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ОРШИЛ

Нэгдсэн Методист Чуулганы хувьд баптисм ямар утгатай вэ? 
“Баптисмын Гэрээ I” нь биднийг ойлгоход ихээхэн тус болох 

болно. Пастор эсвэл ахлагчийн хэлэх үг:

Христийн доторх ахан дүүс нараа:
Баптисмын ёслолоор дамжуулан
Бид Христийн Ариун Нэгдмэл Чуулганы 
нэг хэсэг болох эхлэл тавигдсан.
Бид Бурханы авралын агуу үйлсэд нэгдэж
Ариун Сүнсээр болон усаар шинээр дахин төрсөн.
 Энэ бүгд бол бид бүхэнд үнэгүй өгөгдсөн
 Бурханы бэлэг билээ.1

Баптисмаар дамжуулан Бурханы бидэнд өгсөн үнэгүй бэлэг болох 
шинэ амийг авч, нутгийн чуулган гэх энэ гэр бүлийн гишүүд 
болдог. Бид бусад гэр бүлийн адил хүүрнэх түүхтэй. Бид Бичээст 
өгүүлсэн Бурханы агуу хүчирхэг үйлсийн түүхийг өвлөн авсан 
билээ. Түүгээр ч зогсохгүй эдгээр нь өнгөрөн одсон биш, 

1  Нэгдсэн Методист Чуулганы Хүндэтгэлийн Ном (Нашвилл: Нэгдсэн 
Методист хэвлэлийн газар, 1992), 87. (Ерөнхий зөвлөл 2008 оны ёс 
заншлын өөрчлөлтөд зориулав. “Шинэ гишүүнчлэлийн тангараг болон ёс 
уламжлал”-ыг харна уу. (засварлаж шинэчлэгдсэн)” www.umcdiscipleship.
org/ worship/membership-christian-initiation/new-membership-vows-and-ritual-
revised- and-corrected 2016 оны 8-р сарын 15-нд зочилсон.)
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харин өнөөдөр ч биднийг нэг хэсэг нь байхыг урьж буй тийм 
түүх юм. Энэ түүхийг яг энэ цагт, энэ газарт амьдралдаа бодит 
болгон гүйцэлдүүлэхэд Ариун Сүнс бидний хүч чадал тусламж 
байх юм. Өөрөөр хэлбэл, баптисмаар дамжуулан бид илчлэгдэн 
илэрхийлэгдсээр байгаа Бурханы нигүүлслийн түүхийн салшгүй 
нэгэн хэсэг болох юм.

Хэдийгээр бид “энэ бүгд Бурханы бэлэг” гэдгийг бат мэдэх ч 
бидний зүгээс хийх зүйл үлдээгүй гэсэн үг биш юм. Хүн хайртай 
хүмүүстээ өгөх гайхалтай бэлгүүдийн нэг бол үнэлэгдэж болох 
зүйлийг хийх боломжийг олоход нь туслах, мөн түүнээс ч илүүгээр 
тэр гайхалтай зүйлийг хийж гүйцэлдүүлэхэд нь хамтран оролцох 
боломж өөрсдөд маань олгогдож байдаг. Та тэгвэл Бурхантай 
хамтрах боломж гээд боддоо. Үүнээс улбаатайгаар баптисмын 
гэрээнд бид амьдралынхаа турш дагалдагчаар өсөхөд туслах гурван 
асуултыг чуулганы зүгээс тавьдаг.

Чуулганы өмнөөс танаас асууж байна: 
Та алив бузар муу сүнслэг нөлөөллүүдээс татгалзан, энэ 
ертөнцийн хорон муу хүчний эсрэг байхаа амлаж, мөн, 
өөрийн гэмээ гэмшиж байна уу? 2

Бурханы танд өгөх эрх чөлөө болон хүчийг хүлээн авч, 
алив хэлбэрийн хорон муу явдал, шударга бус байдал, ба 
дарангуйллын эсрэг зогсох уу? 3

Та Есүс Христийг өөрийн Аврагчаа болгон хүлээн авч, 
итгэл найдвараа Түүний нигүүлсэлд бүрэн тавин, Христ 
Өөрөө бүх үеүд, үндэстэн угсаатныг нэгтгэн бүрэлдүүлсэн 
Чуулганых нь хамтаар Эзэн хэмээн Түүнд үйлчлэхээ амлаж 
байна уу? 4

Асуулт бүрт баптисм хүртэгчид (candidates) болон/эсвэл тэднийг 
дэмжигчид (sponsors) “тэгэх болно” гэж хариулна. Энэ нь зөвхөн 
тухайн өдрийн ёслолд л хамаатай биш юм. Харин Бурханы аврах 
болон ариусгах нигүүлсэлд бүх амьдралынхаа туршид оролцох 
шийдвэрийн анхны амлалт буюу зөвшөөрөгдсөн хариу үйлдэл 

2 НМЧХН, 88.
3 Мөн тэнд.
4 Мөн тэнд.
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болж байгаа юм. Иймээс баптисмын гэрээг дахин баталгаажуулах 
ёслол (reaffirmation of baptismal covenant) дээр хувь хүнээс нь 
болон чуулганаас баптисм дээрх асуултуудыг дахин асуудаг. Мөн 
Дагалдагчийн Гарын Авлага-т итгэлийн андгайгаар чуулганы 
гишүүн болж нэгдэх эсвэл өөр урсгал чиглэлийн чуулганаас 
гишүүнчлэлээ шилжүүлэх үед мөн адил хийнэ гэж тусгасан байдаг.5

Цаашдаа бид эдгээр амлалтуудаа санан амьдрахдаа өөрсдөөсөө 
илүү тодорхой асуултуудыг асуудаг болсон байх хэрэгтэй. Жишээ 
нь, “Өнөөдрийн нийгэмд бид хорон санаа болон шударга бус 
явдлыг юун дээр харж байна вэ? Яаж үүний эсрэг зогсох вэ?” 
Хорон муу нь далдлагдсан хэлбэртэй байдаг болохоос улаан нөмрөг 
нөмөрч, хадуур барьсаар гарч ирдэггүйг санах хэрэгтэй. Өөр хэд 
хэдэн жишээ асуултыг өгье. “Есүс Христийг Аврагчаа гэж хүлээн 
аван Эзэн хэмээн үйлчлэх нь миний өнөөдрийн амьдралд хэрхэн 
харагдаж биелэгдэх ёстой вэ?”мөн “Бурханы өгсөн эрх чөлөө болон 
хүчийг одоогийнхоосоо улам илүү бялхамаар хэрхэн хүлээн авах 
вэ?” гэх мэт асуулт байж болно. Дахин хэлэхэд, ийм асуултууд 
нь амьдралын тань турш ¬ ялган салгах ухаан болон итгэмжит 
дагалдагч байхад тань чиглүүлэх юм. Баптисмын гэрээний тухай 
зарим ойлголтыг Нэгдсэн Методист Чуулганы Итгэгчийн Андгай 
Тангараг (Our Membership Vows in the United Methodist Church) 
номондоо дурьдсан тул та бүхнийг уншихыг хүсье.6

5  Нэгдсэн Методист Чуулганы Дагалдагчийн Гарын Авлага, 2016 (Нашвилл: 
Нэгдсэн Методист Хэвлэлийн газар, 2016), 217 дахь догол мөр, хуудас 157 
ба 225 дахь догол мөр, хуудас 160.

6  Марк В.Стэм, Нэгдсэн Методист Чуулганы Итгэгчийн Андгай Тангараг 
(Нашвилл, Теннеси: Дагалдагчдийн Нөөц, 2014). Энэ линкээр татаж авах 
боломжтой http://www. umcdiscipleship.org/resources/our-membership-vows-
in-the-united-methodist-church 2016 оны 6-р сарын 13-нд зочилсон..
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БАПТИСМ: БИБЛИЙН 
ҮНДЭСЛЭЛҮҮД

Анхны христчин баптисм нь Пентакост баяр буюу Ариун Сүнс 
буун ирэхэд тохиолдсон юм. Дагалдагчид “Эцэгийн амласныг” 
хүлээн “бүгд нэг дор цугларсан байлаа” (Үйлс 1:4, 2:1). Тэр амлалт 
нь Ариун Сүнс тэдний дээрээс сүр хүчтэйгээр буун ирсэнээр 
биелэгджээ. Ариун Сүнсээр дүүрсэн дагалдагчид cайнмэдээг 
олон өөр өөр хэлээр тунхагласан тул, тэр газарт байсан хүн бүр 
өөрийн төрөлх хэлээр “Бурханы агуу хүчирхэг үйлсийн тухай ярьж 
байхыг сонссон юм” (2:11). Энэ үйл явдал нь харсан сонссон бүх 
хүнийг гайхширал цочиролд оруулсанаас зарим нь дагалдагчдийг 
согтуу байна гэж боджээ. Харин Петр, “Огт тийм биш, харин 
Христ Есүсийн амьдрал, үхэл, дахин амилалтад ажлаа хийсэн 
тэр Израилийн Бурхан Өөрөө дагалдагчдын дунд ч мөн адил 
ажилласан” гэж нотолжээ. Цааш нь тэрээр хэлэхдээ, “Тиймээс одоо 
Бурхан та нарын цовдолсон тэр Есүсийг Эзэн ч, Христ ч болгосныг 
Израилийн айл бүхэн баттай мэдэгтүн гэв” (Үйлс 2:36). Сонссон 
зүйл нь тэдний зүрхийг хөндсөнд тэд “Ах дүү нараа, бид одоо яах 
вэ?” гэв. Харин Петр тэднийг баптисм хүртэхэд уриалжээ (Үйлс 
2:37-38). Тэгээд тэдэнд тодорхойгоор ийнхүү айлдав:

Гэмшигтүн, хүн бүр Есүс Христийн нэрээр баптисм 
хүртэцгээ. Ингэснээр та нарын нүгэл уучлагдаж бас та 
нар Ариун Сүнсний бэлгийг авах болно. Учир нь уг амлалт 
та нар болон та нарын хүүхдүүдийнх төдийгүй бас алсад 
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байх бүгдийнх бөгөөд манай Бурхан Эзэнээр дуудагдсан 
болгоных билээ гэв. (Үйлс 2:38-39)

Пентекостын өдрөөр Петр баптисм хүртэхэд уриалсан урилгад 
Үйлс номд гарч буй бусад баптисмын талаар бичигдсэн хэсгүүдтэй 
адилхан загварчлал харагдаж байгаа юм.7

Юун түрүүнд гэмшилд уриалах. Грек хэлний метаноэин (metanoein) 
гэх үйл үг нь хүний бодол сэтгэлгээ, оюун ухааныг өөрчлөх гэсэн 
утгатай. Энэ нь харамсах мэдрэмж эсвэл бодлоо өөрчлөхөөс ч илүү 
чухал зүйл бөгөөд амьдралынхаа хэв маягийг хүртэл хөмрөх мэт 
бүрэн эргэлт хийсэн байхыг хэлж байгаа юм. Нөгөөтэйгүүр гэм 
нүгэл, хорон муу үйл, амийг сүйрүүлэгч аливаа бүхнээс 180 градус 
эргэснээр Бурханы хаанчлал руу чиглэсэн байх гэж тайлбарлаж 
болох юм. 

