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โดยเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ศาสนจักรทุกคน  อำานาจฐานะปุโรหิตเป็นพร 
แก่เราทุกคน  กุญแจฐานะปุโรหิตกำากับดูแล
สตรีเช่นเดียวกับบุรุษ ศาสนพิธีฐานะปุโรหิต 
และสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตเก่ียวข้องท้ังสตรี 
และบุรุษเช่นกัน

III.
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธอธิบายว่าฐานะ 

ปุโรหิตคือ “อำานาจของพระผู้เป็นเจ้าที่มอบ 
ให้มนุษย์ได้กระทำาในแผ่นดินโลกเพื่อความ
รอดของครอบครัวมนุษย์”2  ผู้นำาท่านอื่นสอน
เราว่าฐานะปุโรหิต “เป็นพลังอำานาจสูงสุดบน 
แผ่นดินโลกนี้ เป็นพลังอำานาจที่สร้างแผ่นดิน 
โลก”3  พระคัมภีร์สอนว่า “ฐานะปุโรหิตเดียว 
กันนี้, ซึ่งอยู่ในกาลเริ่มต้น, จะอยู่ในการสิ้น 
สุดของโลกด้วย.” (โมเสส 6:7)  ดังนั้น ฐานะ
ปุโรหิตคือพลังอำานาจซึ่งโดยอำานาจนั้น เรา
จะฟื้นคืนชีวิตและดำาเนินต่อไปสู่ชีวิตนิรันดร์

ความเข้าใจที่เราแสวงหาเริ่มจากความ
เข้าใจเรื่องกุญแจของฐานะปุโรหิต  “กุญแจ
ฐานะปุโรหิตคือสิทธิอำานาจที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานแก่ [ผู้ดำารง] ฐานะปุโรหิตเพื่อกำากับ
ดูแล ควบคุม และปกครองการใช้ฐานะปุโรหิต 
ของพระองค์บนแผ่นดินโลก”4 การดำาเนินงาน 
ทุกอย่างหรือศาสนพิธีที่ปฏิบัติในศาสนจักร
กระทำาภายใต้การมอบอำานาจทั้งโดยตรง
หรือโดยอ้อมของผู้ที่ถือกุญแจสำาหรับหน้าที่
นั้น  ดังที่เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดได้
อธิบายไว้ “ผู้ที่มีกุญแจฐานะปุโรหิต…ย่อม
ทำาให้ทุกคนที่รับใช้หรือทำางานอย่างซื่อสัตย์
ภายใต้การกำากับดูแลของเขามีโอกาสใช้สิทธิ
อำานาจฐานะปุโรหิตและเข้าถึงพลังอำานาจ
ฐานะปุโรหิต”5  

โดยการควบคุมการใช้สิทธิอำานาจฐานะ
ปุโรหิต หน้าที่ของกุญแจฐานะปุโรหิตมีทั้ง
ขยายและจำากัด  ขยายโดยการทำาให้สิทธิ
อำานาจและพรฐานะปุโรหิตมีให้แก่บุตรธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าทุกคน  และจำากัดโดยการ
กำากับดูแลว่าใครจะได้รับสิทธิอำานาจของ
ฐานะปุโรหิต ใครจะดำารงตำาแหน่งของฐานะ
ปุโรหิต และจะประสาทสิทธิและพลังอำานาจ
นั้นอย่างไร  ตัวอย่างเช่น คนที่ดำารงฐานะ
ปุโรหิตไม่สามารถประสาทตำาแหน่งหรือ
สิทธิอำานาจของเขาให้แก่ผู้อื่นได้ เว้นแต่จะ

I.
ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้เราได้เห็นพี่น้อง

ชายที่ซื่อสัตย์ของเราบางท่านได้รับการปลด 
และเราสนับสนุนการเรียกของท่านอื่นๆ  ใน
การเปล่ียนแปลงน้ี—ซ่ึงเป็นท่ีคุ้นเคยในศาสน- 
จักร—เราไม่ได้ “ก้าวลง” เมื่อเราได้รับการ
ปลด และเราไม่ได้ “ก้าวขึ้น” เมื่อเราได้รับ 
การเรียก  ไม่มี “ขึ้นหรือลง” ในการรับใช้
พระเจ้า  มีเพียง “เดินหน้าหรือถอยหลัง” และ 
ความแตกต่างดังกล่าวขึ้นอยู่กับว่าเรายอม 
รับและปฏิบัติตามการปลดและการเรียกของ
เราอย่างไร  ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยควบคุมการ
ประชุมซึ่งมีการปลดประธานสเตคหนุ่มที่รับ
ใช้อย่างดีเป็นเวลาเก้าปีและบัดนี้ดีใจกับการ
ปลดและการเรียกใหม่ซึ่งเขากับภรรยาได้รับ   
พวกเขาได้รับเรียกเป็นผู้นำาบริบาลในวอร์ด
ของพวกเขา  มีเพียงศาสนจักรนี้เท่านั้นที่เห็น
ว่าสิ่งนั้นมีเกียรติเท่าเทียมกัน! 

