийг бол тийм ч их өрөвддөггүй.”7 

Гэрлэхийг хойш тавих олон шалтгаан та нарт байж болно. Хэрвээ та эхнэр болон гэр 

бүлээ тэтгэх санхүүгийн талаар санаа зовж байгаа бол хосууд хамтдаа хөдөлмөрлөж, 

арвич хямгач амьдрахад зовох зүйл байхгүй гэдгийг би амлая. Иймэрхүү хүнд үеүдэд 

золиослол, хэцүү сонголтуудыг хийж сурснаар та хоёр бие биетэйгээ илүү ойр дотно 

болно. Магадгүй та буруу хүн сонгохоос айж байж магадгүй. Үүнд би итгэлийг үзүүл 

хэмээн хэлмээр байна. Хамт амьдарч чадах хэн нэгнийг ол, гэхдээ төгс хамтрагч гэж 

байхгүй гэдгийг ойлгоорой. Гэрлэлтийн турш тохиолдох бүх асуудлуудыг урьдчилан 

хэлж чадахгүй, гэвч гэрлэлтийнхээ амлалтуудыг сахьж, аливаа асуудлыг зөвөөр 

шийдвэрлэх арга замуудыг эрэлхийлбэл бүх асуудал бэрхшээлийг шийдвэрлэж чадна.  

 

Магадгүй та нар  амралтаараа ийш тийш зугаалж, үнэтэй машин болон тоглоомуудыг 

худалдан авч, хариуцлагаас зайлсхийсэн амьдралын зугаатай мөчүүдийг амтлан дэндүү 



  

их зугаа цэнгэлтэй байгаа байх. Би та нар шиг залуучуудтай хааяа тааралддаг бөгөөд 

нуулгүй хэлэхэд яагаад энэ сайхан эмэгтэйчүүдийг дагуулан гарахгүй байгаа юм бол гэж 

боддог шүү.  

 

Ах нар аа, бидний амьдралд гэрлэлтийн тухай нухацтай бодож, үүрд хамтдаа байхыг 

хүсэх хамтрагчаа хайх цаг ирдэг. Хэрвээ та ухаалаг сонголт хийж, гэрлэлтээ тогтвортой 

сайхан авч явбал энэ амьдралд үүнээс илүү аз жаргал авчрах зүйл гэж үгүй.   

 

Ах нараа та нар Их Эзэний өргөөнд гэрлэхийг эрхэмлээрэй. Санваарыг атгагч та нарт өөр 

сонголт гэж үгүй. Ийнхүү гэрлэх боломжоо алдахгүйн тулд анхаарал болгоомжтой 

байхыг би сануулж байна. Та нар цагийг хамтдаа сайхан өнгөрүүлэхдээ үерхлээ зохистой 

жишигт хадгалах боломжтой.   

 

 

Одоо би та нарт хандаж захихыг  хүссэн өөр нэг сэдэв уруу оръё. Сүмийн 

Ерөнхийлөгчөөр дэмжигдэн батлагдаж ажилласан гурван жилийн хугацаанд миний 

гүйцэтгэсэн  хамгийн гунигт бөгөөд сэтгэл эмзэглүүлсэн үүрэг бол мөнхийн 

гэрлэлтүүдийг цуцлах ажил байлаа. Бие биедээ хайртай хосууд шинэ амьдралыг эхэлж, 

бие биетэйгээ үүрд мөнхөд хамт байхыг хүссэнээр тэд Их Эзэний өргөөнд баяр баяслаар 

дүүрэн хуримласан байдаг. Сар, жилүүд улиран одоход янз бүрийн шалтгаанаас болж, 

хуримласан хосын хайрын гал нь бөхдөг. Энэ нь санхүүгийн болон хоорондын 

харилцааны асуудлууд, биеэ барьж чаддаггүй уур хилэн, хадмуудын хөндлөнгийн 

оролцоо, түүнчлэн гэм нүгэл үйлдсэн  зэргээс улбаатай байж магадгүй. Энд маш олон 

төрлийн нөлөөлөх хүчин зүйлс байдаг. Ихэнх тохиолдолд эдгээр нь гэр бүл салж сарнин, 

гэрлэлтийг цуцлах ч хэрэггүй байдаг.  

 

 

Лацдалтыг цуцлах хүсэлтүүд нь гэр бүлийн амьдралаа болж бүтэх талаас нь харахыг 

хичээсэн ч эцэстээ асуудлыг шийдвэрлэж чадаагүй эгч нараас ихэнхдээ ирдэг.  

 

 

Үүрд мөнхийн ханиа нягт няхуураар залбирч сонгогтун. Гэрлэснийхээ дараа бие биеэ бүх 

хүч чадлаараа хайрла. Авга ах эгч нарын маань гэрт байдаг жаазалсан захиас бидэнд 

үнэлж баршгүй чухал зөвлөгөөг өгдөг. Энд “Хайрт ханиа сонго; сонголтоо бас хайрла” 

гэсэн үгс байдаг. Энэ хэдхэн үгэнд агуу мэргэн ухаан агуулагдаж байна. Гэр бүлд 

тууштай чигч байдал амин чухал. 