Хоёрт нь гэмийн уучлалыг илэрхийлж усаар угаа (Үйлс 2:38). Усаар 
яг хэрхэн ёслосныг мэдэх арга байхгүй ч баптисм хийх (baptize) 
гэсэн үг нь Грек хэлний baptizo буюу дүрэх эсвэл булхах гэсэн 
үгнээс зээлсэн (галиглан буулгасан) үг юм.8 

Тодорхой хэлж чадах зүйл нь усыг хангалттай хэмжээгээр 
ашигласан болов уу гэдэг санаа үгийн утгаас гарч байна. Өөр 
нэгэн эртний эх сурвалж Дидахэ-д баптисмыг хүйтэн “амьд ус” 
буюу урсгал усаар хүртээхийг заасан боловч, хэрэв тийм ус олдох 
боломжгүй бол энгийн усаар үйлдэхийг зөвшөөрдөг байна. Бүр 
нэгдүгээр зуун эсвэл хоёрдугаар зууны эхлэлээс л олон төрлийн 
арга хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц байжээ.9

Гуравт баптисм хүртэгч хүмүүс “Ариун Сүнсний бэлгийг авна” 
гэсэн амлалт. Энэ амлалт нь зөвхөн тухайн үед байсан хүмүүст 
биш, тэдний дараа үеүд , мөн “алсад байх бүгдийнх бөгөөд манай 
Бурхан Эзэнээр дуудагдсан болгоных билээ” (Үйлс 2:38б-39). 

7 Үйлс 8:26-40, 9:10-19, 10:1-48, 16:11-15, 16:25-34-ийг харна уу.
8  Арндт, Ф.Виллиам ба Ф.Вилбүр Гингрич, Шинэ Гэрээн дахь Грек-Англи 

толь бичиг ба бусад Эртний Христчин Утга зохиол. (Чикаго ба Лондон: 
Чикаго Их Сургуулийн Хэвлэл, 1957, 1979), 131.

9  Арван хоёр Дагалдагчдийн Номлол, Didache гэгддэг. Орчуулагч редактор, 
Кирил К.Ричардсон, Эртний Христитгэгч Эцгүүд (Нью Йорк: Collier Books, 
1970), 7:1-4, х. 174.
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Мөн түүнчлэн Үйлс номонд Ариун Сүнс баптисмын өмнө өгөгдсөн 
бол (Үйлс 10:44-48), заримдаа дараа нь (жишээ нь Үйлс 19:1-7) 
өгөгдсөн байдаг. Ариун Сүнсний эрх чөлөө өгөгдсөн. Гэхдээ үүнд 
тогтсон хатуу дараалал гэж байдаггүй. Тиймээс баптисм Ариун 
Сүнс дунд нь бялхамаар оршин буй хамт олны дунд хийгддэг гэж 
хэлж болох юм.

Энэ амлалт хүүхдүүдийн хувьд ямар хамааралтай вэ? Үүнийг 
гэрээний хэллэгтэй холбож ойлгох хэрэгтэй болно. Еврей 
ойлголтоор гэрийн тэргүүний хийсэн гэрээ хүүхдүүдэд нь ч бас 
хамааралтай байдаг байжээ (Эхлэл 12:1-3, 17:1-14). Хүүхдүүдэд 
баптисм хүртээхийг зөвшөөрөөд зогсохгүй, ийнхүү хийх ёстойг 
харуулсан теологийн үндэслэлүүд бидэнд бий. Энэ нь шинэ 
теологи биш, харин Абрахамын үеэс эхлэн гэрээний хүмүүсийн 
дагаж мөрддөг ойлголт байжээ. Хүүхдийн баптисмын тухайд 
Шинэ Гэрээнд шууд нотолгоо байхгүй ч, гэрээний тухай адил 
ойлголт баптисм хүртэгч гэр бүлүүдийн дунд байсан. Тухайлбал 
гэрийн тэргүүн гэр бүлийнхэнийхээ хамтаар баптисм хүртэж 
буй нь хүүхэд, нялхасыг ч багтаасан байхыг харуулж байгаа юм 
(Үйлс 16:11-15, 25-34). Зарим Христитгэлийн урсгалууд миний 
энд тайлбарласан хэсгийг үгүйсгэсэн нь байдаг ч гуравдугаар 
зууны үеийн баримтууд хүүхдийн баптисм түүнээс нэлээдгүй 
өмнө байсныг харуулсан байдаг.10 Тиймээс дор хаяж анхны 
Христитгэгчдын зарим нь надтай адил дүгнэлтэд хүрч байсан гэсэн 
үг. Гэвч нэгдүгээр зууны Христитгэгчидийн зарим нь (эсвэл ихэнх 
нь) хүүхдийн баптисм хүртэж байсан гэдгийг нотлох эсвэл няцаах 
баттай нотолгоо бидэнд байхгүй.

Дагалдагчид болон анхны Христитгэгчдийн гэрчлэлийг сууриа 
болгон үргэлжлүүлэн баригдаж буй бидний хувьд (Ефес 2:20) 
хүүхдүүдэд баптисм хүртээх эсэх зэрэг зан үйлийн хэрэглээний 
тухайд чуулганууд чиг баримжаагаа зөвөөр тодорхойлохоор 
хичээсэн. Ингэхдээ чуулганы салбарууд (branches of the church) 
өөр өөр дүгнэлтэд хүрсэн байдаг. Гэвч нэг пастор эсвэл нэг 
салбар чуулганы түвшинд энэ асуудлыг шийддэггүй харин урсгал 
чиглэлийн баримтлалаас нь шалтгаалдаг болохыг бид санаж байх 
ёстой. Манай салбар буюу Нэгдсэн Методистуудын хувьд нялхас, 
хүүхдүүд болон өөрсдөө хариулах чадваргүй хүмүүст баптисм 

10  Эртний Христитгэгч Эцгүүд, Дагалдагчдийн Уламжлал, 112. “Бяцхан 
хүүхдүүдийн” баптисмын тайлбарыг үзнэ үү.
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хүртээх уламжлалаа хадгалсан ба ашиг тусыг нь ойлгож эхэлж л 
байна гэж хэлэх байна даа.

Нэгдсэн Методист Чуулган болон нийтийн хэлэлцүүлгүүдийн 
(ecumenical conversations) дунд баптисмын ус хүртсэн хүмүүсийн 
хувьд 50 хоногтой ч, бай 50 настай ч бай Христ дотор балчир 
шинээр төрсөн Христчин гэж үзэн, чуулганы итгэгчдийн тусламж 
дэмжлэг хэрэгтэй гэж харахыг чухалчилж байна (Иохан 3:1-7-г 
хар). Анабаптистууд болон Баптистууд гэж нэрлэгдэх бидний ахан 
дүүс баптисмийн бүх л хэлбэрийн зан үйл эцэстээ төлөвшсөн 
дагалдагч болох гэдэг нэг зорилгод зангидагддаг болохыг бидэнд 
сануулдаг гэдгийг санахад нэг нэгэндээ туслах хэрэгтэй. (Энэ 
зорилготой бид санаа нийлдэг. Хүүхдийн баптисмийн тухай илүү 
дэлгэрэнгүй ойлголт авахыг хүсвэл Л.Эдвард, Сара Вебб Филлипс 
нарын “Баптисм, Бурханы Бэлгийг Ойлгох нь” номоос үзнэ үү.11)

Пентакост өдрийн түүхийн үр дүн нь гайхширал төрүүлэм байв: 
“Тэр өдөр гурван мянга орчим хүн нэмэгджээ” (Үйлс 2:41). 
Би энэ түүхийг сурагчиддаа ярьж өгөхдөө яг энэ хүртэл ярьж 
зогсоод, хошигносон өнгө аясаар “Тэгээд тэд бүгд гэртээ хариад 
гэрийнхэндээ: “Ямар гайхалтай бас, өөрчлөлт ихтэй үйл явдал байв 
аа!” гэв гэж хэлдэг. Харин тэр үед анхаааралтай сонсож байсан 
тэд маань “Тэгээд л болчихдоггүй шүү дээ” гэж хариулдаг, тэр нь 
ч зөв. Тухайн үеийн анхны Христитгэгчид шинэ хамт олон буюу 
нэгдмэл болж, “элч нарын сургаалд болон нөхөрлөлд, талх хуваалт, 
залбиралд өөрсдийгөө зориулдаг байлаа” (Үйлс 2:42). Тэдний үед 
Ариун Сүнсний ажил илэрхий болсон байлаа. Нэг нэгэндээ санаа 
тавьж, олон талаар амьдарлаа хуваалцаж, тэр хуваалцах сэтгэлийн 
бялхалаас нь бусад хүмүүс ч нөхөрлөлд нь татагдан ирдэг байв. 
Үйлс номын үлдсэн хэсэгт тэр бялхалын тухай болон баптисм 
дотор хүлээн авсан Бурханы нигүүлслийн баптисмын тухай 
өгүүлсэн байдаг. Харин бид шинэ бүлгийг үргэлжлүүлэн бичигчид 
юм. Сайн мэдээний хөгжил хөдөлгөөнийг дараагийн бүлгээс бид 
илүү тодруулан олж мэдэх болно.

11  Л.Эдвард Филлипс ба Сара Веб Филлипс, Баптисм, Бурханы Бэлгийг 
Ойлгох нь (Нашвилл, Теннесси: Discipleship Resources, 2011)
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БАПТИСМ: АВРАЛД ХҮРЭХ ЗАМ БА 
САЙНМЭДЭЭНИЙ ЗАМНАЛ

Методистууд бид бусад Христитгэгчдийн адилаар баптисмыг ordo 
salutis буюу “Авралын дараалал”-тай холбон удаан хугацааны 
турш хэлэлцсээр ирсэн. Баптисм болон авралын хооронд буй 
чухал холбоосын талаар бидний дээр үзсэн хэсэгт гарсан. Петр 
баптисм хүртэх хүмүүст хандан, “Энэхүү гажууд үеийнхнээс 
аврагдагтун” (Үйлс 2:40) гэж хэлснээс харж болно. Иймээс эхнээсээ 
Христитгэгчид баптисм нь Бурханы авралын салшгүй нэг хэсэг 
гэдэгт итгэдэг байжээ. 

Веслигийн дагалдагчид ordo salutis-ыг тодорхойлохдоо биднийг 
аврахаар ажиллаж буй Бурханы нигүүлсэл гурван арга замаар 
ажилладаг гэж тайлбарласан байна. Эхнийх нь “урьдчилсан/
түрүүлж ирсэн нигүүлсэл” (prevenient grace) буюу ихэнхдээ 
биднийг мэдэж ойлгохоос хамаагүй өмнө бидний дотор ажиллаж, 
Бурхан руу дууддаг нигүүлсэл. Хоёрдахь нь “зөвтгөх нигүүлсэл” 
(justifying grace), энэ нь Бурхантай харилцах зөв харилцаанд 
хөтөлж, гэмийн уучлал болон буруутгалын чөлөөлөлт өгдөг 
нигүүлсэл. Гурав дахь нь “ариусгах нигүүлсэл” (sanctifying grace) 
буюу биднийг ариусгаж, Бурханыг, хөршөө болон бүх бүтээлийг 
хайрлах хайр руу өмнөхөөс ч илүү гүн гүнзгий татан оруулдаг 
Бурханы ажил юм. Зарим хүмүүс хүүхдийн баптисмыг хийгддэг 
ёс уламжлал төдийхнөөр харж эсвэл зөвхөн урьдчилсан нигүүлсэл 
гэж хэлэх нь бий. Харин Веслигийн теологи баптисмыг зөвтгөх 
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нигүүлсэлд (гэмээс цэвэрлэх) хүргэх анхны ажил, мөн ариусгах 
нигүүлслийн анхны дэлбээ хэмээн үзэхийг бидэнд ятгаж байгаа юм.

Тиймээс бид Бурханы авралын нигүүлслийг урьдчилсан 
нигүүлслээс зөвтгөх цаашлаад ариусгах нигүүлсэлд хүргэх шулуун 
зураас төдий гэж харах биш, харин эргэх холбоотой, хөгжил 
хөдөлгөөнтэй гэж харах нь зөв юм.

Хэдийгээр би Христчитгэлт амьдралаар олон жилийг үдсэн ч 
Бурхан намайг өөртэй нь нөхөрлөх өмнөхөөсөө илүү гүн гүнзгий 
нөхөрлөлд дуудаж, Бурханы сайнмэдээний ажилд зориулалт 
гаргахыг уриалж, мөн үргэлж гэм бурууг минь ойлгуулж тэгээд 
эвлэрүүлэл болон уучлалыг миний өмнө тавьдаг. Баптисмд өөр 
өөр арга замаар илэрхий бөгөөд урьдчилсан болон ариусгах 
нигүүлсэл нь үргэлжлүүлэн төлөвшсөн Христитгэгчдийн амьдралд 
ч ажилласаар байдаг юм.

