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เวลาที่ประทานให้มนุษย์ซึ่งในช่วงเวลาน้ัน
เขาอาจจะกลับใจ; ฉะนั้นชีวิตน้ีจึงมาเป็น
สภาพแห่งการทดลอง; เป็นเวลาที่เตรียมพบ 
พระผู้เป็นเจ้า; เป็นเวลาที่เตรียมรับสภาพอัน
หาได้สิ้นสุดไม่ซึ่งเราพูดมาแล้ว, ซึ่งอยู่ภาย
หลังการฟื้นคืนชีวิตของคนตาย.”3

เวลาที่เราได้รับให้มีชีวิตอยู่ในความเป็น
มรรตัยเป็นการเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้าฉันใด  

ข้
าพเจ้าปลื้มปีติที่ได้อยู่กับฐานะปุโรหิต
ของพระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงกระจายอยู่ท่ัวโลก 
ข้าพเจ้าสำานึกคุณต่อศรัทธา การรับใช้ 

และคำาสวดอ้อนวอนของท่าน
ข่าวสารของข้าพเจ้าคืนน้ีเก่ียวกับฐานะ

ปุโรหิตแห่งอาโรน  ถึงเราทุกคนด้วยผู้ช่วยให้
สัญญาของพระเจ้าเป็นจริงสำาหรับผู้ดำารงสิ่ง
ที่พระคัมภีร์เรียกว่า “ฐานะปุโรหิตที่ตำ่ากว่า”1 
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฐานะปุโรหิตขั้นเตรียม 
คืนนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงการเตรียมอันน่าภาค
ภูมินั้น

แผนของพระเจ้าสำาหรับงานของพระองค์
เต็มไปด้วยการเตรียม  พระองค์ทรงเตรียม
แผ่นดินโลกให้เราประสบการทดสอบและ
โอกาสของความเป็นมรรตัย  ขณะอยู่ที่นี่เรา 
อยู่ในสภาพที่พระคัมภีร์เรียกว่า “สภาพการ 
เตรียม”2

ศาสดาพยากรณ์แอลมาพูดถึงความสำาคญั 
ยิ่งของการเตรียมรับชีวิตนิรันดร์ ที่เราจะได้
อยู่ในครอบครัวกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
และพระเยซูคริสต์ตลอดกาล

ท่านอธิบายความจำาเป็นของการเตรียม 
ดงันี ้“และเราเหน็ว่าความตายมาสมูนษุยชาต,ิ 
แท้จริงแล้ว, ความตายที่อมิวเล็คพูดถึง, ซึ่ง
คือความตายทางโลก; กระนั้นก็ตามยังมีช่วง

เป็นพรของพระผูช่้วยให้รอด—เพราะการมอง 
เห็นตนเองอย่างชัดเจนเป็นจุดเริ่มต้นของ
ปัญญา

ถ้าเราทำาดงันี ้พระบดิาผูม้นีำา้พระทยักรณุา 
จะทรงจูงมือเรา  พระองค์จะทรงทำาให้เรา 
“แข็งแกร่งและได้รับพรจากเบื้องบน”14

เพื่อนรักของข้าพเจ้า ก้าวแรกบนหนทาง
อันมหัศจรรย์และความสมหวังแห่งการเป็น
สานุศิษย์ที่แท้จริงเริ่มด้วยการถามตนเอง
ด้วยคำาถามเรียบง่ายว่า

“องค์พระผู้เป็นเจ้า คือข้าพระองค์หรือ?”
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนี้และฝากพรของ

ข้าพเจ้าไว้กับท่านในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 
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แห่งอาโรนพร้อมกับการเรียกให้ดูแลฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรน  ข้าพเจ้ายังจำาได้ประหนึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อวาน ข้าพเจ้าจำาใบไม้ร่วงสีสันสวย 
งามได้ขณะผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่คนนั้นไป
กับข้าพเจ้าและพี่ชายเพื่อทำาบางสิ่งให้หญิง
ม่ายคนหน่ึง ข้าพเจ้าจำาไม่ได้ว่าโครงการอะไร 
แต่จำาได้ว่ารูส้กึถึงพลงัฐานะปโุรหติซึง่ช่วยเรา 
ขณะทำาสิ่งดังกล่าว ซึ่งต่อมาข้าพเจ้าเรียนรู้
ว่าพระเจ้าตรัสให้เราทุกคนทำาเพื่อให้เราได้
รับการอภัยบาปและพร้อมจะพบพระองค์