II.
ขณะที่กำาลังพูดในการประชุมสตรี ลินดา 

เค. เบอร์ตัน ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ 
กล่าวว่า “เราหวังท่ีจะ ปลูกฝัง ในใจเราแต่ละ 

คนถึงความปรารถนาจะเข้าใจฐานะปุโรหิต
มากขึ้น”1 สิ่งที่เธอพูดนั้นประยุกต์ใช้ได้กับ 
เราทุกคน ข้าพเจ้าจะดำาเนินตามโดยการพูด
ถึงกุญแจและสิทธิอำานาจของฐานะปุโรหิต  
เนื่องจากหัวข้อนี้เป็นที่กังวลเท่าเทียมกันทั้ง
ต่อบุรุษและสตรี ข้าพเจ้าจึงดีใจที่การประชุม 
นี้มีการถ่ายทอดและจัดพิมพ์สำาหรับสมาชิก 

กุญแจและสิทธิอำ�น�จ
ของฐ�นะปุโรหิต
กุญแจฐานะปุโรหิตก�ากับดูแลสตรีเช่นเดียวกับบุรุษ ศาสนพิธีฐานะปุโรหิต
และสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตเกี่ยวข้องทั้งสตรีและบุรุษเช่นกัน 
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ได้รับอนุญาตจากผู้ที่ถือกุญแจ  หากไม่ได้
รับอนุญาต การแต่งตั้งก็จะไม่เป็นผล  เรื่อง 
นี้อธิบายว่าเหตุใดผู้ดำารงฐานะปุโรหิต—ไม่
ว่าจะตำาแหน่งใดก็ตาม—จึงไม่สามารถแต่ง 
ตั้งสมาชิกครอบครัวหรือประกอบศาสนพิธี
ศีลระลึกในบ้านของตนเองได้หากไม่ได้รับ 
อนุญาตจากผู้ถือกุญแจที่เหมาะสม

ยกเว้นงานศักด์ิสิทธ์ิท่ีพ่ีน้องสตรีทำาในพระ- 
วิหารภายใต้กุญแจซึ่งถือโดยประธานพระ- 
วิหาร ซึ่งข้าพเจ้าจะอธิบายหลังจากนี้ มีเพียง 
ผู้ดำารงตำาแหน่งฐานะปุโรหิตเท่าน้ันท่ีสามารถ 
ทำาหน้าที่ในศาสนพิธีฐานะปุโรหิตได้  และ
ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด
ได้รับการบันทึกไว้ในบันทึกของศาสนจักร

ท้ายที่สุด กุญแจทั้งหมดของฐานะปุโรหิต
ถือโดยพระเจ้าพระเยซูคริสต์ เจ้าของฐานะ
ปุโรหิตนั้น  พระองค์ทรงเป็นผู้กำาหนดว่าจะ 
มอบหมายกุญแจใดให้แก่มนุษย์และจะใช ้
กุญแจเหล่าน้ันอย่างไร  เรามักจะคิดว่าโจเซฟ 
สมิธได้รับการประสาทกุญแจทั้งหมดของ
ฐานะปุโรหิตในพระวิหารเคิร์ทแลนด์ แต่

พระคัมภีร์กล่าวว่ากุญแจทั้งหมดที่ได้รับการ 
ประสาทที่นั่นคือ “กุญแจทั้งหลายของสมัย 
การประทานน้ี” (ค.พ. 110:16)  ในการประชุม 
ใหญ่สามัญหลายปีมาแล้ว ประธานสเป็นเซอร์ 
ดับเบิลยู. คิมบัลล์เตือนเราว่ามีกุญแจฐานะ
ปุโรหิตอื่นๆ อีกที่ไม่ได้มอบให้มนุษย์บนแผ่น
ดินโลก รวมถึงกุญแจแห่งการสร้างและการ
ฟื้นคืนชีวิต6