 



  

Эхнэр тань тантай эрх тэгш эн чацуу хамтрагч юм. Гэрлэсэн хосуудын хувьд аль нэг нь 

нөгөөгөөсөө дээгүүр байж болохгүй. Бурханы хүү, охины хувьд та хоёр мөр зэрэгцэн 

алхах ёстой. Эхнэрээ дорд үзэх эсвэл гомдоохын оронд хүндэлж, хайрлах хэрэгтэй. 

Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли, “Сүмийн аль нэг хүн эхнэртээ зүй бусаар дээрэлхвэл тэр 

хүн санваарыг атгах зохисгүй болно. Тэрээр хэдийгээр томилогдсон байсан ч тэнгэр 

өөрийгөө татан авч, Их Эзэний Сүнс гашуудаж, тэр хүний санваарын эрх мэдэл нь төгсгөл 

болно.”8  

 

 

Гэрлэлтийн талаар Ерөнхийлөгч Ховард В. Хантер ингэж хэлжээ: “Аз жаргалтай мөн 

амжилттай гэрлэлтэд хүрэхэд зөв хүнтэй гэрлэхээс илүүгээр өөрөө зөв хүн байх нь чухал 

юм.” Надад энэ үг их таалагддаг. “Өөрөөсөө шалтгаалах зүйлсийг санаачлан, 

хичээнгүйлэн хийх нь энэхүү амжилтад хүргэх хамгийн чухал зүйл  болдог.”9 

 

Олон жилийн өмнө миний бишопоор үйлчилж байсан тойрогт хоорондоо их ширүүн 

маргалддаг нэг хос байлаа. Үнэхээр ширүүн маргалддаг байсан. Тэд өөрсдийнхөө зөв 

гэсэн байр суурьтай байлаа. Аль аль нь буулт хийхийг хүссэнгүй. Тэд хэрэлдээгүй үедээ 

миний бодлоор “байлдааны түр амсхийлтэд” байдаг байв.   

 

 

Нэг өглөө шөнийн 2:00 цагт тэр хоёр над уруу утасдлаа. Тэд надтай яг тэр даруйд 

уулзахыг хүсэв. Би орноосоо арайхийн босож, хувцаслаад тэднийхийг зорилоо. Тэд 

өрөөний хоёр өнцөгт суугаад бие биетэйгээ ярихыг ч хүсэхгүй байв. Эхнэр нь 

нөхөртэйгөө  надаар дамжуулан ярьж байсан бол нөхөр нь ч мөн адил тэгж байлаа. “Ийм 

байдалтай байгаа хоёр хосыг яаж нийлүүлнэ дээ?” гэж би толгойгоо гашилгаж билээ.  

 

 

Би сүнсний удирдамжийн  төлөө залбиртал, тэднээс нэг асуулт асуух хэрэгтэй гэсэн бодол 

толгойд орж ирэв. Би тэднээс “Хамгийн сүүлд хэзээ ариун сүмд орж лацдан холболтын 

гэрч болсон бэ?” гэж асуухад тэд их удсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрөв. Тэд ариун сүмийн 

зөвшөөрлийн бичигтэй бөгөөд нас барагсдын төлөө ёслолуудыг хийлгэдэг хүмүүс байв.  

 

Би тэднээс “Та хоёр надтай хамт ариун сүмд лхагва гарагийн өглөө 8 цагт орох уу? Бид 

тэнд лацдан холболтын гэрч болно” гэхэд тэд нэгэн зэрэг “Хэний лацдан холболт?” гэж 

асуухад нь би “Мэдэхгүй ээ. Тэр өглөө гэрлэх хэн нэгний л холболт байх болно” гэж 

хариуллаа.  

 



  

Дараагийн лхагва гарагт бид товлосон цагтаа Солт Лейкийн ариун сүмд уулзав. Тэнд бид 

лацдан холболтын нэгэн үзэсгэлэнт танхимд нэгээс бусдыг нь огт танихгүй хүмүүстэй 

хамт орлоо. Ганц таньдаг хүн нь Ахлагч Элрей Л.Крисченсен байсан бөгөөд Арванхоёрын 

Чуулгын туслах гэсэн тэр үеийн Ерөнхий эрх мэдэлтний дуудлагатай байсан юм. Тэрбээр 

тэр өдөр лацдан холболтыг гүйцэтгэхээр ирсэн байв. Бүсгүйн талынхан биднийг “сүйт 

залуугийн найз нар байх” гэж бодсон бол харин сүйт залуугийн талынхан биднийг “сүйт 

бүсгүйн  найз нар байх” гэж бодсон гэдэгт би эргэлзэхгүй байлаа. Миний дагуулж ирсэн 

гэр бүлийн хос  хоорондоо 60 сантиметр зайтай суусан байлаа. 