เมื่อนึกย้อนกลับไปข้าพเจ้ารู้สึกสำานึกคุณ
ต่อประธานสาขาที่เรียกผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ใหม่ให้ช่วยพระเจ้าเตรียมเด็กชายสองคนที่
สักวันหนึ่งจะเป็นอธิการ ดูแลคนยากไร้และ
คนขัดสนและเป็นประธานฐานะปุโรหิตขั้น
เตรียมเช่นกัน

ข้าพเจ้ายังเป็นมัคนายกเมื่อครอบครัว
เราย้ายไปวอร์ดใหญ่ในยูทาห์  นั่นเป็นครั้ง
แรกที่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงพลังของโควรัมในฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนแบบเต็มๆ  ที่จริงแล้ว นั่น
เป็นครั้งแรกที่เห็นโควรัมแบบนั้น  ต่อมานั่น
เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงพลังและพรของ
อธิการที่ควบคุมโควรัมปุโรหิต

อธิการเรียกข้าพเจ้าให้เป็นผู้ช่วยคนที่
หน่ึงของเขาในโควรัมปุโรหิต  จำาได้ว่าเขา
สอนโควรัมด้วยตนเอง—แม้เขายุ่งมากซึ่ง

เวลาที่เราได้รับในการรับใช้ในฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนเป็นโอกาสเตรียมเราให้เรียนรู้การ
ให้ความช่วยเหลืออันสำาคัญย่ิงต่อผู้อื่นฉัน
น้ัน  พระเจ้าประทานความช่วยเหลือที่เรา
ต้องใช้ผ่านการทดสอบของชีวิตมรรตัยฉันใด 
พระองค์ทรงส่งเรามาช่วยในการเตรียมฐานะ
ปุโรหิตฉันนั้น

ข่าวสารของข้าพเจ้าให้กับคนที่พระเจ้า
ทรงส่งมาช่วยเตรียมเป็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนมากเท่าๆ กับคนท่ีดำารงฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรน  ข้าพเจ้าพูดกับบิดา กับ
อธิการ และกับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมล-
คีเซเดคที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นคู่และ
ครูสอนเยาวชนชายผู้อยู่ในการเตรียมฐานะ
ปุโรหิต

ข้าพเจ้ากล่าวยกย่องและสำานึกคุณหลาย
ท่านทั่วโลกและตลอดไป

ข้าพเจ้าคงรู้สึกผิดถ้าไม่พูดถึงประธาน
สาขาและอธิการในวัยเยาว์ของข้าพเจ้า ข้าพ- 
เจ้าเป็นมัคนายกเมื่ออายุ 12 ปีในสาขาเล็กๆ 
ทางภาคตะวันออกของสหรัฐ  สาขาเล็กมาก
ที่มีข้าพเจ้ากับพี่ชายเป็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนเพียงสองคน กระทั่งบิดาข้าพเจ้า
ผู้เป็นประธานสาขาเชิญชวนชายกลางคน
เข้าร่วมศาสนจักร

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ได้รับฐานะปุโรหิต

เขาสามารถเรียกชายที่มีพรสวรรค์อีกหลาย
คนให้สอนเราก็ได้  เขาจัดเก้าอี้ในห้องเรียน
เป็นวงกลม  ให้ข้าพเจ้านั่งเก้าอี้ติดกับเขา
ด้านขวา