ลักษณะแห่งสวรรค์ของการจำากัดการใช ้
กุญแจฐานะปุโรหิตอธิบายถึงความแตกต่าง 
ที่สำาคัญระหว่างการตัดสินใจเรื่องการบริหาร
งานศาสนจักรกับการตัดสินใจท่ีส่งผลต่อฐานะ 
ปุโรหิต  ฝ่ายประธานสูงสุดและสภาฝ่าย
ประธานสูงสุดตลอดจนโควรัมอัครสาวก
สิบสอง ผู้ควบคุมดูแลศาสนจักร ได้รับมอบ
อำานาจในการตัดสินใจหลายอย่างที่ส่งผลต่อ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติของศาสนจักร—
เช่นสถานที่ตั้งอาคารศาสนจักรและอายุของ 
ผู้สอนศาสนา  แต่ถึงแม้เจ้าหน้าที่ควบคุม 
เหล่านี้จะถือและใช้กุญแจทั้งหมดที่มอบให้
มนุษย์ในสมัยการประทานนี้ พวกท่านก็ไม่มี

อิสระที่จะเปลี่ยนแบบแผนจากเบื้องบนซึ่ง
ประกาศิตไว้แล้วว่าผู้ชายเท่านั้นที่จะดำารง
ตำาแหน่งในฐานะปุโรหิต  

IV. 
ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงประเด็นของสิทธ ิ

อำานาจฐานะปุโรหิต ข้าพเจ้าจะเริ่มด้วยหลัก- 
ธรรมสามข้อท่ีเพ่ิงสนทนาไป (1) ฐานะปุโรหิต 
คืออำานาจของพระผู้เป็นเจ้าที่มอบหมายให้
มนุษย์กระทำาเพื่อความรอดของครอบครัว
มนุษย์ (2) สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตปกครอง
โดยผู้ดำารงฐานะปุโรหิตซึ่งถือกุญแจฐานะ
ปุโรหิต และ (3) เนื่องจากพระคัมภีร์กล่าว
ว่า “เจ้าหน้าที่ [และ] ตำาแหน่งอื่นทั้งปวงใน
ศาสนจักรเป็นส่วนประกอบของฐานะปุโรหิต 
[แห่งเมลคีเซเดค] นี้ (ค.พ. 107:5) ทุกสิ่งที ่
ทำาภายใต้การกำากับดูแลของกุญแจฐานะ
ปุโรหิตเหล่านั้นจึงทำาด้วยสิทธิอำานาจฐานะ
ปุโรหิต

สิ่งนี้จะประยุกต์ใช้กับสตรีได้อย่างไร  ใน
คำาปราศรัยต่อสมาคมสงเคราะห์ ประธาน 
โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ขณะนั้นเป็นประธาน 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง กล่าวว่า “ถึงแม้พี่
น้องสตรีจะไม่ได้รับฐานะปุโรหิต พวกเธอ 
ไม่ได้รับการประสาทฐานะปุโรหิต แต่ไม่ได้
หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานสิทธิ
อำานาจแก่พวกเธอ…บุคคลคนหนึ่งหรือพี่
น้องสตรีคนหนึ่ง อาจได้รับสิทธิอำานาจที่จะ
ทำาบางสิ่งบางอย่างในศาสนจักรซึ่งเกี่ยวพัน
และจำาเป็นที่สุดสำาหรับความรอดของเรา 
เช่นงานที่พี่น้องสตรีของเราทำาในพระนิเวศน์
ของพระเจ้า  พวกเธอได้รับสิทธิอำานาจให้
ทำาหลายสิ่งหลายอย่างที่วิเศษและสำาคัญยิ่ง 
ศักดิ์สิทธิ์ต่อพระเจ้า และเกี่ยวพันกันอย่าง
สมบูรณ์เช่นเดียวกับพรซึ่งให้โดยชายผู้ดำารง
ฐานะปุโรหิต”7

ในคำาปราศรัยสำาคัญน้ัน ประธานสมิธบอก 
คร้ังแล้วคร้ังเล่าว่าสตรีได้รับสิทธิอำานาจ ท่าน 
บอกกับบรรดาสตรีว่า “ท่านพูดด้วยสิทธิ
อำานาจได้ เพราะพระเจ้าประทานสิทธิอำานาจ 
แก่ท่าน” ท่านยังบอกด้วยว่าสมาคมสงเคราะห์ 
“ได้รับพลังและสิทธิอำานาจให้ทำาสิ่งสำาคัญ
มากมาย งานท่ีพวกเธอทำา ทำาโดยสิทธิอำานาจ 
จากเบื้องบน” และแน่นอนว่า งานศาสนจักร 
ที่สตรีหรือบุรุษทำา ไม่ว่าจะในพระวิหารหรือ
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ในวอร์ดหรือในสาขา กระทำาภายใต้การกำากับ 
ดูแลของผู้ที่ถือกุญแจฐานะปุโรหิต  ดังนั้น 
เมื่อพูดถึงสมาคมสงเคราะห์ ประธานสมิธ
อธิบายว่า “[พระเจ้า] ประทานองค์การที่
ยอดเยี่ยมนี้แก่พวกเธอ องค์การที่พวกเธอม ี
อำานาจรับใช้ภายใต้การกำากับดูแลของอธิการ 
วอร์ด…ในการดูแลผู้คนของเราทั้งฝ่ายโลก
และฝ่ายวิญญาณ”8

