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Vyzývam mladých ľudí v Cirkvi, aby sa učili o Duchu Eliášovom a pocítili ho.

Keď študujeme a učíme sa evanjelium Ježiša Krista a žijeme podľa neho, sled udalostí je často 
poučný. Premýšľajte, napríklad, nad lekciami, ktoré sa učíme ohľadom duchovných priorít zo 
sledu dôležitých udalostí, ktoré sa udiali, keď bola v týchto neskorších dňoch znovuzriadená 
plnosť Spasiteľovho evanjelia.

Joseph Smith v posvätnom háji videl Večného Otca a Ježiša Krista a rozprával sa s Nimi. Okrem 
iného sa Joseph naučil to, čo je pravá podstata Božstva a o pokračujúcom zjavení. Toto 
majestátne videnie uviedlo dispenzáciu „plnosti časov“ (Efezským 1:10) a je jednou z 
význačných udalostí v histórii sveta.

Približne o tri roky, v odpovedi na Josephovu naliehavú modlitbu, ktorú predniesol večer 21. 
septembra 1823, sa jeho izba naplnila svetlom, až kým svetlo nebolo jasnejšie než napoludnie 
(pozri Joseph Smith – History 1:30). Pri jeho posteli sa zjavila postava, ktorá tohto mladého 
chlapca oslovila menom a prehlásila, že je poslom poslaným od Boha a že jeho meno je Moroni 
(pozri Joseph Smith – History 1: 33). Poučil Josepha o príchode Knihy Mormonovej. A potom 
Moroni citoval z knihy Malachiáša v Starom zákone, s malým pozmenením toho, čo sa nachádza 
v Biblii: Hľa, zjavím vám kňazstvo rukou Eliáša proroka, predtým ako príde deň Pánov, veľký a 
hrozný.

… A on zasadí do sŕdc detí prísľuby učinené otcom a srdcia detí sa obrátia k ich otcom. Ak by sa 
tak nestalo, celá zem by bola pri jeho príchode úplne zničená (pozri Joseph Smith – History, 1:38 
– 39).

Moroniho inštrukcie mladému prorokovi napokon obsahovali dve hlavné témy: (1) Knihu 
Mormonovu a (2) Malachiášové slová, ktoré predpovedali úlohu Eliáša v znovuzriadení 
všetkého, „o čom [Boh] od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov“ (Skutky 3:21). Tak 
teda úvodné udalosti znovuzriadenia zjavili správne porozumenie Božstva, zdôraznili dôležitosť 
Knihy Mormonovej a predvídali dielo spásy a povýšenia pre živých i mŕtvych. Tento 
inšpirovaný sled udalostí je poučením o duchovných záležitostiach najvyššej priority Božstva.

Moje posolstvo sa zameriava na službu a Ducha Eliášovho, ktoré predpovedal Moroni, keď 
dával počiatočné inštrukcie Josephovi Smithovi. Naliehavo sa modlím o pomoc Ducha Svätého.

Služba Eliáša

Eliáš bol starozákonný prorok, skrze ktorého boli vykonávané mocné zázraky. Zapečatil nebesia 
a na starodávny Izrael nespadla po tri a pol roka ani kvapka dažďa. Znásobil vdove múku a olej.
Vzkriesil mladého chlapca a na výzvy Baalových kňazov privolal oheň z nebies (pozri 1. 
Kráľovská 17 – 18). Eliáš na konci svojej služby v smrteľnosti „vystúpil vo víchrici na nebo“ (2. 
Kráľovská 2:11) a bol premenený.



„Zo zjavenia neskorších dní sa učíme, že Eliáš bol držiteľom pečatiacej moci Melchisedekovho 
kňazstva a bol posledným prorokom, ktorý ju mohol použiť pred dobou Ježiša Krista“ (Bible 
Dictionary, „Elijah“). Prorok Joseph Smith vysvetlil: „Duch, moc a povolanie Eliáša je, že má 
moc držať kľúč … plnosti Melchisedekovho kňazstva … a … získať všetky obrady prináležiace 
ku kráľovstvu Božiemu“ (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, [2007], 
zvýraznenie pridané). Táto posvätná pečatiaca právomoc je nevyhnutná pre to, aby boli kňazské 
obrady platné a záväzné na zemi i v nebi.

