
Mga Susi ng Priesthood
Gabay sa Talakayan

Ang pinakamabisang bahagi ng pagsasanay ay nangyayari kapag pinag-isipan ninyong mabuti, at 
nagbahagi at nagpatotoo kayo tungkol sa inyong naririnig at nadadama. Mangyayari ito kapag binig-
yang-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 talaka-
yan tungkol sa mga susi ng priesthood.

PAGPAPATATAG NG PAMILYA AT NG SIMBAHAN SA PAMAMAGITAN NG PRIESTHOOD

PARA SA INYONG PAMILYA
•	 Kung ang layunin ng isang susi ay magbukas ng isang bagay, ano 

ang “binubuksan” ng mga susi ng priesthood para sa atin?

•	 Sino ang mayhawak ng mga susi ng priesthood? Ano ang gina-
gawa ng mga taong ito para magamit ang kanilang mga susi?

•	 Paano pinagpapala ng mga mayhawak ng mga susi ng priesthood 
ang inyong pamilya?

•	 Ano ang magagawa ninyo bilang isang pamilya para masuportahan 
at matulungan ang mga mayhawak ng mga susi ng priesthood?

PARA SA INYONG TUNGKULIN
•	 Sino ang mga mayhawak ng mga susi ng priesthood na namamahala sa 

gawain ninyo sa inyong tungkulin? Paano napagpapala ng payo at patnu-
bay ng mga mayhawak na ito ng susi ang inyong paglilingkod?

•	 Paano napagpapala ng mga mayhawak ng susi ng priesthood ang mga 
pamilya sa Simbahan?

•	 Kung kayo ay mayhawak ng mga susi ng priesthood, ano sa palagay ninyo 
ang nais ng Ama sa Langit na paggamitan ninyo ng mga susing iyon upang 
mapagpala ang Kanyang mga anak?

•	 Sa video na ito, nagpatotoo si Elder Perry na si Jesucristo ang pinuno ng Simbahan.  
Paano naaapektuhan ng kaalamang ito ang inyong paglilingkod?

PARA SA KARAGDAGANG PAG-AARAL: Mateo 16:15–19; D at T 107:18–21, 85–89; 124:142–43;  
“Ano ang mga susi ng priesthood?” Come, Follow Me: Learning Resources for Youth

Pandaigdigang Pagsasanay sa Pamumuno

http://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/107.18-21?lang=tgl#17
http://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/107.85-89?lang=tgl#84
http://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/124.142-43?lang=tgl#141