ข้าพเจ้ามองข้ามไหล่เขาได้ขณะสอน  
เขาก้มดูโน้ตย่อเป็นครั้งคราวที่พิมพ์อย่าง
ละเอียดลงในแฟ้มหนังเล็กๆ บนเข่าข้างหนึ่ง
และพระคัมภีร์เก่าๆ ที่ทำาเครื่องหมายเปิด
กางไว้บนเข่าอีกข้าง  ข้าพเจ้าจำาความตื่น
เต้นได้ขณะเขาเล่าเรื่องราวความกล้าหาญ
ในหนังสือของดาเนียลและประจักษ์พยาน
ของเขาในพระผูช่้วยให้รอด พระเจ้า พระเยซู
คริสต์

ข้าพเจ้าจะจดจำาตลอดไปว่าพระเจ้าทรง
เรียกคู่ท่ีทรงเลือกไว้อย่างดีให้ผู้ดำารงฐานะ
ปุโรหิตของพระองค์ในการเตรียม

อธิการของข้าพเจ้ามีที่ปรึกษาที่เก่งมาก 
และตอนนั้นข้าพเจ้าไม่เข้าใจเหตุผล เขาโทร
มาหาข้าพเจ้าที่บ้านมากกว่าหนึ่งครั้งและพูด
ว่า “ฮัล ผมต้องการให้คุณเป็นคู่ผมไปเยี่ยม
คนคนหนึ่ง”  ครั้งหนึ่งเขาพาข้าพเจ้าไปบ้าน
ของหญิงม่ายที่อยู่ตามลำาพังและไม่มีอาหาร
ในบ้าน  ระหว่างทางกลับบ้านเขาจอดรถ 
เปิดพระคัมภีร์ และบอกผมว่าเหตุใดเขาจึง
ปฏิบัติต่อหญิงม่ายคนนั้นประหนึ่งเธอมีพลัง
ไม่เพียงดูแลตนเองเท่านั้นแต่จะสามารถช่วย
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รู้สึกของครอบครัวที่พวกเขากำาลังจะไปสอน  
โดยการดลใจ เขารู้สึกว่าต้องถอยออกมา 
วางใจให้เยาวชนที่ด้อยประสบการณ์ขอร้อง
ลูกของพระผู้เป็นเจ้าที่สูงวัยกว่าให้กลับใจ
และมาสู่ความปลอดภัย

ข้าพเจ้าไม่ทราบผลของการเยี่ยมเหล่านั้น 
แต่ทราบว่าอธิการ ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรน และพระเจ้ากำาลังเตรียมเด็กชายให ้
พร้อมเป็นชายฐานะปโุรหิตและแม้เป็นอธิการ 
สักวันหนึ่ง

เวลานี้สิ่งที่ท่านเคยเห็นและเคยประสบ
ในชีวิตทำาให้ท่านคุ้นกับเรื่องราวความสำาเร็จ
เช่นนั้นในการเตรียมฐานะปุโรหิต  ท่านเคย
รู้และเคยเป็นอธิการ คู่ และบิดามารดา
เช่นนั้น  ท่านเคยเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้า
ในการเตรียมท่านให้พร้อมรับหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตซึ่งพระองค์ทรงรู้ว่าจะอยู่ข้างหน้าท่าน

เราทุกคนในฐานะปุโรหิตมีหน้าที่ต้องช่วย 
พระเจ้าเตรียมคนอื่นๆ มีบางอย่างที่เราทำาได ้
ซึ่งอาจจะสำาคัญที่สุด  แบบอย่างการดำาเนิน
ชีวิตตามหลักคำาสอนของเรามีพลังย่ิงกว่า
การใช้คำาพูดในการสอนหลักคำาสอน

คนอื่นๆ ได้ในอนาคต
อีกครั้งเราไปเยี่ยมชายที่ไม่มาโบสถ์นาน

แล้ว  อธิการชวนเขากลับมาอยู่กับวิสุทธิชน 
ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรักที่อธิการมีต่อคนที่
ข้าพเจ้าเห็นเหมือนเป็นศัตรูหัวรั้นและไม่น่า
รัก  

