
Ang Kapangyarihan ng Priesthood sa Pamilya
Gabay sa Talakayan

Ang pinakamabisang bahagi ng pagsasanay ay nangyayari kapag pinag-isipan ninyong mabuti, at nagbahagi 
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 para makapaghikayat ng talakayan tungkol sa kapang-
yarihan ng priesthood sa pamilya.

PAGPAPATATAG NG PAMILYA AT NG SIMBAHAN SA PAMAMAGITAN NG PRIESTHOOD

PARA SA INYONG PAMILYA
•	 Paano ninyo nakikitang ginagamit ang kapangyarihan ng priesthood sa inyong pamilya? 

Paano nakatutulong ang priesthood sa inyong pamilya na lumapit kay Cristo?

•	 Ano ang magagawa ninyo para matulungan ang inyong pamilya na maranasan  
ang kapangyarihan ng priesthood? 

•	 Anong mga ordenansa ng priesthood ang natanggap na ng mga miyembro ng  
inyong pamilya? Ano ang magagawa ninyo para matulungan silang maghanda  
para sa mga ordenansa sa hinaharap?

•	 Ikinuwento ni Bishop Caussé kung paano siya natuto tungkol sa paglilingkod  
sa priesthood mula sa halimbawa ng kanyang ama. Paano kaya maiaangkop  
ang karanasang ito sa mga pagsisikap ninyong turuan ang inyong pamilya  
tungkol sa priesthood?

PARA SA INYONG TUNGKULIN
•	 Ano ang magagawa ninyo sa inyong tungkulin para maihatid  

ang kapangyarihan ng priesthood sa mga pamilya sa inyong  
ward o stake?

•	 Paano sumusuporta ang paglilingkod ninyo sa inyong tungkulin  
sa mga pagsisikap ng mga magulang na turuan ang kanilang  
mga anak?

•	 Ipinaliwanag ni Elder Oaks na ang mga pamilya ang “huwaran  
at tagapaghanda sa atin sa kadakilaan sa kahariang selestiyal.”  
Ano ang ibig sabihin ng pahayag na ito sa inyo? Paano nito 
naiimpluwensyahan ang pagganap ninyo sa inyong tungkulin?
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Pandaigdigang Pagsasanay sa Pamumuno

https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/68.25-28?lang=tgl#24
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/121.34-46?lang=tgl#33