Нэгдсэн Методистуудын хувьд баптисм болон авралын хоорондох 
холбооны тухайд ярихаар, “хэн нас барахдаа тэнгэр рүү явах вэ?” 
гэдгээр л хязгаарлан баптисмыг ярихыг бидний теологийн өв 
уламжлал зөвшөөрдөггүй. Жон Весли “Бичвэрийн дагуу авралд 
хүрэх зам” сургаалаа дараах үгсээр эхэлсэн:

Тэгэхээр эхлээд “Аврал гэж юу вэ?” гэдэг талаар мэдэж 
авцгаая. Энд гарч буй аврал гэдэг үг нь ихэнх хүмүүсийн 
ойлгодог шиг тэнгэр рүү явах, мөнхийн аз жаргалтай 
байх гэсэн үг биш юм. Сүнс диваажинд буюу бидний 
Эзэний хэрэглэсэн үгээр“Абрахамын өвөрт байх” гэж ч 
хэлж байгаа биш юм. Үхлийн нөгөө талд байх нигүүлсэл 
эсвэл бидний ярьдагаар нөгөө ертөнц биш. “Та нар 
аврагдсан”гэсэн нь эдгээр бүх асуултуудаас давуу зүйлийг 
ярьж байгаа юм. Энэ нь биднээс хол биш, харин одоо цаг 
дээр яригдах учиртай тэр л Бурханы өршөөлийн дагуу 
бидэнд соёрхогдсон ивээл юм. “Чи аврагдсан байна”гэх үгс 
хоёр давхар утгыг зэрэг илэрхийлж болно. Өөрөөр хэлбэл 
сэтгэл сүнсэнд үүр цайх мэт орж ирсэн Бурханы нигүүлсэл 
алдар дотор төгөлдөржихөд бидний саяны ярьсан аврал 
Бурханы бүрэн төгс ажил болон биелэгдэх аж.12

12  Жон Весли, “Библийн дагуух Аврал” http://www.umcmission.org/ Find-
Resources/John-Wesley-Sermons/Sermon-43-The-Scripture-Way-of-Salvation. 
2016 оны 8-р сарын 24-нд зочилсон.
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Весли хэлэхдээ Бурханы авралын ажил нь биднийг аврахын тулд 
амьдралын маань туршид хийдэг бүх зүйлсийн тухай юм гэжээ. 
Веслигийнхээр баптисм нь “бидний зөвтгөлийн энгийн зэмсэг” юм 
гэжээ.13 “Энгийн” гэдэг үг нь “жирийн”, “ердийн” эсвэл “хамгийн 
энгийн” гэсэн утгатай. Энэ нь бидний ихэнхийн хувьд зөвтгөл 
баптисмаар эхэлдэг гэсэн утгатай ба Бурханы зөвтгөлийн (мөн 
ариусгалын) ажил эхэлсэн гэдгийг зааж байгаа юм. Гэхдээ Бурхан 
өөр аргаар ажлаа хийдэггүй гэсэн утгыг илэрхийлээгүй.

Весли болон Веслийн уламжлалын дагуу баптисм нь биднийг 
дотроос болон биднээр дамжуулан Бурханы амийн ажил, Бурханы 
сайнмэдээнд оролцуулахаар хүчирхэгжүүлдэг Бурханы нэг энгийн 
арга юм. Үйлс 2-р бүлэг үүнийг тодотгож өгсөн бөгөөд бидний 
мэддэгээр баптисмаар дамжуулан “Бид Бурханы агуу авралын 
үйлсэд нэгдсэн”.14 Баптисм нь Бурханы энэ дэлхийд хийж буй 
ажилд бид оролцох эхлэл болж өгдөг. 

Баптисмаар эхлэн баптисм хүртэгсэд мууг эсэргүүцэж, бусдад 
бурууг үйлдэхгүй байхаар чуулганы нэг хэсгээр дуудагдан 
хүчирхэгжсэн бид улмаар ариусах нигүүсэлд улам өссөөр байх 
юм.15 Үг болон зан үйл нь Христийг Эзэнээ хэмээн үйлчлэхэд 
чадах бүхнээ хамгийн сайнаараа хийх боломжтой болгодог.16 Бид 
чуулганы баптисмын дуудлагыг энэ дэлхийн төлөө зуучлахын 
тулд, мөн илүү их Христтэй адил бодол санаатай амьдрахын тулд 
хүлээн авдаг. Баптисмаар эхэлсэн амьдралынхаа туршид нутгийн 
чуулгандаа мөргөл өргөх бүртээ бид дахин дахин амьдралын минь 
зорилго өөрсдийгөө бусдад үйлчлэх үйлчлэлд зориулахтай салшгүй 
холбоотой гэдгийг олж хардаг. Баптисмаар бид амийн ус руу алхан 
орж, түүн дотор одоо аль хэдийн тэнгэрийн улсад ямар байхыг 
амсаж мэдэрсэн.

13  Жон Весли, “Баптисмд,” Жон Весли-д, Хянан засварласан Алберт К. 
Оутлер (Нью Йорк: Оксфорд Их Сургуулийн Хэвлэл, 1964), II.1, х. 321. 
Тодотгол нэмсэн.

14 НМЧХН, 87.
15  “Методист Чуулганы Ерөнхий Дүрмүүд” НМЧДГА, 2016 (Нашвилл: 

Нэгдсэн Методист Хэвлэлийн Газар, 2016), догол мөр 104, хуудас 78-79.
16 НМЧДГА, 79.
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АМИЙН УС РУУ АЛХАН ОРОХ 
НЬ: БАПТИСМЫН ЗАН ҮЙЛИЙН 

ТУХАЙД

Есүс Самари эмэгтэйд “амийн ус”-ыг өгч чадна гэж хэлсэн. Есүс 
“миний өгөх уснаас уух хэн ч хэзээ ч цангахгүй” гэж хэлсэн 
(Иохан 4:14). Энэ амийн усыг уувал бидний хамгийн чухал 
хэрэгцээ хангагдах болно гэж Есүс хэлсэн. Түүнчлэн амийн усны 
ундрагаар бид дэлхий рүү хандсан Бурханы ерөөлийн нэг хэсэг 
болж “мөнх амь өөд оргилох булгийн ус” болох юм (Иохан 4:14). 
Тэр бялхан оргилох булаг болсоноороо бидний зүрхний гүн дэх 
олон хүсэл биелэх юм. Учир нь Бурхан биднийг “бусдад өөрийгөө 
зориулаарай”17 хэмээн бүтээсэн билээ. Гурвал руу баптисм хүртсэн 
бидний амьдралын гол төв маань өөрийгөө зориулах байдаг. 
Бусдыг хайрлахад өөрсдийгөө зориулсанаар Бурхантай хамгийн 
ойр байж, хүнийхээ хувьд хамгийн сайнд хүрдэг.

Ийм амьдралын хэв маягтай хүмүүсийг бий болгохоор Бурхантай 
хэрхэн ажиллах вэ, хамгийн гол нь баптисмыг тойруулан энэ үнэ 
цэнийг хэрхэн бий болгох вэ? 

Дараалал гаргаад эхлэцгээе.

17  Ариун Зоогийн дараах залбирлыг үзнэ үү, “Үг ба Ширээний Үйлчлэл I,” 
НМЧХН, 39.
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Дарааллаа гаргах нь: Сайнаар хэлбэржих 
зорилгод чиглэсэн баптисмын үйлчлэлд 

бэлтгэх нь

Сүмийн ёслолын сайн удирдагчид зан үйлийн нарийн ширийн 
болон биднийг удирдах урьдах зорилгын аль алинд анхаарлаа 
хандуулдаг.18 Бүх Христитгэгчдийн гол зорилго нь Бурханыг 
болон хөршөө хайрлах байдаг.19 Баптисмын зорилго нь Есүсээр 
илэрхийлэгдсэн Гурвал Бурханы аврал ба хайрын үйлсийн эхлэлийг 
тавих юм. Баптисмын зан үйл олон хөдөлгөөнт хэсгүүдтэй. 
Гэрчлэн харуулахыг хүсэж буй хайраараа удирдан явуулахын тулд 
удирдагчдад дараалал хэрэгтэй. Дараалал гаргах ч янзтай гэж 
хичнээн хүн түгдрэлгүй хэлэх бол гэхдээ л хэрэгтэй. 

Сүмийн ёслолын удирдагч, хааяа бэйсболлийн мэргэжилтэнээр 
ажилладаг хүний хувьд,20 би дараалал гаргах нь янзтай гэж 
боддог. Магадгүй цэнгэлдэх хүрээлэнгийн нээлтийн өдрөөс ч илүү 
янзтай гэж хэлэхгүй ч, ямартай ч янзтай. Нээлтийн өдөр нягтлах 
дараалалгүй бол амархан эмх замбараагүй болдог: Машины 
зогсоолын үйлчлэгчид, билет шалгагчид, анхны тусламжын 
ажилчид сайн бэлтгэгдсэн үү? Хангалттай газрын самар, зайдастай 
талх байгаа болов уу? Программууд бэлэн болсон уу? Яагаад 
Нээлтийн өдөрт хамгийн түрүүнд санаа тавих хэрэгтэй юм бэ гэвэл 
хамгийн чухал баяр хөөр үгүй болох боломжтой тул. Би ярианаасаа 
жаахан хазайчихав уу даа.

Эдгээр нь баптисм ёслолд хэрэгтэй миний гаргасан дараалал:

• Баптисм хүртэх хүмүүс, баптисм хүртээгч, цугласан итгэгчид.21

• Дэмжигч эсвэл дэмжигчид (sponsors).22

• Баптисм хүртэх хүмүүсийг төлөөлөх чуулганы гишүүн.23 

18 Ром 10:4-ийг харна уу.
19  Жон Веслигийн , “Ивээлийн арга замууд,” Жон Веслигийн Ажлууд, Боть I, 

Хянан засварласан Алберт Оутлер (Нашвилл: Абингтон Хэвлэл, 1984), I.2 
(х. 378), II.2 (х.381).

20  Би Өмнөд Америкийн Сүмийн Ёслолын Академийн гишүүн, Америк 
Бэйсболлийн Судалгааны Нийгэмлэгийн гишүүн.

21 Баптисмын Гэрээний Ёслол,” догол мөр 1 & 2, НМЧХН, х. 87
22 Мөн тэнд, догол мөр 5 & 7, 88.
23 Мөн тэнд, догол мөр 2, 87.
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• Цуглах газар... баптисмын ус байх сав (эсвэл “амьд усны” эх 
үүсвэр) ус байрлах газар итгэгчдийн цуглах газартай ойр байх. 
Харагдах орчин байдлын тухай ч сайн бодож үзвэл итгэгчид 
сайн оролцож чадна. 

• Ус - болох хэмжээгээр хангалттай их байлгах. Усаа цутгах ваар 
эсвэл сав хэрэгтэй. (Усан сан руу эсвэл баптисм хүртэгчдийн 
дээрээс ус урсгахад).24

• Тогтоогдсон баптисмын зан үйл эсвэл зөвшөөрөгдсөн зан 
үйлийн дүрэм25 — Нэгдсэн Методистуудын хувьд Баптисмын 
Гэрээний Ёслолын дэгүүдээс нэгийг ашиглана26 — тэгсэнээр 
ёслол дууссаны дараа ч Христчин баптисм үйлдэгдсэн нь 
илэрхий байхын тулд юм.

