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Яагаад “ижил хүйстэндээ татагдах” гэдэг нэршлийг ашиглах болсон бэ? Яагаад зүгээр 
л “ижил хүйстэн” гэж хэлээгүй вэ?

Ижил хүйстэндээ татагдах гэдэг нь сэтгэл санаа, бие махбод, хайр сэтгэл эсвэл бэлгийн 
харьцааны хувьд ижил хүйстэндээ татагдахыг хэлдэг. Хэрэв та ижил хүйстэндээ татагддаг 
бол өөрийгөө тодорхойлох бэлгийн чиг хандлагын нэршлийг ашиглах эсэхээ сонгож 
болно. Ижил хүйстэндээ татагдах гэдэг нь хэн нэгэнд буруу зөрүү нэршил оноохоос 
зайлсхийж өгсөн ерөнхий нэр юм. Энэ вэбсайт нь ямар нэг нэр зүүхээс татгалзаж байгаа 
хүмүүсийг төлөөлж мөн гей, лесби эсвэл бисексуал хүмүүсийг үгүйсгэхгүйн тулд энэ 
нэршлийг ашигладаг.

Яагаад энэ вэбсайт хүйсийн чиг хандлагын өөрчлөлт эсвэл трансжендерийн 
асуудлуудын талаар сөхөж ярьдаггүй вэ?

Энэ вэбсайт дээр тавигдсан ерөнхий зарчмуудын олонх нь (жишээлбэл, хүлээн зөвшөөрөх 
ба нинжин сэтгэлээр хандахын ач холбогдол) хүйсийн чиг хандлагын хувьд өөрчлөгдсөн 
эсвэл трансжендер хожмын үеийн гэгээнтнүүдэд хамаатай. Гэхдээ ижил хүйстэндээ 
татагдах ба хүйсийн чиг хандлагын өөрчлөлттэй байх гэдэг нь хоёр өөр зүйл юм. 
Жишээлбэл, хүйсийн чиг хандлагын өөрчлөлттэй хүмүүс ижил хүйстэндээ татагддаг 
эсвэл татагдахгүй байж болдог бол ижил хүйстэндээ татагддаг хүмүүсийн дийлэнх нь 
хүйсээ солиулах хүсэлгүй байдаг. Сэтгэл зүйн болон хуулийн талаас авч үзвэл энэ хоёр 
нь ялгаатай зүйлүүд юм.

Та ижил хүйстэн мөн эсэхээ өөрөөсөө асууж байна уу?

Та ижил хүйстэн мөн эсэхээ өөрөөсөө асууж байгаа бол ижил хүйстэндээ татагдаж байсан 
ба эдгээр мэдрэмжийг юу гэж тайлбарлах тухайд гайхдаг байж болох юм. Бэлгийн дур 
хүсэл нь ярвигтай бөгөөд олон хүчин зүйлээс хамааралтай байдаг. Хайр сэтгэлийн болон 
оюун  санааны байдал эсвэл бэлгийн дур хүсэл нь бэлгийн чиг хандлагыг илтгэж болох 
боловч байнга ийм байдаг гэж ойлгох ёсгүй. Бэлгийн дур хүсэл нь хувирч, өөрчлөгдөж 
болдог. Хэрэв та үүнийг асууж байгаа бол өөрийнхөө бэлгийн чиг хандлагын талаар 
дүгнэлт хийх гэж өөрийгөө шахаж шавдуулах хэрэггүй. 

