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Pirmoji prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Taryba, iškil-
mingai pareiškiame, kad santuoka tarp vyro ir moters yra 
paskirta Dievo ir kad šeima yra Kūrėjo plano jo vaikų am-
žinajam likimui šerdis.

Visos žmogiŠKos esyBės – vyrai ir moterys – sukurti  
pagal Dievo atvaizdą. Kiekvienas yra mylimas dvasinis 
dangiškųjų tėvų sūnus ar dukra, ir, kaip toks, kiekvienas 
turi dievišką prigimtį ir paskirtį. Lytis yra esminė asmens 
ikimirtingojo, mirtingojo ir būsimo amžinojo savitumo bei 
paskirties charakteristika.

iKimirTingoJoJe KArALysTėJe dvasiniai sūnūs ir dukterys 
pažinojo ir garbino Dievą kaip savo Amžinąjį Tėvą ir priėmė 
jo planą, kurio dėka jo vaikai gali gauti fizinį kūną ir įgyti 
žemiškos patirties, kad galėtų tobulėti ir galų gale realizuoti 
savo, kaip amžinojo gyvenimo paveldėtojų, dieviškąją pa-
skirtį. Dievo laimės planas sudaro sąlygas šeimos tarpusa-
vio santykiams anapus kapo ribos tęstis amžinai. Šventose 
šventyklose vykdomos šventos apeigos ir sudaromos san-
doros suteikia žmonėms galimybę grįžti Dievo akivaizdon 
ir šeimoms būti amžinai suvienytoms.

PirmAs DieVo įsAKymAs Adomui ir ievai yra susijęs su jų, 
kaip vyro ir žmonos, galimybe būti tėvais. skelbiame, kad 
Dievo įsakymas savo vaikams daugintis ir pripildyti žemę 
tebegalioja. Be to, skelbiame, jog Dievas įsakė, kad šventos 
dauginimosi galios būtų naudojamos tik tarp vyro ir mo-
ters, kurie oficialiai sutuokti kaip vyras ir žmona.

sKeLBiAme, kad priemonės, kuriomis kuriama mirtingoji gy-
vybė, yra nustatytos Dievo. Tvirtiname, kad gyvybė yra šven-
ta ir kad Dievo amžinajame plane ji yra nepaprastai svarbi.

VyrAs ir žmonA turi šventą atsakomybę mylėti ir rūpin-
tis vienas kitu bei savo vaikais. „Vaikai yra Viešpaties  

dovana“ (Psalmyno 127:3). Tėvų šventa pareiga – išauklėti 
savo vaikus su meile ir teisumu, patenkinti jų fizinius bei 
dvasinius poreikius, mokyti juos mylėti ir tarnauti vienas 
kitam, laikytis Dievo įsakymų ir būti įstatymus gerbian-
čiais piliečiais, kur jie begyventų. Vyrai ir žmonos – moti-
nos ir tėvai – turės atsakyti prieš Dievą už tai, kaip vykdė 
šias pareigas.

Šeimą įsteigė Dievas. santuoka tarp vyro ir moters yra es-
minė jo amžinojo plano dalis. Vaikams duota teisė gimti 
santuokoje ir būti auklėjamiems tėvo ir motinos, kurie išti-
kimai gerbia savo santuokos įžadus. Laimė šeimyniniame 
gyvenime geriausiai pasiekiama, kai ji pagrįsta Viešpaties 
Jėzaus Kristaus mokymais. sėkmingos santuokos ir šeimos 
sukuriamos ir palaikomos, remiantis tikėjimo, maldos, at-
gailos, atlaidumo, pagarbos, meilės, užuojautos, darbo ir 
pilnaverčio poilsio principais. Pagal dievišką planą tėvai 
turi pirmininkauti savo šeimoms su meile ir teisumu, bū-
ti atsakingi už aprūpinimą viskuo, kas būtina pragyveni-
mui, ir savo šeimų apsaugą. motinos visų pirma atsako už 
savo vaikų ugdymą. Tėvai ir motinos yra įpareigoti vyk-
dant šias šventas pareigas padėti vienas kitam kaip lygūs 
partneriai. nedarbingumas, mirtis ar kitos aplinkybės gali 
priversti atitinkamai prisitaikyti. esant reikalui turi padėti 
giminės.

įsPėJAme, kad asmenys, kurie pažeidžia skaistybės sando-
ras, šiurkščiai elgiasi su sutuoktiniu ar vaikais arba nevyk-
do savo šeimyninių pareigų, vieną dieną turės atsakyti prieš 
Dievą. Be to, įspėjame, kad šeimos ardymas atneš asmenims, 
bendruomenėms ir tautoms dideles nelaimes, išpranašautas 
senovės ir šiuolaikinių pranašų.

KViečiAme atsakingus piliečius ir vyriausybės pareigūnus 
visur paremti šiuos principus, skirtus palaikyti ir stiprinti 
šeimą – pagrindinį visuomenės padalinį.

Šeima
PareiŠkimas  

Pasauliui
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