Нэмж хэрэг болж болох зүйлс:
• Үйлчлэлд туслагчид: ахлагчид (deacons), хөгжимчид болон 

ёслолын үеэр туслан үйлчлэгчид
• Шинээр баптисм хүлээн авсан ах эгч дүүсээ адислах тос ба 

түүнийг хийхэд тохиромжтой сав.27

• Алчуур. Баптисм хүртэгч болон хүртээгч норох учраас.
• Усан санг тойрсон шалан дээр тавих даавуу. Ингэснээр 

чуулганы эд зүйл хариуцагч халиж асгарсан уснаас болж ямар 
нэгэн эд зүйл гэмтэх вий гэж санаа зоволтгүй болно. 

• Лаанууд, гэрчилгээ, дурсгалын зүйл зэрэг шинээр баптисм 
хүртэгч эсвэл тэднийг халамжлагчид зориулан бэлдэнэ. 

Жишээ нь миний хоньчилж байсан нэгэн хөдөөний чуулганд 
Нэгдсэн Методист Эмэгтэйчүүдийн багаас шинээр баптисм 
хүртсэн хүүхдүүдэд зориулж тэдний эцэг эхэд орны бүтээлэг  
 

24 Баптисмын Гэрээний Ёслол, догол мөр 10, 90-91.
25  Би оюутнуудтайгаа чөлөөт цуглааны үндсийн талаар мэтгэлцэхдээ 

хэдийгээр хэлэх үгс нь номон дээр бичигдээгүй байсан ч тэдний 
чуулганууд зан үйлийн загвар дээр үндэслэгдсэн гэдэг. Тийм тохиолдолд 
хэн нэгэн хил хязгаарыг давтал хил хязгаар нь аль хүртэл тавигдсаныг 
мэдэхгүй байж болох юм.

26  НМЧИГА, 2016. Догол мөр 1113.3. “Чуулганы зан үйлийн тухай Нэгдсэн 
Методист Магтуу (1989), Нэгдсэн Методист Чуулганы Хүндэтгэлийн 
Ном (1992), Mil Voces Para Celebrar: Himnario Metodista (1996), Ирээд 
Хүндэтгэцгээе: Солонгос-Англи Нэгдсэн Методист Магтуу (2000).”

27 “Баптисмын Гэрээний Ёслол,” догол мөр 11a, 91.
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хийж бэлэглэсэн.28

Баптисмын зан үйлийн нарийн ширийн бэлтгэлүүдийн дээр, бидний 
Чуулганд баптисмын өмнөх заавар гэж бий.29 Баптисмын өмнөх 
бэлтгэлийн үйл явц нь онол сургаалуудыг заах ёслолын өмнөх 
туршилтын бэлтгэлээс илүү чухал гэдгийг анхаараарай. Баптисмын 
өмнөх бэлтгэл нь халамжлагчидтай баптисмын амлалтууд нэг 
бүрийн тухай, мөн тэдгээр нь хэрхэн Бурханы дуудлагын дагуу 
нигүүлсэл хүртсэн дагалдагчийн хувьд зориулалттай амьдралаар 
амьдрахад чиглүүлдэг тухай ярилцдаг. Баптисм хүртэгч болон 
дэмжигчид ёслолд бэлтгэн залбирах, тэднийг баптисм хүртэхэд 
нь дэмжин залбирах чуулганы итгэгчдийн залбирал ч мөн үүнд 
багтах ёстой. Бид энэ бүгдийг Бурханы нигүүлсэл дотор мөн Ариун 
Сүнсний ажил саадгүй хийгдэхийн тулд хийдэг. Эдгээр хүлээлттэй 
байдал, хичээл зүтгэл нь нигүүлслийг нэмэх гэх юм уу эсвэл ажил 
биш юм. Харин сахилга баттай байдал өөрөө Бурханы нигүүлслийн 
нэг илрэл бөгөөд баптисм хүртэгч итгэгчдээр дамжуулан Бурханы 
хийж буй ажлынх нь нэгээхэн хэсэг юм. Нигүүлсэл нь бүрэн 
тайлбарлах аргагүй гайхам гэдэгтэй бид санал нэгддэг. Өөрөөр 
хэлвэл бидний ойлголтоор хязгаарлагддаггүй. Мөн нигүүлсэл нь 
биет хэлбэрээр илэрдэг гэж бид итгэдэг шүү дээ. Бидний хувьд 
тэр хэлбэр нь баптисмын амлалтууд болоод Дагалдагчийн Гарын 
Авлага дээр бидэнд хэлсэнчлэн амьдралын хэв маягаар илэрч буй 
юм. Үүнд бузар муутай эвлэрэхгүй байж, өөрсдийгөө сайн үйлсэд 
зориулан, нигүүлслийн арга замуудаар амьдрах мөн орно.30

28 “Баптисмын Гэрээний Ёслол,” догол мөр 11в & г, НМЧХН, 91
29 Методист Чуулганы Ерөнхий дүрмүүд, НМЧДГА 2016, догол мөр 226.1
30  “Методист Чуулганы Ерөнхий Дүрмүүд,” НМЧДГА, 2016, догол мөр. 104, 

х.77-80.
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ЗАН ҮЙЛИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙГ БИЙ 
БОЛГОХ: УСЫГ АШИГЛАХ ЗАН 

ҮЙЛ

Баптисмын өдөр чуулган цуглан баптисм хүртэгчдийг дэмжигчдийн 
хамт урагш дуудан гаргадаг. Чуулган өмнө дурьдсан баптисмтай 
холбоотой асуултуудыг тэднээс асууна. Урагш гарсан хүмүүс 
чуулганыхаа нийт итгэгчидтэй хамтдаа Төлөөлөгчдийн Итгэлийн 
Тунхагыг уншина. Дараа нь Ус болон баптисм хүртээх ёслолын 
төлөө Агуу Талархалын дагуу залбирна.31 Чуулган баптисмын 
ёслолыг хийхдээ, баптисмыг усаар ёслож, мөн батлагдсан ёслогч 
(authorized minister)- оор удирдуулахдаа “Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний 
нэр дээр”32 үйлддэг. Бидний үйлддэг баптисмыг бусад Нэгдсэн 
Методистууд болон дэлхий даяарх бусад Христитгэгчид ч хүлээн 
зөвшөөрөх юм. Харин хангалттай их ус ашиглахыг илүүд үзэж 
байгааг маань33 Баптист болсон гэж ташаа бүү ойлгоорой. Үнэндээ 
Католик ахан дүүс ч одоо шинээр барьж буй хүндэтгэл мөргөлийн 
байрууддаа ихэндээ баптисмыг булхуулж хийх газартай байхыг 
дэмждэг болсон. Гэхдээ үүгээрээ би Методистуудыг Католик болох 
ёстой гэх гэсэнгүй.

31 НМЧХН, 87-91.
32  Нэгдсэн Методист албан ёсны зан үйл нь өөр ямар нэгэн баптисмын 

томъёололыг зөвшөөрдөггүй.
33  Зан үйл ба Дагалдуулал, Нэгдсэн Методист хүрээнд Эзэний Зоог ба 

Баптисмын ойлгох нь номноос үзнэ үү. (Ашланд, ТН: OSL Хэвлэл, 2013, 
эх хувь нь 2001 онд Disciple Resources-д нийтлэгдсэн.), 63-66.
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Баптисмд хангалттай их ус хэрэглэхийг би дэмжиж байгаа нь 
Нэгдсэн Методистууд зан үйлийн төсөөлөл ойлголт нь илүү гүн 
гүнзгий байхын тулд юм. Ингэхээр баптисмыг усанд орохтой 
адил түвшинд харагдахаар байлгахыг бид бодолцох хэрэгтэй. Бид 
хэн нэгнийг норчих болов уу гэж айж байгаа биш шүү дээ. Усан 
сангийн хувьд ч баптисмыг бүтэн биеийн булхал хийж болохоор 
буюу аль болох том хэмжээтэй байлгавал тохиромжтой. Хамгийн 
багадаа л усан сангийн хэмжээ нь гурван сартай хүүхдийг усаар 
бялхуулан гаргах хэмжээний том байх хэрэгтэй. Заримдаа бидний 
олж хардаг чихэрний таваг юмуу гар угаах хэмжээний савны34 
хэмжээнээс ядаж том байхаар гэсэн үг. Яагаад вэ? Ихэнх хүмүүс гар 
угаах сав ашигладаггүй, харин усанд бол байнга ордог. Баптисмын 
ёслол усанд орж буй мэт байх нь бид өдөр бүр усанд орохдоо ч 
Бурханы энэрэнгүй ажил бидний дотор баптисмаар эхлэн, өдөр бүр 
үргэлжилдэг гэдгийг сануулах болно. 

Усыг мөн бусад итгэгчдэд харагдахаар гойжуулан урсгахдаа хөгжим 
тавихгүй байх нь усны урсгалыг хүмүүс сонсоход туслана.35 Энэ 
үйлдлийг тогтуун тайван хийхэд болно. Тэдэнд бодох, тунгаах цаг 
өгөх хэрэгтэй. Гойжуулж буй ус шал руу урссан ч (бүтээчихсэн 
байгааг санаарай) үүнийг сайн гэж харах боломжтой, яагаад гэвэл 
энэ нь бид Ариун Сүнсийг удирдаж чадахгүй гэдгийг сануулж өгнө. 
Ус урсахыг харж, сонсох нь зан үйлийн төсөөллийг бий болгож, ус 
харах бүрт Бурханы дэлхийд хийдэг нигүүлслийн ажлыг санахад 
хүргэдэг. 

Өмнөд Методист их сургуулийн Перкинс сүмд усан сангийн хэсэгт 
байрлах гуулин сав нь ус дээрээс нь цутгахад дээвэр дээр дуслах 
борооны чимээ шиг сонсогдуулдаг. Энэ чимээ одоо ч надад чухал 
дурсамжтай маань холбосоор байдаг. 

Эхнэр бид хоёрын анхны байшин усны нөөцлүүртэй байсан. Манай 
эцэг эх бид хоёрыг нүүж ороход тусладаг өдөр бид үүнийг нь олж 
мэдсэн. Усны нөөцлүүрийн талаар мэдэхгүй учраас би “Энэ ямар 
учиртай юм бэ?” гэж ээжээс асуулаа.

34  Зан үйл ба Дагалдуулал, Нэгдсэн Методист хүрээнд Эзэний Зоог ба 
Баптисмын ойлгох нь номноос үзнэ үү. (Ашланд, ТН: OSL Хэвлэл, 2013, 
эх хувь нь 2001 онд Disciple Resources-д нийтлэгдсэн.), 63-66.

35 НМЧХН, догол мөр 10, 90.
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Тэр өдрөөс өмнө, би хорин хоёр жилийг бусад Америкчуудын л 
адил хот, төв газар амьдарч өнгөрүүлсэн байлаа. Би хувьдаа усны 
цоргыг нээхэд ус дуусашгүй нөөцөөс урсаад л байдаг мэт бодож 
явдаг байжээ. Харин миний асуултыг сонсоод ээж “ Хүү минь, усны 
нөөцлүүртэй байна гэдгийг бороогүй бол усгүй гэдэгтэй холбож 
бодох хэрэгтэй шүү дээ” гэж тайлбарлав.

Тэр өдөр л би дэлхийн ихэнх хүмүүсийн аль хэдийн мэддэг зүйл 
болох бидний хэрэглэдэг ус, бороо хоёрын харилцан холбоог 
ойлгосон. Үүнийг Техасд шинээр амьдарч эхлэхдээ хотын төвлөрөл, 
түүхэн ган гачигийн мөчлөг хэрхэн бидний усны нөөцлүүрийг 
аймшигтайгаар ширгээж болох тухай мэдэж авсан юм. Ийм зүйл 
миний амьдралд тохиолдсоноор, дээвэр дээр дуслах борооны 
чимээнд сэтгэл хангалуун болж, баптисмын усан сангийн дотор 
болон эргэн тойрон дахь Бурханы нигүүлсэнгүй хангамжыг 
санагдуулдаг болсон юм. Телевизээр цаг агаарын мэдээ гарахдаа 
хөтлөгч бороотой гэдгийг “цаг агаар муудах нь” гэж хэлэхэд 
дургүйцдэг болсоноо ч мэдсэн. Ихэнхдээ муу биш шүү дээ. Их 
хэмжээгээр бороо орох нь үер буухад хүргэдэг гэдгийг үгүйсгэхгүй 
ч үер Бурханы шийтгэлийг сануулж болох талтай (Эхлэл 6-9, Гэтлэл 
14-15). Байгаль яг л Ариун Сүнс шиг хүчирхэг бас бид удирдах 
боломжгүй. Бидний хийж чадах зүйл гэвэл байгалийн араншинг 
таньж, амьдралынхаа туршид зохицон амьдрах явдал юм. 

