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Av eldste Dallin H. Oaks
i De tolv apostlers quorum

Prestedømsnøkler veileder kvinner så 
vel som menn, og prestedømsordinan-
ser og prestedømsmyndighet gjelder 
både kvinner og menn.

III.
President Joseph F. Smith beskrev 

prestedømmet som “Guds kraft med-
delt mennesket, ved hvilket men-
nesket kan virke på jorden for den 
menneskelige families frelse.” 2 Andre 
ledere har lært oss at prestedømmet 
er “den største kraft på jorden”. Det er 
den kraft som jorden ble skapt ved.” 3 
Skriftene lærer oss at “dette samme 
prestedømme som var i begynnelsen, 
skal også være ved verdens ende” 
(Moses 6:7). Dermed er prestedømmet 
den kraft ved hvilken vi vil gjenoppstå 
og gå videre til evig liv.

Den forståelse vi søker, begynner 
med å forstå prestedømmets nøkler. 
“Prestedømsnøkler er den myndighet 
Gud har gitt prestedøms[bærere] til 
å lede, kontrollere og styre bruken 
av hans prestedømme på jorden.” 4 
Hver handling eller ordinans i Kirken 
gjøres etter direkte eller indirekte 
godkjennelse av en som har nøklene 
til den funksjonen. Eldste M. Russell 
Ballard har forklart: “De som har 
prestedømsnøkler… gjør det boksta-
velig talt mulig for alle som arbeider 
trofast under deres ledelse, å utøve 
prestedømsmyndighet og ha tilgang 
til prestedømmets kraft.” 5

Ved å kontrollere utøvelsen av 
prestedømsmyndighet, virker pres-
tedømsnøkler både forstørrende og 
begrensende. De forstørrer ved å gjøre 
prestedømsmyndighet og velsignelser 
tilgjengelig for alle Guds barn. De 
begrenser ved å styre hvem som mot-
tar prestedømmets myndighet, hvem 
som skal inneha dets embeder og 
hvordan dets rettigheter og myndig-
het skal overdras. En person som har 
prestedømmet, kan for eksempel ikke 

I.
På denne konferansen har vi sett 

at noen trofaste brødre har blitt avløst, 
og vi har oppholdt andre. I denne 
vekslingen som er så vanlig i Kirken, 
får vi ikke “nedrykk” når vi blir avløst, 
og vi får ikke “opprykk” når vi blir 
kalt. Det er ikke noe “opp eller ned” i 
Herrens tjeneste. Det er bare “fremover 
eller bakover”, og denne forskjellen 
er avhengig av hvordan vi mottar og 
handler på våre avløsninger og våre 
kall. Jeg presiderte en gang ved avløs-
ningen av en ung stavspresident som 
hadde virket utmerket i ni år, og nå 
gledet seg over å bli avløst og over det 
nye kallet han og hans hustru hadde 
mottatt. De ble kalt som barnestuele-
dere i menigheten. Bare i denne Kirken 
ville det bli ansett som like ærefullt!

II.
I en tale på en kvinnekonferanse sa 

Hjelpeforeningens president Linda K. 
Burton: “Vi håper å innpode i hver 
av oss et større ønske om å forstå 
prestedømmet bedre.” 1 Dette behovet 
gjelder oss alle, og jeg vil følge det 

opp ved å tale om prestedømmets 
nøkler og myndighet. Siden disse 
emnene er like viktige for menn og 
kvinner, er jeg glad for at dette møtet 
blir kringkastet og publisert til alle 
medlemmer av Kirken. Prestedøm-
mets kraft er til velsignelse for oss alle. 

P R E S T E D Ø M S M Ø T E T  | 5. apri l  2014

Prestedømmets nøkler 
og myndighet
Prestedømsnøkler veileder kvinner så vel som menn, 
og prestedømsordinanser og prestedømsmyndighet 
gjelder både kvinner og menn.



50 L i a h o n a

overdra sitt embede eller sin myndig-
het til en annen, uten godkjennelse 
fra en som har nøklene. Uten denne 
godkjennelsen ville ordinasjonen 
være ugyldig. Dette forklarer hvorfor 
en prestedømsbærer – uavhengig av 
embede – ikke kan ordinere et med-
lem av sin familie eller forrette nadver-
den i sitt eget hjem uten tillatelse fra 
den som innehar de aktuelle nøklene.

Med unntak av det hellige arbei-
det som søstre gjør i templet under 
tempelpresidentens nøkler, som jeg 
skal beskrive senere, kan bare en som 
har et prestedømsembede, forrette i en 
prestedømsordinans. Alle godkjente 
prestedømsordinanser blir registrert 
i Kirkens opptegnelser.