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นความจริงที่ว่าสมาคม
สงเคราะห์ไม่ได้เป็นแค่ชั้นเรียนสำาหรับสตรี 
แต่เป็นบางสิ่งที่พวกเธอเป็นส่วนหนึ่ง—เป็น
ส่วนประกอบของฐานะปุโรหิตที่ได้รับการ
สถาปนาจากสวรรค์9

เราไม่คุ้นเคยกับการพูดว่าสตรีมีสิทธิ
อำานาจฐานะปุโรหิตในการเรียกของพวกเธอ
ในศาสนจักร แต่จะเป็นสิทธิอำานาจอื่นใด
หรือ  เมื่อสตรีคนหนึ่ง—ไม่ว่าเยาว์วัยหรือสูง 
วัย—ได้รับการวางมือมอบหน้าที่ให้สั่งสอน 
พระกิตติคุณในฐานะผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 
เธอได้รับสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตที่จะทำา 
หน้าที่หนึ่งของฐานะปุโรหิต  เช่นเดียวกับ 
สตรีคนหนึ่ง เมื่อได้รับการวางมือมอบหน้าที ่
เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือครูในองค์การของศาสนจักร 
ภายใต้การกำากับดูแลของผู้ถือกุญแจฐานะ 
ปุโรหิต  ใครก็ตามที่ทำาหน้าที่ในตำาแหน่งหรือ 
การเรียกซ่ึงได้รับจากผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิต 
เขาใช้สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตในการทำาหน้าท่ี 
ซึ่งตนเองได้รับมอบหมาย 

ใครก็ตามที่ใช้สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตไม ่
ควรนึกถึงสิทธ์ิของเขาและควรมุ่งเน้นท่ีหน้าท่ี 
รับผิดชอบของเขา  นั่นคือหลักธรรมที่สังคม
โดยท่ัวไปต้องการ อเล็กซานเดอร์ โซลเชนิตซิน 
นักเขียนผู้มีชื่อเสียงชาวรัสเซียกล่าวว่า “ถึง
เวลาแล้ว…ที่จะปกป้องพันธะรับผิดชอบของ 
มนุษยชนมากกว่าสิทธิมนุษยชน”10 วิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายรู้อย่างแน่นอนว่าการมีคุณสมบัติ
คู่ควรแก่ความสูงส่งนั้นไม่ใช่เรื่องของการ
อ้างสิทธิ์แต่เป็นเรื่องของการทำาหน้าที่รับผิด
ชอบให้สมบูรณ์

V.
พระเจ้าทรงกำากับว่าผู้ชายเท่านั้นที่จะได ้

รับแต่งตั้งสู่ตำาแหน่งในฐานะปุโรหิต แต่ ดังที ่
ผู้นำาศาสนจักรหลายท่านได้เน้นย้ำา ผู้ชายไม ่

ใช่ “ฐานะปุโรหิต”11  ผู้ชายดำารงฐานะปุโรหิต 
พร้อมกับหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ฐานะ
ปุโรหิตนั้นเป็นพรแก่บุตรธิดาทุกคนของพระ-
ผู้เป็นเจ้า

บุตรของพระผู้เป็นเจ้าไม่สามารถใช้อำานาจ 
ซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองค์ประทานแก่เขา
หากปราศจากธิดาของพระองค์เคียงข้างเขา 
เพราะพระผู้เป็นเจ้าประทานอำานาจแก่ธิดา 
ของพระองค์เท่านั้น “ที่จะเป็นผู้สร้างร่างกาย 
…เพื่อรูปแบบและแผนอันยิ่งใหญ่ของพระ-
ผู้เป็นเจ้าจะบังเกิดผล”12  นี่คือถ้อยคำาของ
ประธานเจ. รูเบน คลาร์ก