Баптисмын усан санд ус хангалттай хэмжээтэй байх нь цаг 
хугацаа өнгөрөх тусам бидний төсөөллийг улам бүр тод томруун 
болгоно. Үүнийг бид Бурханы агуй болон хавцалын чулууг усаар 
хэлбэржүүлсэн мутрынх нь урлагын бүтээлтэй адилтгаж жишиж 
болно. Энэ нь Нийтийн залбирлын ном /The Book of Common 
Prayer/ дээрх сонгодог гуйлтын зорилго болох “Өө Эзэн, Таны 
нигүүлсэнгүй гарын бүх үйлсийг харахын тулд бүх хүмүүсийн 
нүдийг нээгээч, бүх бүтээл баярлан баясаж, бүх бүтээл мөн 
чанараараа Таныг хүндэтгэж, Таны өгөөмөр баялгийн итгэлт 
нярвууд байхад туслаач” гэдгийг биелүүлж байна.36

36  Нийтийн Залбирлын Ном (Нью Йорк: Чуулганы Магтуу дууны Хоршоо, 
1979), 329.
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ХЭНИЙ БАПТИСМ ВЭ? ҮЙЛЧЛЭЛ 
ДЭХ ОЛОН ТӨРЛИЙН ҮҮРГҮҮД

Бид Христчин зан үйлүүдийг (sacraments) зөвхөн пастор эсвэл 
томилогдсон удирдагчийн ажил хэмээн буруугаар ойлгодог. Бидний 
уламжлалын дагуу, гарцаагүй пасторууд зан үйлийг (захирах биш) 
удирддаг. “Удирдах” гэдэг бол бусад оролцогчид байгаа гэсэн 
утгатай. Дээр “удирдах” гэдэг нь цугласан итгэгчид ажлаа сайн 
хийж гүйцэтгэхэд туслах нь пасторын үүрэг гэдгийг илэрхийлж 
байгаа юм. Удирдагчийн хувьд пастор баптисм хүртэгчдээс 
бататгах асуултуудыг асууж, усны төлөөх залбирлыг удирдан, 
баптисмын зааврын дагуу усыг цутгана.37 Энэ бүх үйл явцад 
итгэгчид бас оролцоогоо харуулах хэрэгтэй. Цугласан итгэгчид 
баптисм хүртэгсдийг дэмжихийн тулд амлалтуудаа өгдөг. Мөн 
баптисм хүртэхээр болон дэмжихээр хамт урд гарсан хүмүүстэй 
хамтдаа Төлөөлөгчдийн Итгэлийн Тунхагаар Христ итгэлээ 
тунхагладаг. Усыг ерөөн залбирахад хэд хэдэн газар болон төгсгөлд 
нь “Амен” гэж хариулдаг. Пастор баптисмыг удирдан дуусахад 
итгэгчид “Амен” –аар төгсгөдөг.38 Үүгээр бид баптисмын зан үйлд 
итгэгчдийн буюу чуулганы оролцоо өндөр болохыг харж болж 
байна. 

37 НМЧХН, догол мөр 4, 10-11, 88, 90-91.
38 НМЧХН, догол мөр 11, 91.
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Үүрэг үүгээр дуусахгүй. Баптисмын гэрээний ёслолд пасторынхаас 
гадна өөр бусад үүргүүд бий. Бид заримыг нь дээр дурьдсан ч, энд 
илүү нарийвчлан харъя. Үүнд,
• “Чуулган дотроос баптисм хүртэх гэж байгаа хүмүүсийг 

төлөөлөх нэг хүн...”39 Хамгийн чухал нь, төлөөлөх нэгэн нь 
тухайн хүнээ (эсвэл дэмжигчдийг нь) сайн мэддэг бас итгэлийн 
амьдралд нь тусалсан нэгэн байх. Энд бид баптисмын гэрээнээс 
шилжин баптисмын ёслолын үйлчлэлээс ч цаагуурх зүйлийг 
харж болж байна.

• Баптисм хүртэх хүмүүсийн дэмжигчид. Өөрсдийгөө төлөөлөн 
ярих чадваргүй баптисм хүртэгсэд буюу ихэвчлэн хүүхдүүд, 
мөн өөрсдийгөө төлөөлөн ярих чадвартай хүртэгсдэд ч байна.40 
Үүнд мөн баптисм хүртэх хүмүүсийн тухай мэддэг, тэдний 
итгэлийн амьдралд тусалдаг хүмүүс байх хэрэгтэй. 

• Эхлэл хэсгийг ахлагч удирдаж болох (¶1) ба үүнд, чуулганы 
итгэгчдийг итгэлээ тунхаглахад уриалан (¶9), баптисм хүртээх 
усыг усан сан руу цутгана. (¶10).

Санаа авч болох бусад үүргүүд. Жишээ нь,
• Ахлагч усан сангийн эргэн тойронд “ёслолын ахлах”-ын 

үүргийг гүйцэтгэж болно. Хүмүүсийн байрлал, хийх үйлдлийг 
нь хувиарлаж өгвөл зан үйлийн удирдагч залбирал удирдах, 
баптисмын зан үйлийг хийхдээ л онцгойлон анхаарч чадна. 

• Сүмийн гоцлон дуулаач (cantor) эсвэл дууг удирдагч (song 
leader) Усыг өргөн Талархалын41 дагуу залбирсаны дараа магтуу 
дуугаар хариу дуу өргөж болно. Хүндэтгэлд хэрэглэдэг дуугаар, 
усан сан руу баптисм хүртэгчид ойртох үед, эсвэл баптисм 
хүртээж дуусахад мөргөлийг удирдан магтан дуулж болох юм. 
Зарим жишээ дурдвал “Ус руу аваач,”42 “Ус, Гол, Сүнс, Ивээл”43 
“Аллелүяа,”44 “Энэ бол Сүнсний морилон ирэлт байна,”45 

39 НМЧХН, догол мөр 3, 87.
40 НМЧХН, догол мөрүүд 5 & 7, 88.
41    “Баптисмын Гэрээний Харилцан Дуулал,” Нэгдсэн Методист Магтуу 

(Нашвилл, Теннесси: Нэгдсэн Методист Хэвлэлийн Газар, 1989), 53-54.
42  Африк Америк мөргөлийн дуу, Хүндэтгэл ба Дуу (Нашвилл: Абингдон 

Хэвлэл, 2011), 3156.
43  Томас Х.Тройгер (1987), Бидний Дуулдаг Итгэл (Нашвилл: Абингтон 

Хэвлэл, 2000), 2253.
44 Жерри Синклайр (1972), НММ, 186.
45 Томас Э.Хербрансон (1972), НММ, 608.
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“Христийг өмссөн Та,”46 гэх мэт өөр олон байж болно.
• Ахлагч, ёслолын туслах, эсвэл туслах пастор усан сангийн 

хажууд хамт зогсон, пасторын ёслолын номыг барьж өгвөл 
Усыг өргөн залбирах залбиралд гар нь чөлөөтэй байх болно. 

• Ахлагч, ёслолын туслах, эсвэл үйлчлэлийн туслах шинээр 
баптисм хүртэгсдэд болон пасторт алчуур авчирч өгөх. Мөн 
(хэрэгтэй гэж үзвэл) адислах тосыг пасторт авчирч өгөх. 

• Хэрэв чуулганы зүгээс баптисмыг дурсан санахад зориулан 
шинэ хувцас, лаа эсвэл өөр зүйлс өгөхөөр бэлдсэн бол 
дэмжигчид болон чуулганыг төлөөлөгчдөөр эд зүйлсийг 
гардуулуулж өгч болно. 

Чуулган эдгээр үүргүүдийг ухамсарлан өөрсдийнх болгож 
чадвал, бүх итгэгчид хамтдаа тахилчид47 гэх байр сууриа нүдэнд 
харагдахуйцаар харуулж буй хэрэг юм. Үүнээс цаашлаад тэд зөвхөн 
Ням гарагт биш харин ажлын өдрүүдэд ч тахилчийн үүрэг хэрхэн 
биелэх боломжтойг харж чадах юм. Үүнийг пасторын Ариун 
Сүнсийг хүсэмжлэн залбирах залбирлын загвараас илүүгээр тод 
томруун дүрсэлсэн нь байхгүй болов уу.

Усаар ёслож дууссан дор пастор баптисм хүртэгчийн толгой 
дээр гараа тавин Ариун Сүнсийг ажиллахыг урина. Баптисм 
хүртэгчийн гэр бүлийнхэн болон бусад хүмүүс энэ залбиралд 
нэгдэж болно...48 (тодотгож өгсөн)

Энэхүү загвар бүрэн дүүрэн биелэлээ оллоо гэж төсөөлөх гээд 
үзээрэй. Залбирлын үгсийг уншихаас өмнө пастор чуулганы бүх 
гишүүдийг ийм залбиралд нэгдэхийг уриаллаа. 
Усан санд хамгийн ойр байгаа хүмүүс баптисм хүртэгчид, 
дэмжигчид, болон пастор дээр гараа тавих боломжтой. Бусад нь 
өмнөө байгаа хүн дээр гараа тавьж, эсвэл ерөөхөөр гараа урагш 
сунган зогсож болно. Бүх хүмүүсийг залбиралд уриалсаны дараа 
пастор шинээр баптисм хүртэгчид рүү харан ийнхүү хэлнэ.

46 ICEL (1969), НММ, 609.
47  1 Коринт 12, 12-13 дугаар ишлэл ба 1 Петр 2:1-10, онцгойлон 9-10 дугаар 

ишлэл.
48 НМЧХН, догол мөр 11, 91.
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Ариун Сүнс чиний дотор ажиллаж,
Сүнс болон усаар төрсөн чи, 
Есүс Христийн итгэмжит дагалдагч байх болтугай.49

Өмнө хэлсэнчлэн, бүх хүмүүс “Амен” хэмээн нэгдэнэ. Ийнхүү бүгд 
оролцсоноор Христ доторх ахан дүүсийнхээ хувьд бие биенийхээ 
өмнө хүлээсэн ерөөлт үүрэгтэй болохоо харуулж буй юм. Энэ 
зан үйл олон давтагдах тусмаа ясанд тултал гэдэг шиг зүрхэнд 
ойлгогдох болов уу.