Til syvende og sist innehas alle 
prestedømmets nøkler av vår Herre 
Jesus Kristus, hvis prestedømme det 
er. Han er den som bestemmer hvilke 
nøkler som skal delegeres til jordiske 

mennesker, og hvordan disse nøklene 
skal brukes. Vi er vant til å tenke at 
alle prestedømmets nøkler ble over-
dratt til Joseph Smith i Kirtland tempel, 
men ifølge skriftstedet var alt som ble 
overdratt der, “nøklene til denne evan-
gelieutdeling” (L&p 110:16). På gene-
ralkonferansen for mange år siden 
minnet president Spencer W. Kimball 
oss på at det finnes andre prestedøms-
nøkler som ikke har blitt gitt til men-
neskene på jorden, herunder nøklene 
til skapelse og oppstandelse.6

De guddommelige begrensningene 
som er satt på utøvelse av prestedøms-
nøkler, forklarer en viktig forskjell 
mellom avgjørelser innen Kirkens 
administrasjon og beslutninger som 
påvirker prestedømmet. Det første 
presidentskap og Det første president-
skaps og De tolvs quorums råd, som 
presiderer over Kirken, har myndighet 
til å ta mange avgjørelser som påvirker 

Kirkens retningslinjer og fremgangs-
måter – saker som for eksempel 
hvor Kirkens bygninger skal stå, og 
alderskrav til misjonærtjeneste. Men 
selv om disse presiderende autorite-
ter innehar og utøver alle nøkler som 
er delegert til menneskene i denne 
evangelieutdeling, står de ikke fritt til 
å endre det guddommelig forordnede 
mønster at bare menn kan inneha 
embeder i prestedømmet.

IV.
Jeg kommer nå til emnet pres-

tedømsmyndighet. Jeg begynner 
med de tre prinsippene jeg nettopp 
drøftet: (1) prestedømmet er Guds 
kraft delegert til mennesket for å 
handle til frelse for den menneskelige 
familie, (2) prestedømsmyndighet 
styres av prestedømsbærere som har 
prestedømsnøkler, og (3) ettersom 
Skriftene fastslår at “alle andre stillin-
ger [og] embeder i kirken utledes av 
[Det melkisedekske] prestedømme” 
(L&p 107:5), foregår alt som gjøres 
under ledelse av disse prestedøms-
nøkler, med prestedømsmyndighet.

Hvordan angår dette kvinner? I en 
tale til Hjelpeforeningen sa president 
Joseph Fielding Smith, som da var pre-
sident for De tolv apostlers quorum: 
“Selv om søstrene ikke har fått pres-
tedømmet, det har ikke blitt overdratt 
til dem, betyr det ikke at Herren ikke 
har gitt dem myndighet … En person, 
også søstre, kan motta myndighet 
til å gjøre visse ting i Kirken som er 
bindende og helt nødvendig for vår 
frelse, for eksempel det arbeidet som 
våre søstre gjør i Herrens hus. De får 
myndighet til å gjøre store og vidun-
derlige ting som er hellige for Herren, 
og akkurat like bindende som de vel-
signelser som gis av menn som bærer 
prestedømmet.” 7

I denne bemerkelsesverdige talen 
sa president Smith om og om igjen 
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at kvinner har fått myndighet. Til 
kvinnene sa han: “Dere kan tale med 
myndighet fordi Herren har gitt dere 
myndighet.” Han sa også at Hjelpefo-
reningen “[har] fått kraft og myndighet 
til å gjøre veldig mange ting. Arbeidet 
de gjør, blir gjort ved guddommelig 
myndighet.” Og Kirkens arbeid som 
utføres av kvinner eller menn, enten 
det er i templet eller i menigheter eller 
grener, gjøres naturligvis under ledelse 
av dem som har prestedømsnøkler. 
Følgelig forklarte president Smith om 
Hjelpeforeningen: “[Herren] har gitt 
dem denne storartede organisasjon 
hvor de har myndighet til å tjene 
under ledelse av biskopene i menighe-
tene… for å ivareta våre medlemmers 
interesser både åndelig og timelig.” 8

Dermed er det riktig å si at 
Hjelpeforeningen ikke bare er en 
klasse for kvinner, men noe de tilhø-
rer – et guddommelig fastlagt tillegg 
til prestedømmet.9

Vi er ikke vant til å snakke om at 
kvinner har prestedømmets myndig-
het i sine kall i Kirken, men hvilken 
annen myndighet kan det være? Når 
en kvinne – ung eller gammel – blir 
beskikket til å forkynne evangeliet 
som heltidsmisjonær, blir hun gitt 
prestedømsmyndighet til å utføre 
en prestedømsfunksjon. Det samme 
gjelder når en kvinne blir beskikket til 
å virke som funksjonær eller lærer i en 
kirkeorganisasjon under ledelse av en 
som har prestedømmets nøkler. Den 
som virker i et embede eller kall som 
mottas fra en som har prestedøms-
nøkler, utøver prestedømsmyndighet 
når hun eller han utfører sine tildelte 
oppgaver.