Аливаа үг хүмүүсийн хувьд өөр өөр утгатай байдаг бөгөөд ямар нэг үгийн тодорхойлолт 
бидний амьдралын туршид өөрчлөгдөж болдог. Таны хувьд ижил хүйстэн гэдэг үг ямар 
утгатай вэ? Энэ нь мэдрэмж үү? Тодорхойлолт уу? Аль эсвэл амьдралын хэв маяг уу? 
Нийгэм, соёл өөрчлөгдөхийн хэрээр ижил хүйстэн гэдэг үгийн хэрэглээ өөрчлөгдсөөр 
ирсэн. Ижил хүйстэн гэсэн тодорхойлолт нь та ижил хүйстэндээ татагддаг боловч энэ 
мэдрэмжийнхээ дагуу үйлдэх сонголт хийдэггүй гэсэн утгатай байж болно. Эсвэл энэ 
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нэршил нь та сэтгэл санаа, бие махбод, бэлгийн амьдрал эсвэл улс төрийн хувьд өөрийгөө хэрхэн 
илэрхийлдгийг тодорхойлдог байж болно. Хэн нэгэн хүн “би ижил хүйстэн” гэж хэлбэл түүнээс ямар 
утгаар хэлж байгааг нь асуугаарай.

Би өөрийгөө илчлэх хэрэгтэй юү?

Зарим хүний хувьд ижил хүйстэндээ татагдах мэдрэмжээ нууцлах нь ичиж зовох юм уу өөрөө 
өөртэйгөө зөрчилдөхөд хүргэж болно. Ийм мэдрэмжийнхээ талаар итгэж явдаг хүнтэйгээ хуваалцах 
нь сэтгэл санааг тайвшруулах, анагаах чадвартай байдаг. Гэсэн хэдий ч зарим хүн энэ тухай хэлэхээ 
арай азнадаг байж эсвэл мэдрэмжээ илүү цөөн хүнд хэлдэг байж гэж хүсдэг. Тиймээс энэ шийдвэр 
нь өөрийгөө олон нийтэд “илчлэх” эсвэл ижил хүйстэн гэдгээ ил тод зарлах гэсэн ямар ч шахалт, 
шаардлагад үндэслэх ёсгүй. Хэрэв та ижил хүйстэндээ татагдах мэдрэмжийнхээ талаар хуваалцахаар 
шийдсэн бол энэ тухайгаа хэнд хэлэх, мөнх бус туршлагынхаа энэ хэсгийг хэрхэн хуваалцах талаар 
залбирч бодож үзээрэй.

Хэрэв та ижил хүйстэндээ татагдах мэдрэмжийнхээ талаар хуваалцахаар эсвэл ижил хүйстэн гэдгээ 
зарлахаар шийдсэн бол гэртээ болон сүм дээр хүмүүсийн дэмжлэг, хүндлэл, нинжин сэтгэлийн тус 
дэмийг авах хэрэгтэй. Бид аливаа зүйлийг ойлгож мэдэх явцдаа нэг нэгэндээ тэвчээртэй хандах 
шаардлагатай.

Сүмийн гишүүдийн хувьд бид бүх ах, эгчийнхээ төлөө халуун дотно бөгөөд хайраар дүүрэн орчинг 
бий болгох үүрэгтэй. Иймэрхүү тусалж дэмжсэн харилцаа холбоо нь мөнх бус амьдралд сайн мэдээний 
дагуу амьдарч, Сүнсийг эрэлхийлэхэд хялбар болгодог.

Би эцэг эхтэйгээ эсвэл бишоптойгоо ижил хүйстэндээ татагдах мэдрэмжийн талаар хэрхэн 
ярилцаж болох вэ?

Хэрэв та эцэг эх, гэр бүлийн хэн нэг гишүүн, Сүмийн удирдагч зэрэгтэй чөлөөтэй ярилцаж чаддаг 
бол тэдэнд мэдрэмжийнхээ тухай хуваалцах талаар бодож үзээрэй. Юу мэдэрч байгааг тань ойлгоход 
тэдэнд тусал. Тэд таныг ойлгосон үедээ л таныг хайрлаж, дэмждэг гэдгээ харуулах болно. Хэрэв тэд 
үүнийг ойлгохгүй байвал энэ вэбсайт дээрх нийтлэлүүдийг уншихыг тэднээс хүс. Ийм харилцан 
яриаг эхлүүлэхэд амар хялбар биш байж болох ч ярилцдаг байх нь чухал юм. Эргэн тойрныхоо 
хүмүүст тэвчээртэй хандаж, хэн хүнгүй бүгд суралцаж байгаа гэдгээ санаарай. Хэрэв таны хайртай 
хүмүүс сайн ойлгохгүй эсвэл дэмжихгүй байвал тэдэнд таны тусламж хэрэгтэй байж болно. Эцэг 
эх, удирдагчдаа өөртөө нинжин сэтгэлээр, хүндэтгэлтэй хандаасай гэж хүсдэг шигээ тэдэнд ханд. 
Энэхүү вэбсайт нь ижил хүйстэндээ татагдах байдлыг сайн мэдээний талаас илүү сайн ойлгоход нь 
хүн бүрд туслах зорилготой.