49 НМЧХН, догол мөр 11, 91.
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ДАРААГИЙН АЛХАМ ЮУ ВЭ? 
ТҮҮХЭН БАРИМТ БА БИДНИЙ 

ЗАМНАЛ

Аливаа утга ихэнхдээ ямар нөхцөл байдал дотор хэлэгдсэнийг 
мэдэх үед илэрхий тодорхой болдог. Баптисмын хувьд ч мөн адил 
бөгөөд үүнээс бид утга учир төдийгүй бидэнд юуг ойлгуулахаар 
урагш хөтлөж буйг ойлгох юм. Гар тавин залбирдаг нь дээр 
тайлбарласнаар Библийн гүн бат үндэслэлтэй бөгөөд хүмүүсийг 
үйлчлэлийн амьдралд дуудахад хэрэглэгдсээр ирсэн юм (Жишээ 
нь., Тооллого 27:18, Дэд хууль 34:9, Үйлс 9:17, 1Тимот 4:14).50 
Бид үүнийг үйлчлэлд томилох томилгоон дээр харж заншсан 
боловч, баптисм болон дахин баталгаан дээр ч мөн чухал үүргийг 
түүхэнд гүйцэтгэсээр иржээ. Нэгдсэн Методист зан үйл (ritual) 
дахин баталгаажуулахыг Баптисмын Гэрээний51 л нэг хэсэг гэж 
үздэг. Бид хуриман дээр,52 болон өөр Христчин үйлчлэлд өөрийгөө 
зориулахад нь томилох томилгоонд гар тавин залбирал үйлддэг.53 
Ийнхүү үйлдэх болгонд гар тавих нь “Сүнс болон усаар төрсөн чи, 
Есүс Христийн итгэмжит дагалдагч байх болтугай”54 гэж бидний 
илгээлтийн үүргийг тодорхойлж өгдөг. Олон хэлбэрийн Христчин 

50  “Гар тавилт,” Библийн шинэ тайлбар толь бичиг, Бүлэг 3 (Нашвилл: 
Абингдон хэвлэл, 2008), 615.

51 НМЧХН, догол мөр 12, 92.
52 “Христчин хуримын ёслол I,” НМЧХН, 122.
53 “Христчин үйлчлэлд томилох томилгооны дэг,” НМЧХН, 591.
54 НМЧХН, догол мөр 12в., 92.
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ажил үйлчлэл байдаг ч баптисм хүртсэн Христитгэгчдийн дундах 
ижил үүрэг бол дэлхийн төлөөх залбирах юм. Үйлс ном болон 
бусад эртний Христчин эх сурвалжуудаас энэ бас харагддаг. 
Жишээлбэл, хоёрдугаар зууны Жастин Мартирын Анхны 
Өмгөөлөл-д тэмдэглэгдсэнээр баптисм хүртсэнийхээ дараа тэд 
юун түрүүнд бүх хүмүүстэй залбиралд нэгддэг байж.55 Үүнээс бид 
“Дараагийн алхам юу вэ?” гэдэг асуултанд дэлхийн төлөө зуучлан 
залбирах залбиралын дуудлага гэж хэлж болж байгаа. Энэ нь 
ганцхан үгээрээ биш, харин бидний үйл хийгээд ажилаар залбирал 
биелэлээ олох чухал зүйл гэдгийг санаарай.56

“Дараагийн алхам юу байх вэ?” гэх асуултанд баптисмын гэрээний 
загварын сүүлийн хэсэгт хэлэгддэг үгсээс хариулт олж болох юм. 
Үүнд:

Баптисмын гэрээний ёслолын дараа Ариун Зоог барих нь 
хамгийн зохистой. Ингэснээр шинэ гишүүд Христийн биед 
нэгдэж байгааг бүрэн илэрхийлнэ. Шинэ гишүүд, хүүхдүүд 
ч бас талх болон дарсыг Эзэний ширээ рүү авчран, эхлээд 
өөрсдөө хүртээд, дараа нь бусдад түгээхэд үйлчилж 
болно.57

Ийнхүү Ариун Зоог баптисмтай холбогддог ба Христ итгэл дээр 
ирж байгаа энэхүү ёслол дээр давтан оруулж хийх боломжтой юм. 
Энэхүү загвар нь “хэн юуг хийх ёстой, эрхтэй” гэдгээр уншигдах 
ёсгүй юм. Тэгвэл асуудал хэн илүү эрх мэдэл, давуу эрхтэй вэ 
гэдэг дээр төвлөрөх гээд байгаа юм. Харин үүнийг илгээлт авсан 
хүмүүсийн нүдээр харах хамгийн сайн юм. Есүс Христийн дотор 
болон Түүнтэй хамт нөхөрлөгчид бид талархалд болон загалмайн 
замын үйлчлэлд дуудагдсан. Бид Христийн бие болон цусыг 
хүлээн авсанаараа “Түүний цусаар золигдон, улмаар дэлхийн төлөө 
Христийн бие болох юм.”58

55  Жастин Мартирын Анхны Өмгөөлөл, Ante-Nicene Father номын, 
Эцгүүдийн Бичвэрийн Орчуулгууд МЭӨ 325 он, хян. Александр Робертс ба 
Жеймс Доналдсон, боть 1 (Grand Rapids: Eerdmans, n.d.) бүлэг 65, х. 185.

56  Энэхүү олон талт байдлын талаар илүү их мэдэхийг хүсвэл, Марк В. Стэм, 
Залбиралд өөрсдийгөө зориулах нь, Чуулганы өмгөөллийн ажилд зориулсан 
Баптисмын Теологи. Нашвилл, Теннесси: Дагалдагчийн Үйлчлэл, 2014).

57  “Баптисмын Гэрээ I,” догол мөр 16. https://www.umcdiscipleship.org/
resources/the-baptismal-covenant-i

58 НМЧХН, 38.
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 Тэгэхээр дахин хэлэхэд, биднийг авралд авчирдаг баптисм өмнө 
ойлгодог байсан шиг хувьчилсан л байдлаар хийгддэг биш юм. 
Баптисмын гэрээ болон итгэлийн ахан дүүсээр дамжуулан Бурхан 
биднийг өөрсдийн л хэрэгцээ, хувь заяанд анхаардаг байсан 
байдлаас давуулан Бурханы энэ дэлхий рүү хандсан ерөөлийн том 
хэмжээний төслийн ажилдаа биднийг нэг хэсэг нь байх боломжийг 
өгсөн ба үүгээрээ шударга үнэн байдал болоод хайр руу дуудсаар 
байна. Бид бие биентэйгээ хамтдаа энэхүү илгээлтэд нэгдсэнээр 
улам илүү ихээр өөрсдийн амьдралын зорилго, зүг чигийг тодорхой 
олж мэдсээр байх болно гэдгийг баттай хэлэх байна.
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НЭГДСЭН МЕТОДИСТ ЧУУЛГАН 
ДАХЬ БАПТИСМЫН ЁСЛОЛЫН 
ТУХАЙ ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТУУД

А. Нэгдсэн Методист Чуулганы Дагалдагчийн Гарын Авлага 
баптисм хүртэх хүмүүст болон тэдний дэмжигчдэд 
хэрхэн ёслолд оролцохыг зааварчилахыг шаарддаг.59 Энэхүү 
шаардлагыг яагаад тавьдаг гэж ойлгох вэ?  

X. Баптисм хүртэх гэж буй хүмүүс, дэмжигчид болон ёслол 
дээр үйлчлэгчид хэзээ урагш гарах, хаана зогсох, юу хэлж, 
юу хийхээ мэдэж байх нь тустай. Хуримын ёслолд, өмнө нь 
бэлдэж үзэх нь сайхан санаа байдаг шүү дээ. Жич, гэхдээ 
зарим эртний Христитгэгч үеийнхний дунд хамгийн анхны 
гэрчилсэн баптисм нь өөрсдийнх нь баптисм байсан байдаг. 
Би тэр үеийн ёс заншил руу буцахыг дэмжиж байгаа хэрэг бол 
биш юм, харин ч үүгээр бид “зааварчлах” гэдгийн өргөн утга, 
ач холбогдлыг тодорхойлоход тус болж байна. Эртний баптисмд 
суралцагч (catechumenate) нь сударт өөрийгөө булхуулан, 
гүн гүнзгий суралцаж бэлтгэгддэг ба дэмжигчид нь тэднийг 
Бурханы үгийг хүлээн авч, үгийн дагуу дуулгавартай амьдрахад 
нь туслахын тулд Христчин дагалдуулалд сургадаг байжээ.

59 НМЧДГА, 2016, догол мөр 216.1.а-б, ба 226.1.
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Энд мөн би гурав ба түүнээс дээш жил үргэлжилдэг байсан 
бэлтгэл жилүүдийн уламжлал руу бид буцах ёстой гэж 
хэлэхгүй.60 Гэхдээ бид Весличүүд зааварчилгааг лекц/
ярилцлагын хичээл гэхээс илүүтэйгүүр христитгэлийн сүнслэг 
төлөвшилд хэрэгтэй үйл явц гэж хардаг байсныг санан хийх 
хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ загварт баптисмын өмнөх 
зааварчилгаа сургалт нь Методист ангийн уулзалт мэт харагдаж 
болох ч, орчин үеийн хэллэгээр Христчин дагалдагчийн 
сургалтын цаг гэж хэлэх нь дээр юм. Хуримын ёслолтой төстэй 
нь гэрлэлтийн өмнөх зөвлөгөөний цаг болон хуримын ёслолд 
бэлдэж үзэх хоёр нь ялгаатай зүйл байдгийг тодотгоё. Хуримын 
өмнөх зөвлөгөөний зорилт нь хосууд гэрлэсний дараах Христчин 
хамтын амьдралаа төсөөлөхөд нь туслах юм. Хуримын өмнөх 
зөвлөгөөнд туршлагатай гэрлэсэн хосууд, менторууд байж зааж 
зөвлөх нь хамгийн сайн байдаг.

Баптисмын өмнөх бэлтгэлийг адил аргаар хийе гэж төсөөлье. 
Магадгүй Лентийн үеэр шийдэж Дахин амилалтын баяраар эсвэл 
Дахин амилалтын үеэр баптисм хүртээнэ гэе. Чуулган гишүүд 
олонтой бол хэд хэдэн баг бүрдүүлж, нэг хэсэг нь баптисм 
хүртэх нялх хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд, нөгөө хэсэг нь залуу эсвэл 
насанд хүрсэн гэдгээрээ ч юм уу хэд хэдэн бүлэгт хуваагдаж 
болох юм. Тэгээд хамтдаа сонгодог баптисмын асуултуудаас 
санаа аван Библи уншиж болно. Жишээ нь, “Энэ хэсэгт бузар 
мууг хэрхэн тодорхойлж, улмаар үүнийг эсэргүүцэхийг Бурхан 
бидэнд хэлж буйг хэрхэн харж байна вэ?”61 Иймэрхүү хэлбэр 
загвараар хийхэд Нэгдсэн Методист загваруудыг, эсвэл ахан 
дүүс урсгал чиглэлүүдийн жишээгээр хийж болох юм.62 Үүнийг 
хийхэд пастор болон ахлагч нарын удирдлага дор хийх хэрэгтэй 
ч, гэрээт дагалдагчдын жижиг бүлгүүд шиг гол гардан удирдах 
хүмүүс нь зориулалт гаргадаг үйлчлэгч нар байх юм.

A. Хэрэв хэн нэгэн дагалдагч болохыг урихад нийтийн өмнө 
хүлээн авсан тохиолдолд, тэр дор нь буюу тухайн цаг үед нь 
түүнд баптисм хүртээх ёстой юу?

60 Брэдшав, Жонсон, би Пиллифс, Христосын Уламжлал, 17:1-2, д.м 96.
61 НМЧХН-той харьцуул, догол мөр 4, х. 88.
62  “Илүү ихийг уншихыг хүсвэл, “ Бенедикт, Бушопский мөн бусад, ба Эдие.
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X. Ийм төрлийн баптисм нь хэт сэтгэл хөдөлгөм байж болох ч, энэ 
нь тийм ч зүйтэй биш гэх хоёр гол шалтгаан бий. Нэгдүгээрт, 
сая дээр дурьдагдсан хариултаас тодорхой байна. Баптисм 
хүртэхээр бэлдэж буй хүмүүс зааварчилгаа болох бэлтгэл 
сургалтын шаардлагыг юу гэж ойлгосноос үл хамааран, 
тодорхой зүйл гэвэл бэлтгэгдэгч болон пасторын хооронд 
яаран шивнэсэн хэдэн үг нь ер хангалтгүй юм. Өнгөцхөн 
Христитгэлийн ойлголт Америкийн нийгэмд дэлгэрээд 
байгааг авч үзэхээр бид баптисм өөрөө маш чухал гүн гүнзгий 
шийдвэрт зориулалтыг шаарддаг болохыг амархан мартах 
магадлалтай. Христийн үхэлд баптисм хүртэнэ (Ром 6:3-4) гэдэг 
нь өөртөө үхэх мэт өөрийгөө үгүйсэхийг хэлж байгаа. Үүнд 
Бурхан чуулганд урьсан тэдгээр хүлээн авахад хэцүү хүмүүсийг 
хүлээн авахаас амиа зориулах ч хүртэл багтах юм. Бид хүүхдээ 
баптисмд төлөөлөхдөө хүч сорьсон амьдралд тэднийг сайн 
дураараа өргөж буй хэрэг юм. Шалгарсан хуримын ёслолын үг 
хэллэгээс эш татвал “Тиймээс хайхрамжгүйгээр буюу зөвлөгөө 
удирдамж авалгүйгээр орохгүйн тулд”63 гэдэг. Бидний тавьж 
байгаа шиг ийм тохиолдолд, ядаж л ярилцах цаг гаргах ёстой 
биш гэж үү.