Den som utøver prestedømsmyn-
dighet, skulle glemme sine rettigheter 
og konsentrere seg om sitt ansvar. Det 
er et prinsipp som trengs i samfunnet 
for øvrig. Den berømte russiske forfat-
teren Aleksandr Solzjenitsyn skal ha 

sagt: “Det er på tide… å forsvare 
menneskerettigheter, ja, men menne-
skeforpliktelser enda mer.” 10 Siste- 
dagers- hellige forstår sikkert at det 
å kvalifisere seg til opphøyelse ikke 
handler om å hevde rettigheter, men 
om å oppfylle ansvar.

V.
Herren har bestemt at bare menn 

skal ordineres til embeder i preste-
dømmet. Men slik forskjellige ledere 
i Kirken har understreket, er ikke 

mennene “prestedømmet”.11 Menn 
innehar prestedømmet med en hellig 
plikt til å bruke det til velsignelse for 
alle Guds barn.

Den største kraft Gud har gitt sine 
sønner, kan ikke utøves uten at de blir 
ledsaget av en av hans døtre, for bare 
til sine døtre har Gud gitt evnen “til å 
skape legemer… slik at Guds hensikt 
og den store plan kan realiseres.” 12 
Dette er president J. Reuben Clarks ord.

Han fortsatte: “Dette er våre hus-
truer og mødres plass i den evige 
plan. De er ikke bærere av prestedøm-
met, de er ikke pålagt å utføre pres-
tedømmets oppgaver og funksjoner. 
De blir heller ikke pålagt dets ansvar, 
men er arbeidere og organisatorer 
under dets myndighet, og får del i dets 
velsignelser, mottar støtte fra preste-
dømmets kraft og innehar en funksjon 
som guddommelig kalt, av like stor 
evig betydning på sin plass som selve 
prestedømmet.” 13

Med disse inspirerte ord talte pre-
sident Clark om familien. Som nevnt 
i Familieerklæringen presiderer far 
i familien, og han og mor har egne 
ansvarsområder, men de er “forpliktet 
til å hjelpe hverandre som likeverdige 
partnere.” 14 Noen år før Familieer-
klæringen ga president Spencer W. 
Kimball denne inspirerte forklaringen: 
“Når vi taler om ekteskapet som et 
partnerskap, så la oss tale om ekteska-
pet som et fullverdig partnerskap. Vi 
ønsker ikke at våre kvinner i Kirken 
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skal være tause partnere eller begren-
sede partnere i denne evige oppgaven! 
Vær en bidragsyter og en fullverdig 
kompanjong.” 15

I Guds øyne, enten det er i Kirken 
eller i familien, er kvinner og menn 
jevnbyrdige, men har forskjellige 
ansvarsområder.

Jeg avslutter med noen sannheter 
om prestedømmets velsignelser. I 
motsetning til prestedømmets nøkler 
og ordinasjoner i prestedømmet, er 
prestedømmets velsignelser tilgjenge-
lig for kvinner og menn på samme vil-
kår. Den hellige ånds gave og templets 
velsignelser er kjente illustrasjoner av 
denne sannheten.

I sin innsiktsfulle tale under 
BYU Education Week i fjor sommer 
ga eldste M. Russell Ballard disse 
læresetningene:

“Kirkens lære stiller kvinner og 
menn likt, samtidig som den setter et 
skille mellom kvinner og menn. Gud 
ser ikke på noe kjønn som bedre eller 
viktigere enn det andre…

Når menn og kvinner drar til temp-
let, blir begge begavet med den samme 
kraft, som er prestedømmets kraft… 
Prestedømmets kraft og velsignelser er 
tilgjengelig for alle Guds barn.” 16

Jeg vitner om Guds prestedøm-
mes kraft og velsignelser, som er 
tilgjengelig for hans sønner og døtre 
på lik linje. Jeg vitner om prestedøm-
mets myndighet, som virker i alle 
embeder og aktiviteter i Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige. Jeg 
vitner om den guddommelig ledede 
funksjon av prestedømmets nøkler, 
som innehas og utøves i sin fylde av 
vår profet og president Thomas S. 
Monson. Sist, men ikke minst, vitner 
jeg om vår Herre og Frelser Jesus 
Kristus, hvis prestedømme dette er 
og hvis tjenere vi er, i Jesu Kristi navn. 
Amen. ◼
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