
Mensahe ng Unang Panguluhan
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 tinu-
ruan 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 pagkakaroon ng 
pananampalataya sa kapangyarihan ng priesthood.

PAGPAPATATAG NG PAMILYA AT NG SIMBAHAN SA PAMAMAGITAN NG PRIESTHOOD

PARA SA INYONG PAMILYA
•	 Anong mga alituntunin ng matwid na pamumuno ang tinukoy ni Pangulong 

Eyring? Paano ninyo maiaangkop ang mga alituntuning iyon sa inyong tahanan?

•	 Anong mga karanasan ang nagpalakas sa inyong pananampalataya sa 
kapangyarihan ng priesthood? Paano napagpapala ng pananampalatayang ito 
ang inyong buhay? Ano ang magagawa ninyo upang mapangalagaan ang 
gayong pananampalataya sa inyong pamilya?

•	 Paano sinisikap pahinain ng kaaway ang ating pananampalataya sa kapangya-
rihan ng priesthood? Ano ang magagawa ninyo bilang pamilya para malaba-
nan ang kanyang impluwensya?

•	 Paano nakatutulong ang kapangyarihan ng priesthood sa inyong pamilya sa 
mga oras ng pagsubok o pagdurusa?

PARA SA INYONG TUNGKULIN
•	 Inilarawan ni Pangulong Eyring ang priesthood bilang pagpapa-

hayag ng pagmamahal ng Diyos. Ano ang mga pagkakataon 
ninyong ipadama ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan 
ng paglilingkod sa priesthood?

•	 Ano ang ilang halimbawa sa mga banal na kasulatan na 
naglalarawan kung paano naglingkod at namuno ang Tagapag-
ligtas? Ano ang magagawa ninyo para masunod ang Kanyang 
halimbawa kapag naglingkod kayo sa inyong tungkulin?

•	 Ano ang mga pagkakataon ninyo sa inyong tungkulin para 
mapalakas ang pananampalataya ng iba sa kapangyarihan ng 
priesthood?
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Pandaigdigang Pagsasanay sa Pamumuno

https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/84.19-22?lang=tgl#18