Яаран баптисм хүртээхээс зайлсхийх бас нэг шалтгаан бий. 
Танихгүй хүн урилгын дагуу урагш гараад зогсож байвал 
хүндхэн нөхцөл байдал тулгарч байгаа юм. Тэр хүн урьд нь 
баптисм хүртсэн эсэхийг тодорхойлох хэцүү, мөн яагаад тэр нь 
бидэнд чухал вэ гэдгийг асууж ярилцах ч цаг байхгүй. Хэрэв 
тэр хүн өмнө нь баптисм хүртсэн байвал өөрөөр хийх ёстой 
зан үйлийн хувилбарын тухай ярилцаад зогсож байх цаг бас л 
байхгүй гэсэн үг.

Тэгэхээр хэрэв хэн нэгэн нь дагалдагчийн дуудлагад хариулвал 
яах ёстой вэ? Бид баярлан хүлээн авч, түүнтэй хамт залбирах 
хэрэгтэй. Түүнтэй харилцан ярилцах менторыг томилж, 
магадгүй их удалгүй баптисм хүртэх эсэх талаар ярилцан, тэр 
хүртэл дагалдуулал үргэлжилсээр байх ёстой. 

63  “Христчин гэрлэлтийн тухай II, НМЧХН, 129.  
Нэгдсэн Методистуудад уламжлагдан ирсэнээр зөвлөлдсөнөөр/
хайхрамжгүйгээр гэх хэллэг Англи залбирлын номонд тогтсон байдаг. 
Нийтийн Залбирлын Номын огноогоор (1549). http://justus.anglican.org/
resources/bcp/1549/Marriage_1549.htm 2016 оны 6-р сарын 23-нд зочилсон.



31

A. Баталгаа (confirmation) хэрхэн баптисмтай холбогддог вэ? Энэ 
нь чухал уу?

X. “Баталгаа” гэдэг үг нь Америк Методистуудын дунд зан үйлийн 
албан ёсны үгийн санд сүүлд нэмэгдсэн үгэнд тооцогддог. Энэ 
үг нь анх Чуулганы Хүндэтгэлийн Ном-д (1964) гарч байжээ.64 
Нэгдсэн Методистуудын хувьд шинэвтэр үг боловч 1988-1992 
оны хооронд Усаар ба Сүнсээр ном хэвлэлтээс гарах гэж 
хянагдаж байх хугацаанд хасалт хийх санал орж ирэхэд ширүүн 
эсэргүүцэлтэй тулгарсан байдаг. Тиймээс баталгаа нь бидний 
хийдэг зан үйлд хэвээр үлдэж, “өөрийн баптисмаар дамжин 
ирэх ивээл нигүүлслийг хүлээн авсанаа болон тэр ивээлийг 
өөрийн итгэлээр олж авсанаа олны өмнө анх удаа батлах”65 
гэдгээр ойлгогдож байна. Тийнхүү баталгаа нь тухайн итгэгч 
Нэгдсэн Методист Чуулганы гишүүн болж буйгаа амаар анх 
удаа батлах арга болдог юм.

Баталгааг хийхдээ баптисм үйлдсэний дараа гар тавин 
залбирдагтай төстэй байдлаар үйлддэг гэдгийг онцлоё. (Дээр 
бичсэнийг унш) Баталгааны ёслолд бид гар тавин доорх 
залбирлыг хийдэг.

Ариун Сүнс чиний дотор ажиллаж,
Сүнс болон усаар төрсөн чи, 
Есүс Христийн итгэмжит дагалдагч байх болтугай.66

Дараа нь усыг ашиглахаар сонговол, “Өөрийн баптисмыг 
дурсан, талархагтун”67 гэж пастор хэлэнгээ “баптисм хүртээж 
байгаа гэж ойлгогдохоос өөр хэлбэрээр үйлдэнэ”. Энэ баталгаа 
нь баптисмын бэлгийн тухай ойлголтыг хүчирхэгжүүлдгээрээ 
баптисмтай холбоотой гэж ойлгогдох ёстой.68 Тэгэхээр бидний 
дүрмийн дагуу шулуухан хэлэх юм бол баталгаа нь тухайн 

64  “Чуулган дахь баталгаа ба хүлээн авалтын заавар”, Чуулган болон Гэрийн 
Хүндэтгэлийн Ном (Нашвилл: Нэгдсэн Методист Хэвлэлийн Газар, 1964), 
12-14.

65  “Усаар ба Сүнсээр: Нэгдсэн Методист Баптисмын Ойлголт”, Нэгдсэн 
Методист Чуулганы Шийдвэрүүд 2016 (Нашвилл: Нэгдсэн Методист 
Хэвлэлийн Газар, 2016), 721.

66 НМЧХН, догол мөр 12, 92.
67 Мөн тэнд.
68 Шийдвэрүүд 2016, 721.
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чуулганд гишүүнчлэлээ солин ирсэн тохиолдолд л чухал 
хэрэгтэй юм.

A. “Өөрийн баптисмыг дурсан талархагтун” гэж юу гэсэн 
утгатай вэ?

X. Ариун ёслолуудын тухай бодох бүртээ бид хувьчилсан 
ойлголтуудаасаа даван харахаар хичээх хэрэгтэйг санаарай. 
Жишээ нь, би 1985 оны 4-р сарын эхээр Техасын Рейнжерсийн 
эсрэг талбайн баг Бартимор Ориолесын багийн цас орсоноос 
болж хойшлогдсоныг санаж байна. Ориолес багийн Эдди 
Мурэй багтаа ялалт авчирсан мөч үнэхээр сэтгэл хөдөлгөм 
байсан юм. Би түүнийг хадам аав, хамт ажилладаг хоёр 
пастортайгаа суугаад үзэж байсан. Тэдний нэг нь миний 
хуримын ёслолыг хөтлөж, бидний эхний хүүхдэд баптисм 
хүртээж өгч байсан юм. Тэр өдөр өвлийн куртиктэй ч би хөлдөх 
нь л гэж бодож байлаа. Би тэр мөчийг санаж бас эргэн дурсаж 
болох юм. Гэхдээ “Өөрийн баптисмыг санаж талархагтун” гэж 
хэлж байгаа нь ийм маягийн дурсан саналтыг хэлээгүй. Нялх 
байхдаа баптисм хүртсэн бид тэр тусмаа хэрхэн баптисмаа 
ингэж санах боломжтой байхав.

“Өөрийн баптисмыг сана” гэдэг нь санагалзах гэхээс илүү 
anamnesis баптисмын учир утгыг “сэргээн санах” гэсэн Грек 
үгээр илэрхийлэгддэг ба “Намайг дурсан үүнийг үйлдэгтүн”69 
гэдэг хэсэгт бас энэ үг ашиглагддаг байна. Сайнмэдээний номууд 
дээрх болон Агуу Талархлын үгс биднийг Сүүлийн Зоог хэрхэн 
хийгдсэн зураглалыг санан тийнхүү үйлдэхийн тулд биш юм. 
Харин Бурхан Христээр дамжуулан бидэнд хийсэн бүх зүйлийг 
сануулдаг юм. Бид Түүний үйлсийн тухай Бичээсээс уншсан 
ба санах бүрэн боломжтой гэсэн үг юм. Ариун Зоогийн ёслолд 
залбирлаа өргөн, талх ба дарсыг хүндэтгэлтэйгээр хүлээн авч 
хүртэх байдлаар оролцдог нь санахад хүчтэйгээр тусалдаг 
байна. “Өөрийн баптисмыг сана” гэдэг нь ч мөн адил ойлгогдох 
ёстой. “Баптисм хүртсэн гэдгээ сана” гэсэн утгатай. Ингэснээр 
Бурханы хүн төрөлхтөний түүхэнд хийж байгаа авралын 
үйлсийг илүү тод томруунаар харж, мөн ус ба Сүнсээр өнөр гэр 
бүлийн гишүүн болсон гэдгээ санах юм. Үнэхээр Бурханы нэг 

69 Лук 22:19 ба 1 Коринт 11:24-25. НМЧХН-оос мөн үз, 37-38.
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баптисмын бэлэг70 нь бүх дэлхийд, даяар Чуулганд, эцэст нь хувь 
хүн бүрт өгөгдсөн байна. 

A. Баптисмын гэрээний дахин баталгаажуулалт (reaffirmation)-д 
“Ус нь баптисм гэж ойлгогдохгүй өөр хэлбэрээр ашиглагдах 
ёстой”71 гэсэн байдаг. Хэрхэн үүний дагуу үйлдэх вэ? Юу 
зөвшөөрөгдөж, юу нь зөвшөөрөгдөхгүй вэ?

X. ”Энэ заавар болох үгс дахин баптисм хүртэхэд хүргэж мэдэх 
хойд хаалгыг хаахын тулд бичигдсэн юм. Яагаад энэ нь чухал 
вэ? Ёслол буюу зан үйл гэдэг бол харагдах үйлдлүүдийн 
тусламжтайгаар үгээр тайлбарлагдан ойлгогддог. Үг болон 
үйлдлийн аль аль нь чухал боловч үйлдэл нь илүү чухал. 
Тиймээс эргэлзээ төрүүлэх талаар ч ярилтгүй, усан сан эсвэл 
бүр Иордан голд тэднийг булхуулаад (магадгүй нүдээ ирмэнгээ) 
“Энэ бол зүгээр л дахин баталгаажуулалт” яагаад гэвэл би 
“Өөрийн баптисмыг санаж талархагтун” гэж хэлсэн шүү 
дээ гэх нь шударга бус юм. Ийм л зүйл болохоос сэргийлэх 
зорилготойгоор “Баптисм үйлдээд үүнийгээ өөрөөр битгий 
нэрлэ” гэж онцгойлон бичсэн байгаа юм.

Тэгэхээр юу хийгдэх ёстой вэ? Энэ хэлэх үгийг хүндэтгэх эсэх нь 
голчлон пасторын итгэл сэтгэлийн асуудал гэж би илүү итгэдэг 
болсон. Үүний хажуугаар баптисмын утга учрыг үргэлжлүүлэн 
суралцахад зориулалт гаргах шаардлагатай. Тиймээс та болон 
үйлчлэлд бэлтгэх багийнхан баталгаа үйлдсэнийхээ дараа дахин 
нягтлахдаа үнэнчээр хэлэх үгийнхээ гол сүнсийг алдагдуулаагүй 
юу эсвэл дахин баптисм хүртээчихсэн үү эсвэл ойролцоо 
зүйл арай өөр нэрээр хийчихсэн үү гэдгийг өөрсдөөсөө асууж 
үзээрэй. Хэрвээ та буруу хийсээр ирсэн бол одоо зогсоогоорой. 
Дараагийн хэсэгт яагаад дахин баптисм хүртээхээс татгалзах 
ёстой тухай ярилцана.