Eliáš sa zjavil spolu s Mojžišom na Hore premenenia (pozri Matúš 17:3) a udelil túto právomoc 
Petrovi, Jakubovi a Jánovi. Eliáš sa opäť zjavil spolu s Mojžišom a s ostatnými 13. apríla 1836 v 
chráme v Kirtlande a udelil rovnaké kľúče Josephovi Smithovi a Oliverovi Cowderymu.

Písma zaznamenávajú, že prorok Eliáš stál pred Josephom a Oliverom a povedal, že nadišiel čas, 
o ktorom sa hovorilo ústami proroka Malachiáša, ktorý svedčil, že Eliáš bude poslaný skôr ako 
nastane veľký a hrozný deň Pánov.

Povedal, že obráti srdcia otcov k deťom a srdcia detí k otcom, aby celá zem nebola zasiahnutá 
kliatbou.

Povedal, že kľúče tejto dispenzácie boli zverené do ich rúk, a tak môžu vedieť, že veľký a 
hrozný deň Pánov je blízko (pozri NaZ 110:14 – 16).

Znovuzriadenie pečatiacej právomoci Eliášom v roku 1836 bolo nutné na to, aby bol svet 
pripravený na Spasiteľov druhý príchod a iniciovalo obrovský nárast a celosvetový záujem o 
skúmanie rodinnej histórie.

Duch Eliášov a jeho dielo

Prorok Joseph Smith prehlásil: „Tou najväčšou zodpovednosťou, ktorú nám Boh na tomto svete 
dal je vyhľadávať našich zosnulých. … Lebo je potrebné, aby pečatiaca moc bola v našich 
rukách, aby sme spečatili naše deti k našim zosnulým, aby sa vyplnila dispenzácia časov —
dispenzácia, v ktorej sa vyplnia prísľuby učinené Ježišom Kristom pred založením tohto sveta 
pre spásu človeka. … A preto Boh povedal: ,Pošlem vám Eliáša, proroka‘“ (Teachings: Joseph 
Smith, 475).

Joseph neskôr vysvetlil: „Ale čo je účelom [Eliášovho príchodu]? Alebo v čom sa to vyplnilo?
Kľúče sú udelené, duch Eliášov prišiel, evanjelium je zavedené, Svätí Boží sú zhromaždení, Sion 
vybudovaný a Svätí vystúpia ako záchrancovia na vrch Sion [pozri Abdiáš 1:21].

Ale ako sa stanú záchrancami na vrchu Sion? Tým, že vybudujú chrámy … a vyjdú a obdržia 
všetky obrady … v mene všetkých svojich predkov, ktorí zomreli … ; a to je reťaz, ktorá púta 
srdcia otcov k deťom a deti k otcom, ktorá vypĺňa Eliášove poslanie“ (Teachings:Joseph Smith,
472 – 473).

Starší Russell M. Ballard učil, že Duch Eliášov je „prejav Ducha Svätého, ktorý vydáva 
svedectvo o božskej povahe rodiny“ („A New Harvest Time“, Ensign, máj 1998, 34). Tento 
príznačný vplyv Ducha Svätého nabáda ľudí, aby zistili a zdokumentovali údaje o svojich 
predkoch a členoch rodiny a mali ich v úcte – tých, ktorí žijú i tých, ktorí už zomreli.



Duch Eliášov ovplyvňuje ľudí v Cirkvi i mimo nej. Avšak, ako členovia Kristovej 
znovuzriadenej Cirkvi, máme záväzok a zodpovednosť, aby sme pátrali po našich predkoch a 
zabezpečili im spásne obrady evanjelia. „Bez nás nedosiahli dokonalosť“ (Židom 11:40; pozri
tiež Teachings: Joseph Smith, 475). A my nemôžeme byť dokonalí bez našich mŕtvych predkov 
(pozri NaZ 128:15).