อีกคร้ังหน่ึงเราไปเยี่ยมบ้านท่ีพ่อแม่ซึ่ง 
ติดสุราส่งลูกสาวตัวน้อยสองคนมาพบเรา 
ที่ประตู เด็กท้ังสองพูดผ่านม่านบังประตูว่า 
พ่อแม่หลับอยู่  อธิการพูดคุยกับพวกเขา ยิ้ม
และสรรเสริญความดีและความกล้าหาญ
ของพวกเขาเป็นเวลาประมาณ 10 นาทีหรือ
มากกว่านั้น  ขณะเดินอยู่ข้างๆ เขา เขาพูด
เบาๆ ว่า “นั่นเป็นการเยี่ยมที่ดี  เด็กผู้หญิง
สองคนนั้นจะไม่ลืมว่าเรามา”

พรสองประการที่คู่ฐานะปุโรหิตรุ่นพ่ีสา- 
มารถให้ได้คอืความวางใจและแบบอย่างของ 
การดูแล  ข้าพเจ้าเห็นเช่นน้ันเมื่อลูกชาย 
ข้าพเจ้าได้คูส่อนประจำาบ้านทีม่ปีระสบการณ์ 
ฐานะปุโรหิตมากกว่าเขามาก คู่รุ่นพ่ีของเขา
เคยเป็นประธานคณะเผยแผ่สองครั้งและ 
รับใช้เป็นผู้นำาอีกหลายตำาแหน่ง

ก่อนไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่งที่พวกเขาได้
รับมอบหมาย ผู้นำาฐานะปุโรหิตที่จัดเจนกว่า
ขอมาเยี่ยมลูกชายข้าพเจ้าที่บ้านก่อน  พวก
เขาอนุญาตให้ข้าพเจ้าอยู่ฟัง  คู่รุ่นพี่เปิดด้วย
การสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ  จากนั้น 
ก็พูดกับลูกชายข้าพเจ้าทำานองนี้ “ผมคิดว่า 
เราควรสอนบทเรียนที่ฟังเหมือนขอให้ครอบ- 
ครัวนี้กลับใจ ผมคิดว่าพวกเขาจะรับข่าวสาร 
จากผมได้ไม่ดีเท่าไรนัก ผมคิดว่าพวกเขา
จะรับจากคุณได้ดีกว่า  คุณรู้สึกอย่างไรกับ
เรื่องนี้”

ข้าพเจ้าจำาความหวาดกลัวในดวงตาของ
ลูกชายข้าพเจ้าได้  ข้าพเจ้ายังคงจำาความสุข
ขณะนั้นได้เมื่อลูกชายยอมรับความไว้วางใจ

ไม่ใช่ความบังเอิญที่อธิการจับคู่อย่างนั้น  
ด้วยการเตรียมอย่างดีคู่รุ่นพ่ีจึงทราบความ

สำาคัญยิ่งในการรับใช้ฐานะปุโรหิตคือเชื้อ
เชิญคนทั้งปวงให้มาหาพระคริสต์โดยศรัทธา 
กลบัใจ บพัตศิมา และรบัพระวญิญาณบรสิทุธ์ิ 
ตัวอย่างเช่น ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ให้โอวาทเพ่ือกระตุ้นเก่ียวกับหลักคำาสอน
ทั้งหมดนั้น  แต่ท่ีข้าพเจ้าทราบในส่ิงท่ีท่าน
ทำากับผู้คน ผู้สอนศาสนา และมิตรสหายของ
ศาสนจักรสมัยเป็นประธานคณะเผยแผ่ใน 
โตรอนโตจูงใจข้าพเจ้าให้ลงมือทำา

ในการเตรียมฐานะปุโรหิตนั้น “ทำาให้ผม
เห็น” สำาคัญกว่า “บอกผม”  

นั่นคือสาเหตุที่พระคัมภีร์สำาคัญยิ่งต่อการ 
เตรียมเราในฐานะปุโรหิต  พระคัมภีร์เต็มไป 
ด้วยตวัอย่าง  ข้าพเจ้ารูส้กึประหนึง่เหน็แอลมา 
ทำาตามบัญชาของเทพ แล้วรีบกลับไปสอน
คนชั่วในแอมันไนฮาห์ที่ไม่ยอมรับเขา4  ข้าพ- 
เจ้ารู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นในคุกเมื่อพระ- 
ผู้เป็นเจ้ารับสั่งให้ศาสดาพยากรณ์โจเซฟกล้า
หาญและพระองค์ทรงดูแลท่าน5  การนึกถึง
ภาพเหล่านั้นในพระคัมภีร์ทำาให้เราพร้อม
อดทนในการรับใช้เมื่อดูเหมือนทำาได้ยาก

