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AugStāKAiS PreziDiJS un Divpadsmit Apustuļu Padome, svi-
nīgi paziņojam, ka laulība starp vīrieti un sievieti ir Dieva 
noteikta un ka ģimenei ir galvenā loma radītāja iecerē attie-
cībā uz viņa bērnu mūžīgo dzīvi.

viSi cilvēKi — vīrieši un sievietes — ir radīti pēc Dieva tēla 
un līdzības. ikviens ir Debesu vecāku mīlēts garīgais dēls vai 
meita, un tādēļ katrs ir apveltīts ar dievišķu dabu un likte-
ni. Dzimums ir būtisks cilvēka pirmsmirstīgās, mirstīgās un 
mūžīgās identitātes un mērķa raksturojums.

PirmSmirStīgAJā Dzīvē garīgie dēli un meitas pazina un 
pielūdza Dievu kā savu mūžīgo tēvu, un pieņēma viņa 
ieceri, pēc kuras viņa bērni varēja iegūt fizisko ķermeni un 
zemes pieredzi, lai turpinātu pilnveidoties un visbeidzot 
īstenotu savu dievišķo likteni kā mūžīgās dzīves mantinie-
ki. Dieva laimes iecere ļauj ģimenes attiecībām turpināties 
pēc nāves. Svētajos tempļos pieejamie svētie priekšraksti un 
derības dod cilvēkiem iespēju atgriezties pie Dieva un ģime-
nēm būt vienotām uz mūžību.

PirmAiS BAuSliS, ko Dievs deva ādamam un ievai, attiecās 
uz viņu, kā vīra un sievas, spēju kļūt par vecākiem. mēs 
pasludinām, ka Dieva dotais bauslis Saviem bērniem — 
vairoties un piepildīt zemi — ir spēkā. turklāt mēs paziņo-
jam, ka Dievs ir pavēlējis, lai svētais radīšanas spēks tiktu 
izmantots vienīgi starp vīrieti un sievieti, kuri ir likumīgi 
salaulāti kā vīrs un sieva.

mēS PAziņoJAm, ka spēja radīt dzīvību ir piešķirta no Dieva. 
mēs apliecinām dzīvības svētumu un tās nozīmīgumu Die-
va mūžīgajā iecerē.

vīrAm un SievAi ir svēts pienākums mīlēt un rūpēties vie-
nam par otru un par saviem bērniem. „Bērni ir tā Kunga 
dāvana” (Psalmi 127:3). vecāku svēts pienākums ir audzināt 

savus bērnus mīlestībā un taisnīgumā, rūpēties par viņu 
fiziskajām un garīgajām vajadzībām, mācīt bērniem citam 
citu mīlēt un kalpot, pildīt Dieva baušļus un būt likumpak-
lausīgiem pilsoņiem, lai kur viņi arī dzīvotu. vīriem un 
sievām — mātēm un tēviem — būs jāatbild Dieva priekšā 
par šo pienākumu pildīšanu.

Ģimene ir Dieva noteikta. laulība starp vīrieti un sievieti ir 
ļoti būtiska viņa mūžīgajā iecerē. Bērniem ir jādzimst lau-
lībā, un tie jāaudzina tēvam un mātei, kuri godā un pilnī-
gā uzticībā pilda laulības solījumus. laime ģimenes dzīvē 
ir vislabāk sasniedzama, kad tā balstās uz tā Kunga, Jēzus 
Kristus, mācībām. veiksmīgas laulības un ģimenes tiek nodi-
binātas un saglabātas, ja tās balstās uz tādiem principiem kā 
ticība, lūgšana, grēku nožēlošana, piedošana, cieņa, mīlestī-
ba, līdzjūtība, darbs un veselīga atpūta. Saskaņā ar dievišķo 
ieceri tēviem ir jāvada ģimene ar mīlestību un taisnīgumu, 
un viņu pienākums ir rūpēties par dzīves vajadzību apmie-
rināšanu un savas ģimenes aizsardzību. mātes galvenokārt 
ir atbildīgas par savu bērnu audzināšanu. Pildot šos svētos 
pienākumus, tēviem un mātēm kā līdzvērtīgiem partneriem 
ir jāpalīdz viens otram. nespēja, nāve vai citi apstākļi var 
radīt nepieciešamību pielāgoties šo pienākumu veikšanā. 
vajadzības gadījumā citiem tuvākajiem radiniekiem ir jās-
niedz palīdzība.

mēS BrīDinām, ka cilvēkiem, kuri pārkāpj šķīstības derības, 
slikti izturas pret dzīvesbiedru vai bērniem, vai arī nepil-
da ģimenes aprūpes pienākumus, kādu dienu būs jāatbild 
Dieva priekšā. turklāt mēs brīdinām, ka ģimenes sairšana 
atnesīs cilvēkiem, sabiedrībai un tautām nelaimes, kādas pa-
reģoja senie un mūsdienu pravieši.

mēS Aicinām atbildīgus pilsoņus un valdību amatpersonas 
visur pasaulē atbalstīt ģimenes kā sabiedrības pamatvienī-
bas stiprināšanu un saglabāšanu.
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