Z týchto dôvodov skúmame rodinnú históriu, budujeme chrámy a vykonávame zástupné obrady.
Z týchto dôvodov bol Eliáš poslaný, aby znovuzriadil pečatiacu právomoc, ktorá viaže na zemi 
aj na nebi. Sme Pánovi zástupcovia v diele spásy a povýšenia, ktoré zabráni tomu, aby bola celá 
zem zasiahnutá kliatbou (pozri NaZ 110:15), keď sa opäť vráti. Toto je naša povinnosť a veľké 
požehnanie.

Výzva nastupujúcej generácii

Teraz prosím o pozornosť mladé ženy, mladých mužov a deti nastupujúcej generácie, keď 
zdôrazňujem dôležitosť Ducha Eliášovho vo vašich životoch v dnešnej dobe. Moje posolstvo je 
určené vo všeobecnosti pre celú Cirkev – ale hlavne pre vás.

Mnohí z vás si možno myslia, že na rodinnej histórii pracujú hlavne starší ľudia. Ale ja viem, že 
ani v písmach, ani v pokynoch cirkevných vedúcich sa nehovorí nič o vekovom limite, ktorým 
by táto dôležitá služba bola obmedzená iba na zrelých dospelých. Vy ste synovia a dcéry Božie, 
deti zmluvy a budovatelia kráľovstva. Nemusíte čakať, až dosiahnete nejaký vek, aby ste splnili 
svoju zodpovednosť pomáhať ľudskej rodine v diele spásy.

Pán v dnešnej dobe učinil dostupnými nevšedné zdroje, ktoré vám umožnia naučiť sa a milovať 
túto prácu, ktorú roznietil Duch Eliášov. Napríklad, FamilySearch je zbierka záznamov, zdrojov 
a služieb ľahko dostupných z osobných počítačov a rôznych mobilných zariadení, a je vytvorená 
na to, aby pomohla ľuďom vyhľadať a zdokumentovať svoju rodinnú históriu. Tieto zdroje sú 
tiež dostupné v centrách rodinnej histórie, ktoré sa nachádzajú v mnohých cirkevných budovách 
po celom svete.

Nie je to žiadna zhoda okolností, že FamilySearch a ostatné nástroje prichádzajú v čase, keď sú 
mladí ľudia dobre oboznámení so širokou škálou informačných a komunikačných technológií.
Vaše prsty sú trénované nielen na to, aby ste rýchlo komunikovali so svojimi priateľmi, ale aby
ste sms-kovali a ťukali do klávesníc, a tým urýchlili a propagovali dielo Pána. Zručnosti a 
schopnosti, ktoré sú v dnešnej dobe zrejmé u mnohých mladých ľudí sú prípravou na to, aby 
mali podiel na diele spásy.

Vyzývam mladých ľudí v Cirkvi, aby sa učili o Duchu Eliášovom a pocítili ho. Povzbudzujem 
vás, aby ste študovali svojich predkov, vyhľadávali ich a aby ste sa pripravili na vykonávanie 
krstov v zastúpení v dome Pána za svojich zosnulých predkov a členov rodiny (pozri NaZ 124:28 
– 36). A nalieham na vás, aby ste pomohli ostatným ľuďom objaviť ich rodinnú históriu.

Keď na túto výzvu odpoviete s vierou, vaše srdce sa obráti k otcom. Do vášho srdca budú 
zasadené sľuby dané Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Vyhlásenie o vašej rodovej línii, ktoré je 
vo vašom patriarchálnom požehnaní, vás bude spájať s týmito otcami a bude mať pre vás väčší 
význam. Vaša láska k vašim predkom a vďačnosť budú rásť. Vaše svedectvo o obrátení k 



Spasiteľovi bude hlbšie a stále. A sľubujem vám, že budete chránení pred stupňujúcim sa 
vplyvom protivníka. Keď sa podieľate na tomto svätom diele a milujete ho, budete chránení 
počas mladosti aj po celý svoj život.