ท่านพูดต่อไปว่า “นี่คือบทบาทของภรรยา

และมารดาของเราในแผนนิรันดร์  พวกเธอ
ไม่ใช่ผู้ดำารงฐานะปุโรหิต พวกเธอไม่ได้รับคำา
สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่และงานต่างๆ ของฐานะ
ปุโรหิต หรือต้องแบกรับหน้าที่รับผิดชอบ
เหล่านั้น พวกเธอคือผู้สร้างและผู้จัดเตรียม
ภายใต้อำานาจนั้น และเป็นผู้รับส่วนของพร
ฐานะปุโรหิต เป็นส่วนเติมเต็มอำานาจฐานะ
ปุโรหิตและเติมเต็มหน้าที่ซึ่งได้รับเรียกจาก
สวรรค์ โดยมีความสำาคัญอย่างไม่สิ้นสุดใน
บทบาทดังกล่าวเฉกเช่นฐานะปุโรหิต”13  

ในถ้อยคำาที่ได้รับการดลใจเหล่านั้น ประ- 
ธานคลาร์กพูดถึงครอบครัว  ดังที่กล่าวไว้ใน
ถ้อยแถลงเรื่องครอบครัว บิดาเป็นผู้นำาใน
ครอบครัว เขาและมารดามีหน้าที่รับผิดชอบ
ต่างกัน แต่พวกเขา “มีหน้าที่ช่วยเหลือกันใน
ฐานะเป็นหุ้นส่วนเท่าๆ กัน”14  หลายปีก่อน
จะมีถ้อยแถลงเรื่องครอบครัว ประธานสเป็น-
เซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ให้คำาอธิบายดังนี้ 
“เมื่อเราพูดถึงการแต่งงานว่าเป็นเรื่องหุ้น
ส่วน ขอให้เราพูดถึงการแต่งงานในฐานะที่
เป็นหุ้นส่วน เต็มตัว  เราไม่ต้องการให้สตร ี
แอลดีเอสของเราเป็นหุ้นส่วนที่ ไม่มีส่วนจัด 

การ หรือหุ้นส่วน จ�ากัด ในงานมอบหมาย 
นิรันดร์น้ัน!  โปรดเป็นหุ้นส่วนท่ี มีส่วนจัดการ 

และเป็นหุ้นส่วน เต็มตัว ”15  
ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่า

ในศาสนจักรหรือในครอบครัว สตรีและบุรุษ
มีความเท่าเทียมกัน มีหน้าที่รับผิดชอบต่าง
กัน

ข้าพเจ้าขอท้ิงท้ายด้วยความจริงบางอย่าง 
เกี่ยวกับพรของฐานะปุโรหิต พรของฐานะ
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ปุโรหิตมีให้ทั้งแก่สตรีและบุรุษด้วยเงื่อนไข
เดียวกัน ไม่เหมือนกับกุญแจฐานะปุโรหิต
และการแต่งตั้งฐานะปุโรหิต  ของประทาน
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และพรพระวิหาร
เป็นตัวอย่างที่คุ้นเคยกันดีของความจริงนี้  

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดพูดไว้อย่าง 
หลักแหลมที่งานสัปดาห์การศึกษาของมหา- 
วิทยาลัยบีวายยูเม่ือฤดูร้อนท่ีแล้ว ท่านสอนว่า

“หลักคำาสอนของศาสนจักรเราวางสตรีไว้
เท่าเทียมแต่แตกต่างจากบุรุษ  พระผู้เป็นเจ้า
ไม่ทรงถือว่าเพศหนึ่งดีกว่าหรือสำาคัญกว่าอีก
เพศหนึ่ง…

“เมื่อบุรุษและสตรีไปพระวิหาร พวกเขา
ทั้งคู่ได้รับการประสาทด้วยอำานาจเดียวกัน 
ซึ่งคืออำานาจฐานะปุโรหิต…แต่บุตรธิดาทุก
คนของพระผู้เป็นเจ้าสามารถเข้าถึงพลังและ
พรของฐานะปุโรหิตได้”16  

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงอำานาจและพรฐานะ
ปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งมีให้บุตรธิดาของ 
พระองค์เหมือนกัน ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง 
สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต ซึ่งใช้โดยทั่วถึงทุก

ตำาแหน่งและกิจกรรมของศาสนจักรของพระ- 
เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ข้าพเจ้า
เป็นพยานถึงหน้าที่ของกุญแจฐานะปุโรหิต 
ที่ได้รับการกำากับดูแลจากเบื้องบน  ซึ่งถือ
และใช้อย่างสมบูรณ์โดยโธมัส เอส. มอนสัน 
ศาสดาพยากรณ์/ประธานของเรา  สุดท้าย
และสำาคัญท่ีสุด ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระเจ้า 
และพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเจ้า 
ของฐานะปุโรหิตนี้และเราเป็นผู้รับใช้ของ
พระองค์  ในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน  
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