บิดาหรืออธิการหรือคู่สอนประจำาบ้านรุ่น
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ระลึก ทำาผิดพลาดขณะประกอบศาสนพิธี  
นั่นเป็นเรื่องจริงจัง  บางครั้งต้องแก้ไขความ
ผิดต่อหน้าคนหมู่มาก อาจเกิดความไม่พอใจ 
รู้สึกอับอาย หรือแม้กระทั่งถูกปฏิเสธ

ท่านจะจดจำาคำาแนะนำาของพระเจ้า “จง
ว่ากล่าวโดยไม่ชักช้าด้วยความเฉียบขาด, 
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจ; และจาก
นั้นในเวลาต่อมาจงแสดงความรักเพิ่มขึ้นต่อ
คนที่ท่านว่ากล่าว, เกลือกเขาจะถือว่าท่าน
เป็นศัตรูของเขา.”6

คำาว่า เพิ่มขึ้น มีความหมายพิเศษในการ 
เตรียมผู้ดำารงฐานะปุโรหิตเมื่อเราต้องแก้ไข
พวกเขา คำานั้นบอกว่าต้องเพิ่มความรักที่ม ี
อยูแ่ล้ว การ “แสดง” คอืการเพ่ิมขึน้ พวกท่าน 
ที่กำาลังเตรียมผู้ดำารงฐานะปุโรหิตจะเห็นพวก
เขาทำาผิดพลาดแน่นอน  ก่อนจะแก้ไขพวก
เขา พวกเขาต้องรู้สึกถึงความรักมั่นคงของ
ท่านก่อน  พวกเขาต้องรู้สึกถึงคำาชมที่จริงใจ
ของท่านก่อนจะยอมรับการแก้ไขจากท่าน

พระเจ้าพระองค์เองทรงยกย่องผู้ดำารง
ฐานะปุโรหิตที่ตำ่ากว่าซึ่งให้เกียรติศักยภาพ
และคุณค่าของพวกเขาที่มีต่อพระองค์ ลอง
ฟังถ้อยคำาเหล่าน้ี ที่ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา
กล่าวเมื่อฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนได้รับการ
ฟื้นฟู: “แก่ท่านเพื่อนผู้ร่วมรับใช้ทั้งหลายของ 
ข้าพเจ้า,  ในพระนามของพระเมสสิยาห์
ข้าพเจ้าประสาทฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน, ซึ่ง
ถือกุญแจทั้งหลายแห่งการปฏิบัติของเหล่า
เทพ, และของพระกิตติคุณแห่งการกลับใจ, 
และของบัพติศมาโดยลงไปในนำ้าทั้งตัวเพื่อ

พ่ีท่ีแสดงให้เห็นว่าเขาวางใจผู้ดำารงฐานะ
ปุโรหิตวัยเยาวชนสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้  
สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองคนหนึ่งเคย
ขอให้บิดาข้าพเจ้าเขียนบทความสั้นๆ เกี่ยว
กับวิทยาศาสตร์และศาสนา  บิดาข้าพเจ้า
เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู ้
ดำารงฐานะปุโรหิตที่ซื่อสัตย์  แต่ข้าพเจ้ายัง
จำาได้เมือ่ท่านย่ืนกระดาษท่ีท่านเขยีนให้ข้าพ- 
เจ้าและพูดว่า “นี่บทความ ก่อนส่งไปให้อัคร-
สาวกสิบสอง พ่ออยากให้ลูกอ่าน  ลูกจะรู้ว่า
ถูกหรือไม่”  ท่านอายุมากกว่าข้าพเจ้า 32 ปี 
ฉลาดและมีปัญญามากกว่าหลายเท่า