Rodičia a vedúci, prosím vás, pomôže svojim deťom a mládeži, aby sa učili o Duchu Eliášovom 
a pocítili ho. Ale nech vaša snaha nie je príliš chladná či formálna, ani nech neposkytuje príliš 
veľa konkrétnych informácií či školení. Vyzvite mladých ľudí, aby to preskúmali, skúsili a 
naučili sa to sami (pozri Joseph Smith – History 1:20). Každý mladý človek môže robiť to, čo 
navrhujem, ak použije moduly dostupné na lds.org/familyhistoryyouth. Kvórum Áronovho 
kňazstva a predsedníctva tried Mladých žien môžu hrať dôležitú úlohu v tom, aby pomohli 
všetkým mladým ľuďom dôverne sa oboznámiť s týmito základnými zdrojmi. Mladí ľudia 
nemajú byť len pasívnymi študentmi, za ktorých je konané (pozri 2. Nefi 2:26), ale majú byť v 
čoraz väčšej miere študentmi, ktorí konajú, a tak obdržia ďalšie svetlo a poznanie mocou Ducha 
Svätého.

Rodičia a vedúci, budete ohromení tým, ako rýchlo vaše deti a mládež Cirkvi nadobudnú veľkú 
zručnosť pri práci s týmito nástrojmi. V skutočnosti to budete vy, ktorí sa od týchto mladých 
ľudí budú učiť hodnotné lekcie ohľadom toho, ako efektívne používať tieto zdroje. Mládež môže 
ponúknuť veľkú pomoc starším ľuďom, ktorí sa cítia nesvoji v používaní technológií alebo z 
nich majú strach, alebo nemajú príliš skúseností s FamilySearch. Tiež uvidíte mnohé požehnania, 
keď mladí ľudia zasvätia viac času práci na rodinnej histórii a službe v chráme a budú tráviť 
menej času hraním videohier, surfovaním na internete a facebooku.

Troy Jackson, Jaren Hope a Andrew Allan sú držitelia Áronovho kňazstva, ktorých inšpirovaný 
biskup povolal, aby vo svojom zbore spolu učili triedu rodinnej histórie. Títo mladí muži sú ako 
mnohí z vás, dychtia po učení a túžia po službe.

Troy vyhlásil: „Obyčajne som prišiel na zhromaždenie a len som tam sedel, ale teraz si 
uvedomujem, že musím ísť domov a niečo urobiť. Všetci môžeme pracovať na rodinnej histórii.“

Jaren povedal, že keď sa naučil viac o rodinnej histórii, uvedomil si, že „to nie sú len mená, ale 
skutoční ľudia. Cítil som stále väčšie a väčšie nadšenie z toho, že som nosil mená do chrámu.“

A Andrew poznamenal: „Nevedel som, že by som mohol získať takú lásku a elán, ktoré prišli s 
mojím záujmom o rodinnú históriu. Keď som sa každý týždeň pripravoval na výučbu, často som 
bol nabádaný Duchom Svätým, aby som skúsil niektorú z metód, ktorá sa vyučovala v lekcii, a 
pracoval podľa nej. Predtým bola pre mňa rodinná história niečím strašným. Ale s pomocou 
Ducha som bol schopný vyplniť svoje povolanie a pomôcť mnohým ľuďom v mojom zbore.“

Moji milovaní mladí bratia a sestry, rodinná história nie je len zaujímavý program alebo aktivita 
sponzorovaná Cirkvou; skôr je to nevyhnutná súčasť diela spásy a povýšenia. Boli ste pripravení 
na tento deň a na to, aby ste budovali kráľovstvo Božie. Ste tu teraz na tejto zemi, aby ste 
pomáhali v tomto nádhernom diele.

Svedčím, že Eliáš sa vrátil na zem a znovuzriadil posvätnú pečatiacu právomoc. Svedčím, že to, 
čo je zviazané na zemi, môže byť zviazané na nebi. A viem, že mládež nastupujúcej generácie 
hrá v tomto veľkom úsilí kľúčovú úlohu. O tom svedčím v posvätnom mene Pána Ježiša Krista, 
amen.


