
Posvätné kľúče Áronovho kňazstva
Brat Larry M. Gibson
Prvý radca v Generálnom predsedníctve Mladých mužov

Keď mal jeden z mojich synov dvanásť rokov, rozhodol sa chovať zajace. Postavili sme 
klietky a od nášho suseda sme si zadovážili jedného veľkého zajaca – samčeka a dve samičky. 
Nemal som vôbec žiadnu predstavu do čoho sme sa pustili. Za veľmi krátky čas bol zajačinec 
plný malých zajačikov. Teraz, keď je už môj syn veľký, sa musím priznať, že som bol 
užasnutý, akým spôsobom sme regulovali ich množstvo � niekedy sa do zajačinca dostal 
susedov pes a trochu ich preriedil.

Avšak moje srdce bolo dojaté tým, keď som videl môjho syna a jeho bratov, ako dohliadali na 
tieto zajace a ako sa o ne starali. A teraz, ako manželia a otcovia, sú hodnými držiteľmi 
kňazstva, ktorí milujú, posilňujú a dohliadajú na svoje vlastné rodiny.

Som plný láskyplných pocitov, keď pozorujem vás, mladých mužov Áronovho kňazstva ako 
dohliadate na druhých, vrátane svojich rodín a členov kvóra a mnohých ostatných, ako ich 
podporujete a posilňujete. Mám vás rád.

Nedávno som videl ako bol trinásťročný chlapec ustanovený za prezidenta kvóra diakonov. 
Potom mu biskup potriasol rukou a oslovil ho „prezident,“ a vysvetlil členom kvóra, že ho 
oslovil prezident, aby zdôraznil posvätnosť jeho povolania. Prezident kvóra diakonov je 
jedným zo štyroch ľudí v zbore, ktorý drží kľúče predsedníctva. Pomocou týchto kľúčov bude 
on spolu so svojimi radcami viesť kvórum pomocou inšpirácie od Pána. Tento biskup chápal 
moc predsedníctiev vedených prezidentom, ktorý drží a používa posvätné kľúče (pozri NaZ 
124:142 � 143).

Neskôr som sa tohto mladého muža spýtal, či je pripravený predsedať tomuto úžasnému 
kvóru. Odpovedal: „Som nervózny. Neviem, čo robí prezident kvóra diakonov. Poviete mi 
to?“

Povedal som mu, že má úžasné biskupstvo a radcov, ktorí mu pomôžu byť 
úspešným a mocným kňazskými vedúcim. Vedel som, že oni budú mať v úcte jeho posvätné 
kľúče predsedníctva.

Potom som mu položil túto otázku: „Myslíš si, že by ťa Pán povolal do tohto dôležitého 
povolania bez toho, aby ti dal vedenie?“

Zamyslel sa nad tým, a potom odpovedal: „Kde ho nájdem?“

Po krátkom rozhovore si uvedomil, že vedenie nájde v písmach, v slovách žijúcich prorokov 
a v odpovediach na modlitbu. Rozhodli sme sa nájsť verš, ktorý by bol prvým krokom v jeho 
bádaní po tom ako sa naučil zodpovednostiam týkajúcich sa jeho nového povolania.

Našli sme si 107 oddiel Náuky a zmlúv, verš 85. Spomína sa tam, že prezident kvóra 
diakonov má sedieť v rade s členmi kvóra a učiť ich svojim zodpovednostiam. Všimli sme si, 
že toto kvórum nie je iba triedou, ale radou mladých mužov a oni sa majú pod vedením 
prezidenta navzájom posilňovať a poučovať. Vyjadril som mu svoju dôveru v to, že bude 
vynikajúcim prezidentom, ktorý sa bude spoliehať na inšpiráciu od Pána a zvelebovať svoje 



posvätné povolanie pri tom, ako bude svojich spolubratov diakonov učiť svojim 
povinnostiam.

Potom som sa spýtal: „Teraz, keď vieš, že máš učiť diakonov ich povinnostiam, poznáš ich 
povinnosti?“

Znova sme sa vrátili k písmam a našli sme toto:

1. Diakon je ustanovený, aby bdel nad Cirkvou a aby bol stálym služobníkom pre Cirkev 
(pozri NaZ 84:111).

Keďže rodina je základnou jednotkou Cirkvi, najdôležitejším miestom, kde môže držiteľ 
Áronovho kňazstva naplniť svoje povinnosti, je vo svojom vlastnom domove. Keď jeho otec a 
matka vedú rodinu, poskytuje im kňazskú podporu. Tiež dohliada na svojich bratov a sestry, 
mladých mužov vo svojom kvóre a na iných členov zboru.