ความวางใจเช่นนัน้จากบดิาและชายฐานะ 
ปุโรหิตที่ย่ิงใหญ่ยังคงเพ่ิมพลังให้ข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้ารูว่้าบดิาไม่ได้วางใจข้าพเจ้าแต่วางใจ 
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถและจะทรงบอก
ข้าพเจ้าว่าอะไรจริง  ท่านที่เป็นคู่รุ่นพี่จะเป็น
พรแก่ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตวัยเยาว์เมื่อท่าน
แสดงให้เขาเห็นความวางใจเช่นน้ัน  น่ันจะ
ช่วยให้เขาวางใจความรู้สึกนุ่มนวลของการ
ดลใจที่เกิดขึ้นสำาหรับตัวเขาเองขณะวางมือ
ในวันหน้าเพื่อผนึกพรรักษาเด็กที่คณะแพทย์
บอกว่าจะเสียชีวิต  ความวางใจนั้นได้ช่วย
ข้าพเจ้ามากกว่าหนึ่งครั้ง

ความสำาเร็จของเราในการเตรียมคนอื่นๆ 
ในฐานะปุโรหิตจะเกิดขึ้นตามอัตราส่วนที่เรา
รักพวกเขา  นั่นเป็นจริงอย่างยิ่งเมื่อเราต้อง 
แก้ไขพวกเขา  ลองนึกถึงช่วงเวลาที่ผู้ดำารง
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน อาจจะเป็นที่โต๊ะศีล-

การปลดบาป; และพระองค์จะไม่ทรงนำาสิ่ง 
นี้ออกไปจากแผ่นดินโลกอีกเลย, จนกว่า
บรรดาบุตรของเลวีจะถวายเครื่องถวายบูชา
แด่พระเจ้าอีกครั้งในความชอบธรรม.”7

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเป็นส่วนประกอบ
ของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่เหนือกว่า8  
ในฐานะประธานของฐานะปุโรหิตท้ังหมด 
ประธานศาสนจักรควบคุมฐานะปุโรหิตขั้น
เตรียมเช่นกัน  ข่าวสารของท่านตลอดหลาย
ปีเรื่องการไปช่วยชีวิตตรงกับพระบัญชาให้
นำาพระกิตตคิณุแห่งการกลบัใจและบพัตศิมา 
เข้าไปในชีวิตผู้อื่น

โควรัมของมัคนายก ผู้สอน และปุโรหิต
หารือกันประจำาเพื่อดึงสมาชิกโควรัมทุกคน 
มาหาพระเจ้า  ฝ่ายประธานมอบหมายให้
สมาชกิยืน่มอืช่วยเหลอืด้วยศรทัธาและความ 
รกั มคันายกส่งผ่านศลีระลกึด้วยความคารวะ 
และด้วยศรัทธาเพื่อให้สมาชิกรู้สึกถึงผลแห่ง
การชดใช้และตั้งใจรักษาพระบัญญัติขณะ
รับส่วนเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น

ผู้สอนและปุโรหิตสวดอ้อนวอนกับคู่เพื่อ
ทำาหน้าที่ดูแลศาสนจักร ทีละคน  คู่เหล่านั้น 
สวดอ้อนวอนด้วยกันขณะเรียนรู้ความต้อง 
การและความหวังของหัวหน้าครอบครัว ขณะ 
ทำาเช่นนั้นพระเจ้าทรงกำาลังเตรียมพวกเขาให้
พร้อมรับวันอันสำาคัญยิ่งเมื่อจะต้องปกครอง
ดูแลครอบครัวตนในศรัทธา ในฐานะบิดา

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าทุกคนท่ีรับใช้ด้วย
กันในฐานะปุโรหิตกำาลังเตรียมผู้คนให้พร้อม
รับพระเจ้าสำาหรับการเสด็จมายังศาสนจักร
ของพระองค์  พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรง
พระชนม์  ข้าพเจ้ารู้—ข้าพเจ้ารู้—ว่าพระเยซู
คือพระคริสต์และทรงรักเรา  ประธานโธมัส 
เอส. มอนสันเป็นศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต
ของพระเจ้า  ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนาม
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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