
Toto prohlášení přečetl president Gordon B. Hinckley jako součást svého poselství  
na generálním shromáždění Pomocného sdružení, které se konalo 23. září 1995 v Salt Lake City v Utahu.

První Předsednictvo a rada dvanácti aPoštolů  
církve Ježíše krista svatých Posledních dnů My, První Předsednictvo a rada dvanácti apoštolů 

církve Ježíše krista svatých posledních dnů slavnostně 
prohlašujeme, že manželství mezi mužem a ženou je usta-
noveno Bohem a že rodina je středem stvořitelova plánu 
pro věčný osud jeho dětí.

všechny lidské Bytosti – muži a ženy – jsou stvořeny podle 
obrazu Božího. každý je milovaný duchovní syn nebo dcera 
nebeských rodičů, a jako takový má každý božskou podstatu 
a určení. Pohlaví je základní charakteristikou předsmrtelné, 
smrtelné a věčné totožnosti a účelu jednotlivce. 

v Předsmrtelné říši duchovní synové a dcery znali Boha a 
uctívali ho jako svého věčného otce a přijali Jeho plán, po-
dle kterého Jeho děti mohou obdržet hmotné tělo a získat 
pozemskou zkušenost, aby pokročily směrem k dokonalosti 
a nakonec naplnily své božské určení jako dědicové věčné-
ho života. Božský plán štěstí umožňuje, aby rodinné vztahy 
pokračovaly věčně, i za hrob. Posvátné obřady a smlouvy, 
které lze obdržet ve svatých chrámech, umožňují jedincům 
vrátit se do přítomnosti Boží a rodinám umožňují, aby byly 
sjednoceny na věčnost.

První Přikázání, které dal Bůh adamovi a evě, se týkalo 
jejich možnosti být rodiči, a to jako manžel a manželka. Pro-
hlašujeme, že přikázání, které Bůh dal svým dětem, aby se 
množily a naplnily zemi, je stále v platnosti. dále prohla-
šujeme, že Bůh přikazuje, aby posvátné moci plození bylo 
používáno pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou zákonně 
oddáni jako manžel a manželka.

ProhlašuJeme, že způsob, kterým je tvořen smrtelný život, 
je božsky určený. Potvrzujeme posvátnost života a jeho dů-
ležitost ve věčném Božím plánu.

manžel s manželkou mají posvátnou zodpovědnost vzá-
jemně se milovat a vzájemně o sebe pečovat a pečovat o své 
děti. „aj, dědictví od hospodina jsou dítky.“ (žalm 127:3.) 

rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti 
v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní 
potřeby a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden dru-
hému, dodržovat přikázání Boží a být občany, kteří dodr-
žují zákony, kdekoli žijí. manželé a manželky – matky a 
otcové – se budou před Bohem zodpovídat z toho, jak tyto 
povinnosti plnili.

rodina je ustanovena Bohem. manželství mezi mužem a  
ženou je základem Jeho věčného plánu. děti mají prá-
vo na to, aby se narodily v manželském svazku a byly 
vychovávány otcem a matkou, kteří s naprostou věrností 
ctí manželské smlouvy. štěstí v rodinném životě dosáhne-
me s největší pravděpodobností tehdy, když je založeno 
na učení Pána Ježíše krista. Úspěšná manželství a rodiny 
jsou založeny a udržovány na zásadách víry, modlitby, po-
kání, odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce a hodnotných 
odpočinkových činností. otcové jsou božsky určeni, aby 
v lásce a spravedlivosti předsedali svým rodinám, a jsou 
zodpovědni za to, že se postarají o životní potřeby a ochra-
nu svých rodin. matky jsou zodpovědny především za vý-
chovu svých dětí. v těchto posvátných zodpovědnostech 
jsou otcové a matky povinni pomáhat jeden druhému jako 
rovnocenní partneři. Postižení, smrt nebo jiné okolnosti 
mohou vést k nutným individuálním úpravám. v případě 
potřeby má poskytnout podporu příbuzenstvo. 

varuJeme ty jedince, kteří porušují smlouvy cudnosti, kteří 
týrají nebo zneužívají manželského partnera nebo své po-
tomstvo nebo kteří neplní rodinné zodpovědnosti, že jedno-
ho dne se budou zodpovídat před Bohem. dále varujeme, že 
rozpad rodiny přivede na jedince, obce a národy pohromy 
předpověděné dávnými i současnými proroky. 

vyzýváme odpovědné občany a vládní úředníky, ať jsou 
kdekoli, aby podporovali ty kroky, které jsou určené k udr-
žení a posilování rodiny jako základní jednotky společnosti. 

Rodina
PRohlášení  

světu
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