 

 

Ахлагч Крисченсен гэрлэж буй хост хандан маш сайхан зөвлөгөө өглөө. Тэрээр нөхөр нь 

эхнэрээ хэрхэн хайрын дээдээр хайрлаж, гэр орныхоо зүрх лүгээ адил үзэн, хүндэлж байх 

ёстойг тайлбарлав. Үүний дараа эхнэр нь нөхрөө өрх гэрийн тэргүүний хувьд хүндлэн 

дээдэлж, бүх талын дэмжлэг үзүүлж байх ёстойг ярилаа.  

 

Ахлагч Крисченсенийг гэрлэж буй хост хандан ярьж байх үед миний авчирсан гэр бүлийн 

хос хоорондоо ойртож эхлэв. Их удалгүй тэд хоорондоо зэрэгцэн суулаа. Энд намайг 

баярлуулсан нэг зүйл гэвэл тэр хоёр бие бие рүүгээ зэрэг дөхөж байв. Ёслол дуусахад тэр 

хоёр шинээр гэрлэсэн хосууд мэт хоорондоо огтхон ч зайгүй зэрэгцэн суусан байв. Бас 

хоёулаа инээмсэглэж байлаа. 

 

Бид ариун сүмээс гаран явахад тэнд байсан хүмүүсээс хэн нь ч  биднийг хэн бэ гэдгийг 

бас яагаад тэнд ирснийг  мэдээгүй юм. Найзууд маань харин үүдээр гараасаа хөтлөлцөн 

гарч ирсэн. Тэд маргаанаа орхисон байв. Би тэдэнд нэг ч үг хэлэх шаардлага байсангүй. 

Тэд гэрлэсэн өдрөө болон Бурханы Өргөөнд тэр өдөр хийсэн гэрээгээ санасан юм. Тэд 

дахин эхлэх зорилт тавьж, энэ удаа илүү их чармайлт гаргахаар шийдсэн байлаа.  

 

 

Хэрвээ та нар дотроос гэрлэлт чинь хүнд байдалд байгаа хүн байвал, үүнийг засахад 

шаардлагатай бүх зүйлсийг чадлынхаа хэрээр хийхийг би та нарт уриалж байна. 

Ингэснээр гал голомтоо дөнгөж бадраасны дараахан байсан аз жаргалыг та нар дахин 

мэдрэх боломжтой болно. Их Эзэний өргөөнд гэрлэсэн бид мөнхөд хамт байхаар 

лацдагддаг бөгөөд үүнд хүрэхийн тулд хүч чармайлт гаргах хэрэгтэй. Гэрлэлтийг аварч 

чадахгүйд хүрэх зарим тохиолдол байж болох юм. Гэвч ихэнх тохиолдолд гэр бүл  

салахаас зайлсхийж болно, тэгэх ч хэрэгтэй юм. Гэрлэлтэндээ сэв суулгах зүйлээс 

зайлсхий. 

 



  

|Бурханы санваарыг атгагч бид дэлхийн арга замаас дээгүүр замаар замнах эсэхээ өөрсдөө 

сонгодог хэмээн ерөнхийлөгч Хинкли заасан байдаг. Гэхдээ бид шударга, зохистой байх 

нь маш чухал юм. Бид бусдаар шүүмжлүүлэх зүйлсийг хийх ёсгүй.  

 

 

Бидний хэлэх үгс, бусдад хандах хандлага болон амьдралаа авч яваа байдал нь санваар 

атгагч ах нар, хөвгүүд хийгээд бид бүгдийн үр бүтээлтэй байдалд нөлөөлнө. 

 

 

Санваарын бэлгийг үнэлж баршгүй юм. Энэ нь Бурханы үйлчлэгчийн хувьд ажиллах эрх 

мэдэл, өвчтөнийг, гэр бүлээ болон бусдыг адислах эрх мэдлийг өөртөө агуулж байдаг. 

Санваарын  эрх мэдэл нь үхлийн хөшгөөс цааш гарч мөнхийн зүйлст хүрч чаддаг. Энэ 

дэлхийд үүнтэй зүйрлэх өөр юу ч үгүй билээ. Санваараа хамгаалан, эрхэмлэн  дээдэлж, 

үүнийг эзэмшихээр  зохистой амьдарцгаая.10 

 

 

 

Хайрт ах нар минь, зөвт байдал бидний амьдралын алхам бүрийг чиглүүлэх болтугай. 

Өнөөдөр болон цаашид бид атгах санваарынхаа бурханлиг хүч чадлыг үргэлж авах 

зохистой хүмүүс байх болтугай. Бидний төлөө амьдарч, мөн бидний төлөө амиа өргөсөн 

Их Эзэн, Аврагч Есүс Христийн адил бид ч бас энэхүү санваарыг бусдын болон 

өөрсдийнхөө амьдралыг адислахад ашиглацгаая. Энэ бол миний залбирал, Түүний ариун 

нэрээр, амен. 
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