
Palakihin ang mga Anak sa Liwanag at Katotohanan
Gabay sa Talakayan

Ang pinakamabisang bahagi ng pagsasanay ay nangyayari kapag pinag-isipan ninyong mabuti, at nagba-
hagi, at nagpatotoo kayo tungkol sa inyong narinig at nadama. Mangyayari ito kapag binigyang-inspirasyon  
at tinuruan kayo ng Espiritu Santo kung paano gamitin ang tagubilin sa sarili ninyong mga sitwasyon. Isiping 
gamitin ang mga tanong na gaya ng mga sumusunod upang makapaghikayat ng talakayan kung paano 
palakihin ang mga bata sa liwanag at katotohanan.

PAGPAPATATAG NG PAMILYA AT NG SIMBAHAN SA PAMAMAGITAN NG PRIESTHOOD

PARA SA INYONG PAMILYA
•	 Ano ang magagawa ninyo para igalang at pahalagahan ang pamumuno 

ng priesthood sa inyong tahanan? 

•	 Ano ang magagawa ng mga asawa at ina para makatulong sa pagbibigay 
ng espirituwal na pamumuno sa kanilang tahanan? Anong mga espirituwal 
na kaloob ang naibigay sa kanila upang matulungan silang gampanan ang 
responsibilidad na ito?

•	 Paano nagtutulungan ang lahat ng miyembro ng inyong pamilya para 
gawing “isang bahay ng Diyos” ang inyong tahanan?

•	 Ano ang ibig sabihin ng itayo ang pundasyon ng pamilya sa “bato na ating 
Manunubos”? (Helaman 5:12). Paano ninyo magagawa ito sa inyong 
pamilya?

PARA SA INYONG TUNGKULIN
•	 Ano ang ibig sabihin ng palakihin ang mga anak “sa liwanag 

at katotohanan”? (D at T 93:40). Ano ang magagawa ninyo 
sa inyong tungkulin upang masuportahan ang mga magulang 
sa responsibilidad na ito?

•	 Ano ang magagawa ninyo para matulungan ang mga ina at 
ama sa inyong ward o stake na maging espirituwal na mga 
lider sa kanilang tahanan?

PARA SA KARAGDAGANG PAG-AARAL: Alma 53:20–21; 56:47–48; 3 Nephi 22:13–14;  
D at T 93:38–40; L. Tom Perry, “Mga Ina na Nagtuturo sa mga Anak sa Tahanan,” pangkalahatang  
kumperensya ng Abr. 2010; “Paano ako makapaghahandang magtatag ng isang tahanang  
nakasentro kay Cristo?” Come, Follow Me: Learning Resources for Youth

Pandaigdigang Pagsasanay sa Pamumuno

http://www.lds.org/scriptures/bofm/alma/53.20-21?lang=tgl#19
http://www.lds.org/scriptures/bofm/alma/56.47-48?lang=tgl#46
http://www.lds.org/scriptures/bofm/3-ne/22.13-14?lang=tgl#12
http://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/93.38-40?lang=tgl#37