2. Ak si to situácia vyžaduje, diakon pomáha učiteľovi vo všetkých jeho povinnostiach 
v Cirkvi (pozri NaZ 20:57).

Zistili sme, že ak má diakon pomáhať učiteľovi s jeho povinnosťami, musí vedieť, aké jeho 
povinnosti sú. V písmach sme rýchlo identifikovali vyše tucet povinností týkajúcich sa úradu 
učiteľa (pozri NaZ 20:50 � 59; 84:111). Aká mocná skúsenosť by to bola, keby každý mladý 
muž � a jeho otec, pomocníci a iní � robili to, čo urobil tento mladý muž: obrátili sa k 
písmam a našli by, aké sú ich povinnosti. Predpokladám, že mnohí z nás budú prekvapení a 
inšpirovaní z toho, čo tam nájdu. Povinnosť Bohu obsahuje nápomocné zhrnutia povinností 
Áronových kňazov a je veľkým zdrojom duchovného rastu. Žiadam vás, aby ste ju pravidelne 
používali.

3. Diakoni a učitelia majú varovať, vysvetľovať, nabádať, učiť a pozývať všetkých ku 
Kristovi (pozri NaZ 20:59; pozri 20:24, 46, 68 pre kňazov).

Mnohí mladí muži si myslia, že misionárska skúsenosť začína, keď dosiahnu devätnásť rokov 
a keď prídu do MŠS. V písmach sa učíme, že toto začína oveľa skôr. Pán chce, aby každý 
držiteľ Áronovho kňazstva pozýval všetkých, aby prišli ku Kristovi � začínajúc svojou 
vlastnou rodinou.

Ďalej, aby som tomuto mladému prezidentovi pomohol pochopiť, že iba on jediný je 
predsedajúcim úradníkom v kvóre, navrhol som mu, aby si trikrát prečítal prvú povinnosť 
napísanú v Náuke a zmluvách 107:85. Čítal tam, že má predsedať dvanástim diakonom. 
Spýtal som sa ho: „Čo ti Pán hovorí osobne o tvojej povinnosti prezidenta?“

„Nuž,“ povedal, „keď sme sa rozprávali, napadli ma viaceré veci. Myslím si, že Nebeský Otec 
chce, aby som predsedal dvanástim diakonom. Iba piati z nás chodia na zhromaždenia a jeden 
prichádza niekedy. Tak ako nás bude dvanásť?“

Nuž, nikdy som si tento verš nevyložil takýmto spôsobom, ale vlastne, on držal posvätné 
kľúče, ktoré som ja nemal. Učil ma trinásťročný prezident kvóra diakonov o moci zjavenia, 
ktorá prichádza k tým, ktorí majú posvätné kľúče predsedníctva bez ohľadu na ich intelekt, 
postavenie či vek.



Odpovedal som: „Neviem. Čo si myslíš?“

A on odpovedal: „Musíme prísť na to ako zariadiť, aby začali chodiť. Viem, že máme ešte 
dvoch chlapcov, ktorí by mali byť v našom kvóre, ale oni nechodia na zhromaždenia a ja ich 
nepoznám. Možno by som sa s jedným z nich mohol skamarátiť a požiadať mojich radcov, 
aby tak urobili s ostatnými. Ak by prišli všetci, bolo by nás sedem, ale kde zoženieme ďalších 
päť?“

„Neviem,“ bola moja odpoveď, „ale ak ich tam Nebeský Otec chce, tak On vie.“

„Potom sa ako predsedníctvo musíme modliť a zistiť, čo máme robiť.“ Potom sa spýtal: „Som 
zodpovedný za všetkých chlapcov v mojom zbore vo veku diakonov, dokonca aj tých, ktorí 
nie sú členmi?“

S úžasom som povedal: „Je podľa Pána biskup zodpovedný iba za členov svojho zboru alebo 
za všetkých tých, ktorý žijú na jeho území?“

Tento mladý „stály služobník“ to pochopil. Uvedomil si úlohu každého diakona, učiteľa 
a kňaza v tom ako majú dohliadať na Cirkev a pozývať všetkých, aby prišli ku Kristovi.

