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TRẺ EM VÀ GIỚI TRẺ 

 CỦA GIÁO HỘI CÁC THÁNH HỮU NGÀY SAU CỦA CHÚA GIÊ SU KY TÔ



TẦM NHÌN
Để củng cố đức tin của các em nơi Chúa Giê Su Ky Tô 
và giúp các em với gia đình của mình tiến triển trên con 
đường giao ước khi gặp thử thách trong cuộc sống.



Thực Hành 
Quyền Tự Quyết
Ước muốn điều khiển những ưu tiên của 
chúng ta, những ưu tiên tạo ra những lựa 
chọn của chúng ta, và những lựa chọn 
đó sẽ quyết định hành động của chúng 
ta. Chúng ta làm theo những ước muốn 
mà quyết định điều gì chúng ta thay đổi, 
hoàn thành và trở thành con người như 
thế nào.

—CHỦ TỊCH DALLIN H. OAKS
“Ước Muốn,” Liahona, tháng Năm năm 2011, trang 42

Xây Dựng Các Mối 
Quan Hệ
Tất cả chúng ta cần những người bạn 
thật sự để yêu thương, lắng nghe, chỉ 
dẫn chúng ta, và làm chứng về lẽ thật 
với chúng ta để chúng ta có thể giữ 
được sự đồng hành của Đức Thánh 
Linh. Các em cần phải là một người 
bạn thật sự như vậy.

—CHỦ TỊCH HENRY B. EYRING
“True Friends (Những Người Bạn Thật Sự),” 
Ensign, tháng Năm năm 2002, trang 29

Tìm Kiếm Sự Mặc Khải
Các em có thể tự học—bây giờ tại độ 
tuổi của các em—cách thức để nhận 
sự mặc khải cá nhân. Và không có 
điều gì có thể tạo nên sự khác biệt 
lớn lao hơn trong cuộc sống của các 
em hơn điều này!

—CHỦ TỊCH RUSSELL M. NELSON
“Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên,” Buổi Họp Đặc 
Biệt Devotional Toàn Cầu Dành Cho Giới Trẻ, 
ngày 3 tháng Sáu năm 2018, bổ sung vào New 
Era và Ensign, trang 2, ChurchofJesusChrist.org
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NOI THEO ĐẤNG CỨU RỖI  
TRONG MỌI PHƯƠNG 
DIỆN CUỘC SỐNG CỦA 
CÁC EM
Cha Thiên Thượng muốn các em học hỏi và phát 
triển. Ngài gửi Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, 
để làm tấm gương cho tất cả chúng ta trong mọi 
việc. Thánh thư giảng dạy rằng trong thời niên thiếu 
″Chúa Giê Su khôn ngoan càng thêm, thân hình càng 
lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” 
(Lu Ca 2:52).

Chúa Giê Su Ky Tô đã phát triển trong mọi mặt của 
cuộc sống—phần thuộc linh (đẹp lòng Thượng Đế), 
phần xã hội (đẹp lòng người ta), phần thể chất (thân 
hình), và phần trí tuệ (sự khôn ngoan) —và các em 
cũng có thể được như vậy!
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Các em đã và đang làm gì trong những phương diện này rồi? Hãy bắt đầu suy nghĩ những điều các em muốn 
cải thiện và bắt đầu thực hiện.

Viết hoặc vẽ ý tưởng của các em vào trong những ô dưới đây:



HÃY TIẾP TỤC 
TIẾN BƯỚC
Các em sẽ được hỗ trợ trong những nỗ lực để noi theo 
Đấng Ky Tô khi các em phát triển trong bốn phương 
diện này thông qua việc học phúc âm, sự phục vụ và 
các sinh hoạt, và sự phát triển cá nhân.

Việc Học Phúc Âm
Việc học phúc âm ở nhà và ở nhà thờ 
mang lại cho các em một nền tảng thuộc 
linh cho tất cả mọi điều trong cuộc sống 
của các em. Khi các em áp dụng những 
điều các em học, các em có thể khám 
phá ra những cách thức mà các em có 
thể theo Chúa Giê Su Ky Tô một cách cá 
nhân, với gia đình, hay với lớp học hoặc 
hội đoàn của mình.



Sự Phục Vụ và Các Sinh Hoạt
Khi các em tham gia vào việc phục vụ và các sinh 
hoạt, các em có thể vui vẻ với gia đình, bạn bè, 
và các lãnh đạo cùng với việc học các kỹ năng, có 
những kinh nghiệm mới mẻ, và phục vụ những 
người khác. Các em cũng có thể phục vụ bằng cách 
tham gia vào các giáo lễ thiêng liêng. Sự phục vụ và 
các sinh hoạt dựa trên Lu Ca 2:52 và bao gồm các 
sinh hoạt hằng tuần cũng như là những sinh hoạt 
diễn ra nhiều ngày cho giới trẻ, chẳng hạn như cắm 
trại, các chuyến đi đền thờ, và Cổ Vũ Sức Mạnh Giới 
Trẻ (CVSMGT) và đại hội giới trẻ.

Sự Phát Triển Cá Nhân
Các em có thể noi theo Chúa Giê Su Ky Tô 
trong sự phát triển cá nhân của các em khi 
các em tìm kiếm sự mặc khải về cách thức 
các em có thể phát triển mọi mặt trong cuộc 
sống của mình. Các em chọn điều các em 
muốn thực hiện và có thể nhờ sự trợ giúp từ 
gia đình, bạn bè, và các vị lãnh đạo.
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TIẾP THEO ĐÓ LÀ GÌ?
Bắt Đầu Cuộc Trò Chuyện
Hãy nói chuyện với cha mẹ và các vị lãnh đạo về việc 
các em đang phát triển trong bốn phương diện này như 
thế nào và những điều các em có thể làm để phát triển 
bản thân. Trong một nhóm túc số hoặc lớp học, hãy nói 
về những sinh hoạt các em muốn làm cùng với nhóm 
trong năm tới.


