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Ижил хүйстэндээ татагдах гэдэг нь ижил хүйстэй хүнд сэтгэл санаа, бие махбод, 
бэлгийн дур хүслийн хувьд сэтгэл татагдахыг хэлж байгаа юм. Ижил хүйстэндээ 
татагдах байдал хүн бүрийн хувьд харилцан адилгүй байдаг. Зарим хүн зөвхөн ижил 
хүйстэндээ татагддаг байхад зарим нь ижил ба эсрэг хүйстний аль алинд татагддаг.

Сүм ижил хүйстэндээ татагдах болон ижил хүйстэнтэй бэлгийн харьцаанд орох 
хоёрыг ялгаж салгаж авч үздэг. Ижил хүйстэндээ татагддаг буюу гомо, лесби, 
бисексуал хүмүүс Бурхантай гэрээнүүд хийж, сахиж мөн Сүмийн үйл ажиллагаанд 
бүрэн дүүрэн, зохистой оролцох боломжтой. Гомо, лесби, бисексуал хэмээн 
тодорхойлуулах эсвэл ижил хүйстэндээ татагдах байдал нь нүгэл биш бөгөөд 
аливаа хүнд Сүмийн үйл ажиллагаанд оролцох, дуудлага хүлээн авах, ариун сүмд 
ороход нь саад болохгүй.

Бэлгийн харьцааны цэвэр ариун байдал нь бидний аз жаргалын төлөөх Бурханы 
төлөвлөгөөний амин чухал хэсэг юм. Бэлгийн харьцаа нь гэрлэсэн, нэг нэгэндээ 
чин үнэнч байх амлалт өгсөн эрэгтэй, эмэгтэй хоёрын хооронд байхаар заяагдсан. 
Гэрлээгүй эрэгтэй, эмэгтэй болон ижил хүйстэн хүмүүсийн хоорондын бэлгийн 
харьцаа нь Тэнгэр дэх Эцэгийн маань хамгийн чухал хуулиудын нэгийг зөрчдөг 
бөгөөд бидний мөнхийн өсөлт хөгжилд саад болдог. Бэлгийн чиг хандлагаас 
үл хамааран ариун явдлын хуулийг зөрчсөн хүн бүр наманчлалаар дамжуулан 
Бурхантай эвлэрүүлэгдэж чадна. Бид Христийн дагагчдын хувьд ёс суртахуунгүй 
зан байдлыг эсэргүүцэж, Түүнтэй илүү адил болохыг хичээдэг. Бид Ариун Сүнсний 
удирдамжийг болон биднийг уруу татагдах үед хэрхэн халамжлахыг мэддэг 
Аврагчийн тусламжийг эрэлхийлдэг (1 Коринт 10:13; С ба Г 62:1- ийг үзнэ үү). Хэрэв 
бид бэлгийн харьцааны уруу таталтад бууж өгч, ариун явдлын хуулийг зөрчсөн бол 
наманчилж, өршөөл хүлээн авч мөн Сүмийн гишүүний бүрэн эрхээ эдэлж чадна.

Зарим хүний ижил хүйстэндээ татагддаг шалтгааныг бид тодорхой мэдэхгүй байж 
болох ч тэдний хувьд энэ нь ээдрээтэй бөгөөд бодит зүйл, хүмүүний амьдралын 
нэгээхэн бэрхшээл юм. Аврагч Есүс Христ бидний дэлхий дээр туулж буй бэрхшээл 
бүрийг бүрэн ойлгодог учраас бид тайтгарал, баяр баясал, найдвар, удирдамж 
авахаар Түүнд хандаж болно (Aлма 7:11–12- ыг үзнэ үү). Бидний амьдралд ямар ч 
сорилт тулгарсан бай, бид бол Бурханы хүүхдүүд бөгөөд нэг нэгнийхээ энэрэл, 
өрөвч нинжин сэтгэлийг хүртэх эрхтэй юм (Ром 8:16–17). Бид бие биенээ дэмжиж, 
нэг нэгэндээ илүү их энэрэл, өрөвч сэтгэлээр хандвал нэгдмэл байдал, итгэлийнхээ 
үр шимийг хүртэж чадна.
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