Keď myslím na našich úžasných mladých mužov a ženy v Cirkvi, prichádza mi na rozum verš 
v písmach � ten, ktorý citoval Moroni Josephovi Smithovi, keď mu povedal, že proroctvá 
v týchto veršoch sa čoskoro naplnia (Joseph Smith � History 1:41).

„Potom vylejem svojho Ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať... 
vaši mládenci videnia budú vídať“ (Joel 2:28).

To, čo tohto mladého prezidenta napadlo bola vízia toho, čo Nebeský Otec chce, aby sa s jeho 
kvórom stalo. Bolo to zjavenie, ktoré potreboval, aby posilnil aktívnych členov kvóra, 
pomohol tým, ktorí majú ťažkosti a pozval všetkých, aby prišli ku Kristovi. Takto inšpirovaný 
si urobil plány na to ako vykonávať Pánovu vôľu.

Pán učil svojho mladého prezidenta, že „kňazstvo“ znamená načiahnuť sa a slúžiť ostatným. 
Náš milovaný prorok prezident Thomas S. Monson vysvetľuje:

„Kňazstvo nie je ani tak darom, ako poverením slúžiť, privilégiom pozdvihovať a 
príležitosťou požehnávať životy ostatných“ (v „Our Sacred Priesthood Trust“, Ensign, máj 
2006, 57).

Služba je skutočným základom kňazstva � služba druhým, tá, ktorej príkladom bol Spasiteľ. 
Svedčím, že toto Jeho kňazstvo, že my sme v Jeho službe, a že On ukázal všetkým držiteľom 
kňazstva, aká má byť verná kňazská služba.

Vyzývam každého diakona, kňaza a každé predsedníctvo kvóra, aby sa pravidelne radilo, 
študovalo a modlilo, aby ste sa tak naučili, čo je Pánova vôľa pre vaše kvórum, a aby ste išli 
a urobili tak. Použite Povinnosť Bohu, aby vám pomohla učiť členov kvóra o ich 
povinnostiach. Vyzývam každého člena kvóra, aby podporovalo svojho prezidenta kvóra 
a obracalo sa na neho o radu, keď sa budete učiť a spravodlivo napĺňať svoje kňazské 
povinnosti. A ja tiež pozývam všetkých, aby videli týchto výnimočných mladých mužov tak, 



ako ich vidí Pán � ako mocný zdroj pre budovanie a posilňovanie Jeho kráľovstva tu 
a v tomto čase.

Vy úžasní mladí muži, ktorí držíte Áronovo kňazstvo, ktoré bolo znovuzriadené Jánom 
Krstiteľom Josephovi Smithovi a Oliverovi Cowderymu v blízkosti Harmony v Pennsylvánii. 
Vaše kňazstvo drží posvätné kľúče, ktoré otvárajú dvere všetkým deťom Nebeského Otca, 
aby prišli k Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi, a nasledovali Ho. Toto je umožnené vďaka 
„evanjeliu pokánia a krstu ponorením na odpustenie hriechov,“ každotýždennému obradu 
sviatosti a službe anjelov. Vy ste naozaj „služobníkmi,“ ktorí majú byť čistými, hodnými 
a vernými držiteľmi kňazstva, a to v každej dobe a na každom mieste.

Prečo? Počúvajte slová nášho milovaného Prvého predsedníctva, ktoré boli dané každému 
jednému z vás v brožúre Duty to God (Povinnosť Bohu):

„Máte právomoc vykonávať obrady Áronovho kňazstva.... Vy veľmi požehnáte životy tých 
okolo vás... Nebeský Otec vám veľmi dôveruje a verí a má pre vás dôležité poslanie, ktoré 
máte naplniť“ (Fulfilling My Duty to God [2010], 5).

Viem, že tieto slová sú pravdivé a modlím sa, aby mal každý z nás rovnaké svedectvo. A tieto 
veci hovorím v posvätnom mene Toho, ktorého kňazstvo držíme, v mene Ježiša Krista, amen.


