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Első Elnöksége és a Tizenkét Apostol Tanácsa ünnepélyesen 
kijelentjük, hogy a férfi és nő közötti házasságot isten rendelte 
el, és a család központi szerepet játszik a Teremtő gyermekei
nek örökkévaló rendeltetésére vonatkozó tervében.

MiNdEN EMbEri léNy – férfi és nő – isten képmására terem
tetett. Mindegyikük mennyei szülők szeretett lélekfia vagy 
lélekleánya, és mint ilyenek, isteni természettel és rendelte
téssel rendelkeznek. Az ember neme alapvető jellemvonása 
az egyén földi élet előtti, halandó és örökkévaló azonosságá
nak, valamint rendeltetésének.

A hAlANdó élET előtti birodalomban a lélekfiak és lélekleá
nyok Mennyei Atyjukként ismerték istent és hódoltak Neki, 
valamint elfogadták tervét, melyen keresztül fizikai testhez 
és földi tapasztalatokhoz juthattak annak érdekében, hogy 
tovább fejlődhessenek a tökéletesség felé, és végül az örök 
élet örököseiként elérjék isteni rendeltetésüket. A boldogság 
isteni terve lehetővé teszi, hogy a családi kötelékek a síron 
túl is megmaradjanak. A szent templomokban elérhető szent 
szertartások és szövetségek lehetővé teszik az egyének számá
ra, hogy visszatérjenek isten jelenlétébe, a családok számára 
pedig, hogy az örökkévalóságra egyesüljenek.

Az ElSő pArANcSolAT, melyet isten Ádámnak és évának 
adott, arra a bennük rejlő lehetőségre vonatkozott, hogy ők 
egyszer mint férj és feleség, szülőkké válhatnak. Kijelentjük, 
hogy isten gyermekeinek adott azon parancsolata, mely sze
rint sokasodjanak és töltsék be a földet, még mindig érvény
ben van. Továbbá kijelentjük, hogy isten megparancsolta, 
hogy csak olyan férfi és nő között használható a szent nemző
erő, akik mint férj és feleség törvényes házasságot kötöttek.

KiJElENTJüK, hogy a halandó élet megteremtésének mód
ját isten jelölte ki. Megerősítjük az élet szent voltát, és isten 
örökkévaló tervében játszott fontos szerepét.

MiNd A férJNEK, mind a feleségnek komoly kötelessége, 
hogy szeressék egymást és törődjenek egymással, valamint 
gyermekeikkel. „Az Úrnak öröksége, a fiak [gyermekek]” 

(zsoltárok 127:3). A szülők szent kötelessége, hogy gyermekei
ket szeretetben és igazságban neveljék, gondoskodjanak fizi
kai és lelki szükségleteikről, arra tanítsák őket, hogy szeressék 
és szolgálják egymást, betartsák isten parancsolatait, és bárhol 
is éljenek, az ország törvényeinek engedelmeskedő állampol
gárok legyenek. A férjek és feleségek – anyák és apák – felelni 
fognak isten előtt ezen kötelezettségek teljesítéséért.

A cSAlÁdoT isten rendelte el. A férfi és a nő közötti házasság 
nélkülözhetetlen eleme az ő örökkévaló tervének. A gyer
mekeknek joguk van ahhoz, hogy a házasság kötelékén belül 
szülessenek meg, és hogy olyan apa és anya nevelje fel őket, 
akik teljes hűséggel megtartják házassági fogadalmaikat. 
boldogság leginkább akkor érhető el a családi életben, ha az 
az Úr Jézus Krisztus tanításaira épül. A sikeres házasságok és 
családok a hit, az ima, a bűnbánat, a megbocsátás, a tisztelet, 
a szeretet, az együttérzés, a munka és a tartalmas szabadidős 
tevékenységek tantételeire épülnek, és azok által tartatnak 
fenn. isten terve szerint az apáknak szeretetben és igaz mó
don kell családjukat irányítaniuk, valamint gondoskodniuk 
kell a család szükségleteiről és annak védelméről. Az anyák 
elsősorban gyermekeik gondozásáért felelősek. Az anyáknak 
és az apáknak egyaránt kötelességük, hogy egyenlő part
nerekként segítsék egymást e szent feladatok ellátásában.  
cselekvőképtelenség, halál vagy más körülmények szük
ségessé tehetik ezen szerepek egyéni átalakítását. Szükség 
esetén a tágabb család nyújtson segítséget.

figyElMEzTETJüK azokat az egyéneket, akik megszegik 
az erkölcsi tisztaság szövetségeit, akik házastársukat vagy 
gyermeküket bántalmazzák, vagy nem látják el családi köte
lezettségeiket, hogy egy napon mindezért felelni fognak isten 
előtt. Továbbá felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a családok 
széthullása ősi és újkori próféták által megjósolt csapásokat 
fog hozni az egyénekre, közösségekre és nemzetekre.

fElhívJUK mindenhol a felelős polgárokat és kormánytiszt
viselőket, hogy támogassák azokat a lépéseket, melyek célja 
a családnak mint a társadalom alapegységének a fenntartása 
és megerősítése.

A csAlád
 Kiáltvány  
A világhoz
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