Миний хувьд би баптисмын гэрээн дэх олныг хамарсан дахин 
баталгаажуулалтыг удирдахдаа баталгаа хүртэгч хүмүүст 
ус шууд байдлаар хүргэхгүй байхаар шийдсэн. Ус хүргэх нь 

70  Ефес 4:5 болон Итгэлийн Өчил (Nicene Creed) дэх “Бид гэмийн уучлал 
болох өөрсдин баптисмыг хүлээн зөвшөөрч байна.” НМСД, 880.

71 НМЧХН, догол мөр 12, 92.
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баптисмтай дэндүү адилхан юм. Тиймээс өөр өөр зүйлс хийдэг. 
Перкинс дахь саяханы үйлчлэлдээ би усаа тодотгож өгөх бага 
зэрэг үйлдлүүдийг хийснийхээ дараа гараараа шавшаад хүмүүс 
рүү цацсан. Ингэхдээ заримыг онож заримыг нь онохгүй байхаас 
санаа зовоогүй. Тэгээд хажуу тийш зогсоод дахин баталгаа 
хүртэгсдийг ус руу ирэн өөрсдөө усыг зохистой гэж үзсэнээрээ 
ашиглахыг урьсан. Ингэхдээ тэдэнд “усанд хүрэх юмуу эсвэл 
усаар духандаа загалмай зурж ч болох юм” гэж би санал 
болгосон. Хамгийн гол нь тэд юу хийхээ шийдсэн. Усны төлөө 
Талархал өргөн залбирсаны дараа би биш харин тэд зан үйлийн 
төв нь байсан.

A. Дахин баптисм нь яагаад асуудал тэр байтугай хариуцлага 
тооцох хэрэгтэй зүйл?72 болох боломжтой вэ? Яагаад үүнээс 
эрс татгалздаг юм бэ?

X. Манай чуулганы хувьд баптисм нь “биднийг Христийн ариун 
Чуулгантай (нэг бие болгож)... Бурханы авралын агуу үйлсэд 
(нэгдүүлдэг)”73 гэдэгт бат итгэдэг. Үүгээр дамжуулан Бурхан 
бидэнтэй гэрээ байгуулж, өөрийн хүүхдүүд болгон гэрээний 
хүмүүстэй нэг болгодог татгалзаж эс болох тэнгэрлэг үйлс юм.

“Усаар болон Сүнсээр” номд, Баптисм дахин давтагдахгүй 
гэдэг нь Бурханы гуйвшгүй итгэмжит байдал дээр 
тулгуурладаг. Бурханы санаачлагаар нигүүлсэл суурьт гэрээ бий 
болгогдсон ба бид баптисмаар дамжуулан үүнд нэгддэг... Бид 
тэр гэрээг үл тоож эсвэл эсэргүүцэж болох ч, Бурханы бидэнд 
хандсан хайр хэзээ ч үгүй болдоггүй.74 

Хэн нэгэн Бурхантай хийсэн гэрээгээ үл тоосон бол дахин 
баптисм хүртэхийг биш, харин заавал гэмшихийг чуулган 
хатуугаар сануулсаар ирсэн.75 Бурханы амлалт хэвээр үлддэг.  
 

72 НМЧДГА, 2016, догол мөр 341.7.
73 НМЧХН, догол мөр 1, 87.
74 Шийдвэрүүд 2016, 718-19.
75  Шийдвэрүүд. Мөн “Зөвтгөлийн дараах гэм” номын XII зүйлийг харна уу. 

Ёс Журам 2016, догол мөр 104, х. 68. Жич: Методист XII зүйл нь Англикан 
VI зүйлийн “Баптисмын дараах гэм”-ийн араас бичигдсэнд “Зөвтгөл” 
“Баптисм” гэдгээр солигдсоноос бусдаар адилхан. НЗН 1979, 870.
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Христчин хүмүүсийн хувьд Библи унших, сургаал номлох, 
залбирах нь эцэсдээ зөв шударга дэлхий бий болоосой гэх 
нэг л найдлагын улмаас байдаг. Үүнтэй адилаар бидний зан 
үйлүүд бидэнтэй гэрээ хийдэг тэр л Бурхандаа итгэх итгэл 
дээр суурилах буюу хүн төрөлхтөний авралын төлөө хөдөлж 
эхэлсэн Бурхан үргэлжлүүлэн төгс дуусгах болно гэх итгэл 
юм. Христчин хүмүүс дахин баптисм хүртэх нь тийм итгэмжит 
Бурханд итгэх итгэлээ дорд үзэж буй хэрэг юм. 

Ямар ч зөвөөр харж буй чуулган дахин баптисм хүртэхийг 
зөвшөөрөхгүй. Хэдийгээр үүнтэй санал нийлэхгүй зарим хүмүүс 
байхыг үгүйсгэхгүй. Жишээлбэл, 16-р зуунд Анабаптистууд 
(буюу “дахин баптисм хүртээгчид) хүүхдийн баптисм хүртээх 
ёслолын тухайд биднээс илт салан явсан юм. Энэ нь Католикоор 
зогсохгүй илүү аядуу шинэчлэгчдийн төлөөлөл болох Англикан 
чуулганыхны ч дургүйцэлтэй тулсан юм. Уг нь “Дахин баптисм 
хүртээгчид” гэж нэрлэх нь яг ч тохиромжтой биш байгаа 
юм. Учир нь тэдний чуулганы хувьд хүүхдийн баптисмыг 
баптисм гэж огт үзэхгүй үзэл бодлын зөрүү байдаг. Дээр 
хэлсэнчлэн, иймэрхүү асуудал нь урсгал чиглэлийнхэний ялган 
салгаж ойлгох зүйл болохоос тэдний дундах хувь хүмүүсийн 
шийдвэр байх ёсгүй юм. Нэгдсэн Методистууд дэлхийн ихэнх 
Христитгэгчдийн адил Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэр дээр усаар 
хүртээсэн баптисм бүр хүчинтэй гэж үздэг. Тиймээс хүүхэд 
байхдаа баптисм хүртсэн нь насанд хүрээд итгэлийн хувьд 
шинэчлэгдсэн ч гэх юм уу, өөр ямар ч шалтгаантай бай дахин 
баптисм хүртээдэггүй.

Төгсгөл хэсэгт нь хэлдэг үгийн тухайд гэвэл баптисм болон 
Ариун Зоогийн зүй тогтолын холбооны тухай сайн санахыг 
анхааруулсан байдаг.76 Иймээс чуулган бий болсон цагаас хойш 
л Ариун Зоог нь христитгэл дээр ирэхэд хийгдэж буй ёслолыг 
илүү гүйцэд болгож байсан ба давтаж хийж болдог хэсэг байсаар 
ирсэн билээ. Агуу Талархалыг залбиран, Христийн цус ба 
биеийг хүлээн авах болгондоо анх баптисмаар хүлээн авч байсан 
нигүүлсэлээ улам илүү гүнзгийгээр таньж мэдсээр байдаг. 
Тиймээс Ариун Зоогийн ёслолын гайхамшигт зан үйл баптисмыг 
давтах гэх сорилтоос хол байлгахыг хэн үгүйсгэх билээ. 

76 НМЧХН, догол мөр 16, 94.
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A. Баптисм хэрхэн тослогоо томилгоо, Христчин гэрлэлтийн 
ёслол, оршуулгын ёслол, Дахин амилалтын мөргөл гэх мэт 
бусад ёслолууд, зан үйлтэй холбогддог вэ?

X. Нэгдсэн Методист Чуулган дахь Үйлчлэлд Томилох –ёслол 
бүхий мөргөлүүдийн загварууд нь Нэгдсэн Методист Чуулганы 
томилгооны дэг (тослон томилох зан үйл) юм. Ахлагчид 
(deacons), пасторуудыг (Elders) томилоход болон тэднийг 
үйлчлэлд бэлтгэх хугацаанд дуудахад мөн, харгалзагчид 
(bishops)-ийг ариусган томилоход ашиглагддаг дэг юм.

 Эдгээр мөргөлийн цагууд нь үргэлж баптисмын гэрээний 
дахин баталгаажуулалтаар эхэлдэг ба нэгдмэл үйлчлэлтэйг нь 
дахин сануулж хэлдэг. Үүнд нигүүлслийн болоод баптисмын 
дуудлагаас эхтэй энгийн эсвэл томилогдсон бүх л үйлчлэгчдийн 
үйлчлэлийг нэгтгэн хэлж байгаа юм.77

Үүнтэй төстэй холбоосыг бид гэрлэлтийн ёслолын үеэр хосууд 
ямар зорилгоор зогсож байгаагаа зарладаг хэсгээс харж болох юм.

Есүс Христ баптисмаар
Өөртэй нь нэгдэхийг
урьсаны адил Түүний 
нигүүлсэл ивээлээр нэг 
нэгэнтэйгээ нэгдэхийн тулд...78

Тиймээс Христчин хосуудын хувьд гэрлэлтийн ёслолын дэг нь 
баптисмын мөн чанар дээр үндэслэсэн дагалдагч байх загвар 
дээр загварчлагдсан гэж хэлж болно.

Гэхдээ өөр хаана ч “Оршуулгын ёслол болон Дахин амилалтын 
үйлчлэл” дэх шиг баптисмын өвөрмөц байдлыг тодорхой 
холбосныг хардаггүй. Авсны дээгүүр бүрхэвчтэй байх үед эдгээр 
үгсийг хэлж эхэлдэг:

77  “Нэгдсэн Методист Чуулган дахь Үйлчлэлд Томилох Хурлууд, 2013-2016, 
2012 оны Ерөнхий Хурлаар зөвшөөрөгдөж, мөрдөгдсөний дагуу дахин 
засварлагдсан” (Дагалдагч бэлтгэх Ерөний Зөвлөл, Дээд Боловсролын 
Ерөнхий Зөвлөл болон Христчин Нэгдлийн Ерөнхий Хороо ба Харгалзагч 
нарын Зөвлөлтөй хамтарсан Шашны Үйл хэрэг бэлтгэв, 61.)

78 “Христчин гэрлэлтийн ёслол I,” НМЧХН, 117.
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Үхсэнээрээ, Христ бидний 
үхлийг үгүй хийсэн. 
Амилсанаараа, Христ бидэнд 
амь амьдралыг буцаан өгсөн. 
Христ дахин алдар дотор ирнэ. 
Баптисмаар ........(нэр) 
Христийг өмссөн шиг Христийн дотор .......(нэр) алдараар 
хувцаслаг...79

 
Бүрхэвч - урт, цагаан даавуу, ихэвчлэн загалмайг хатгамалаар 
хийсэн нь баптисмын хувцасыг санагдуулам байдаг. Тэгээд 
баптисмын хувцас шиг харагдах байдал нь хэрхэн эцэг эх юм 
уу, итгэл рүү замчилсан хүмүүсээр хөтлүүлэн баптисм хүртэж 
байсан шиг итгэлийн ахан дүүсээрээ замчлуулан одоо ч 
чуулганы нэг хэсэг байгааг загалмайт бүрхэвч илэрхийлж 
байна. Үүнийг тусгаж авах нэгэнд зорилго буюу хэлэх гэсэн 
илэрхийлэмж нь тодорхой юм. Баптисм хийгдэх үед болон 
баптисмаар дамжуулан өгсөн Бурханы нигүүлсэл хамгийн 
түрүүнд биднийг чуулган руу чиглүүлж, амьдралын туршид 
үйлчлэлд биднийг хэлбэржүүлж бас хүчирхэгжүүлж, тэр л 
нигүүлсэл бидэнтэй газар шороо руу буцахад ч хамт байж, 
“бидний Эзэн Христ Есүсээр дамжуулан мөнхийн амьдралын 
эхлэл дахин амилалтанд итгэх бат итгэл найдвар дотор”80 Бурхан 
руу хүргэн тушаадаг. 

79 “Оршуулгын ёслол болон Дахин амилалтын Үйлчлэл,” НМЧХН, 141.
80 НМЧХН, 141.
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