Хэрэв би хангалттай итгэлтэй байвал ижил хүйстэндээ сэтгэл татагдах мэдрэмж арилах уу?

Ижил хүйстэндээ татагдах мэдрэмж нь таны итгэлтэй байдлын хэмжүүр биш. Олон хүн дуулгавартай 
байхын тулд олон жилийн турш залбирч, чадах бүхнээ хийдэг ч ижил хүйстэндээ татагдсан хэвээр 
байдаг. Ижил хүйстэндээ татагдах мэдрэмж хүчтэй эсвэл сул байх нь хүн бүрийн хувьд харилцан 
адилгүй. Зарим хүн ижил болон эсрэг хүйстний аль алинд татагддаг бол зарим хүн зөвхөн ижил 
хүйстэндээ татагддаг. Зарим хүний хувьд ижил хүйстэндээ татагдах мэдрэмж нь цаг хугацаа өнгөрөх 
тусам багасч болно. Аль ч тохиолдолд эцэг эхчүүдийн эсвэл удирдагчдын зүгээс энэ мэдрэмж 
өөрчлөгдөх ёстой гэсэн хүлээлт эсвэл шаардлага байх ёсгүй.

Ижил хүйстэндээ татагдах мэдрэмжээ хянаж чадахгүй байж болох ч хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхээ 
сонгож чадна. Энэ туршлагаас юу сурч болох, энэ нь хэрхэн таны давуу тал болж болохыг Их Эзэнээс 
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асуух нь итгэлээ хянаж болохуйц үр дүнд хүргэдэг. Амьдралаа Бурханд зориулах нь итгэлийн нэгэн 
чухал үйлдэл бөгөөд одоо агуу адислалыг мөн ирэх дэлхийд илүү агуу адислалыг авчирдаг.

Сүм хэзээ нэгэн цагт сургаалаа өөрчилж, ижил хүйстний гэрлэлтийг зөвшөөрөх болов уу?

Бурханы төлөвлөгөөний төвд байдаг эрэгтэй, эмэгтэй хүний хоорондын гэрлэлтийн сургаал нь Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн салшгүй чухал сургаал бөгөөд өөрчлөгдөхгүй.

“Эрэгтэй, эмэгтэй хүний хоорондын гэрлэлт бол судрууд дээр суурилсан сургаалын зарчмын хувьд 
Бурханы хүүхдүүдийн мөнхийн хувь тавилангийн төлөөх Бурханы төлөвлөгөөнд нэн чухал үүрэгтэйг 
Сүм нотолдог.

Зөвхөн хууль ёсоор нөхөр, эхнэр болон хуримласан эрэгтэй, эмэгтэй хоёрын хоорондох бэлгийн харьцаа 
зүй ёсных байдаг. Бэлгийн аливаа өөр харьцаа, түүний дотор ижил хүйстэй хүмүүсийн хоорондох 
бэлгийн харьцаа нь бурханлагаар бүтээгдсэн гэр бүлийн харилцааг доромжилж буй хэрэг юм. Гэрлэлт 
бол эрэгтэй, эмэгтэй хоёр хүний хоорондох хууль ёсны нэгдэл мөн гэдэг тодорхойлолтыг Сүм зөв гэж 
үздэг” (Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь, 21.4.10).


