
SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Sách Hướng Dẫn Trẻ Em





Em Có một Mục Đích
Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, biết 
rõ và yêu thương em. Em là một phần quan trọng trong công việc 
của Hai Ngài. Em có thể làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

Cha Thiên Thượng đã ban cho em những tài năng và ân tứ thuộc 
linh. Ngài muốn em sử dụng những ân tứ và tài năng này để được 
hạnh phúc và ban phước cho người khác. Ngài có thể giúp em biết 
cách làm điều đó qua Đức Thánh Linh.

Sách hướng dẫn sự phát triển cá nhân này có thể giúp em khi em 
phát triển các ân tứ của mình và noi theo Chúa Giê Su Ky Tô. Em 
có thể trở thành người mà Cha Thiên Thượng biết em có thể trở 
thành.
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Em Là một Người Con 
Quý Báu của Thượng Đế
Em đã từng sống với Cha Thiên Thượng, là 
Đấng biết rõ mọi điều và yêu thương mọi 
người. Ngài muốn em trở nên giống như Ngài! 
Ngài đã ban cho em một cơ thể, những khả 
năng, và các ân tứ thuộc linh. Ngài muốn em 
và tất cả những con cái của Ngài khám phá và 
phát triển những ân tứ này. Ngài đã ban cho 
chúng ta một kế hoạch để giúp chúng ta được 
hạnh phúc và ban phước cho người khác.

Khi em được làm lễ xác nhận, 
em tiếp nhận ân tứ Đức 

Thánh Linh để dẫn dắt em.

Em đến thế gian từ thiên 
thượng. Em là một phần 

của một gia đình.

Em lập giao ước để noi 
theo Chúa Giê Su Ky Tô 

khi em được làm 
phép báp têm và dự 

phần Tiệc Thánh.
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Cha Thiên Thượng đã phái 
Vị Nam Tử của Ngài, là Chúa 

Giê Su Ky Tô, để trở thành 
tấm gương và giúp cho em 
có thể hối cải và thay đổi.

Em có thể lập những giao 
ước trong đền thờ mà sẽ 

giúp em được sống với Cha 
Thiên Thượng một lần nữa.

Em có thể tìm thấy 
niềm vui và sự bình an 
khi em chọn để sống 

như Chúa Giê Su.

Em có thể học hỏi và 
phát triển. Em có thể yêu 
thương và phục vụ người 

khác như Chúa Giê Su.
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Làm Thế Nào Em Có Thể Noi Theo Chúa Giê Su?
Khi Chúa Giê Su bằng tuổi em, Ngài đã học hỏi và phát 
triển. Em cũng đang học hỏi và phát triển. Thánh Thư 
có viết:

“Đức Chúa Jêsus khôn 
ngoan càng thêm, thân 
hình càng lớn, càng được 
đẹp lòng Đức Chúa Trời 
và người ta.” Lu Ca 2:52
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THUỘC LINH

“Đẹp Lòng Thượng Đế”
Hãy cho Cha Thiên Thượng  
thấy rằng em yêu thương Ngài. 
Em có thể học biết về Ngài,  
cầu nguyện, đọc thánh thư,  
và chọn điều đúng.

THỂ CHẤT

“Thân Hình”
Hãy chăm sóc thân thể của 
mình và những thứ xung quanh 
em. Em có thể ăn uống các thức 
ăn lành mạnh, làm việc và cầu 
nguyện, và chăm lo cho ngôi 
nhà của mình.

XÃ HỘI

“Đẹp Lòng . . . người ta”
Hãy giúp đỡ những người 
xung quanh em. Em có thể yêu 
thương gia đình mình, học cách 
yêu thương và phục vụ người 
khác, và kết bạn.

TRÍ TUỆ

“Sự Thông Sáng”
Hãy học hỏi những điều mới mẻ, 
và sử dụng những gì mình học 
để giúp đỡ người khác. Em có 
thể học hỏi ở nhà, nhà thờ, và 
trường học.
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Hãy suy nghĩ về những điều em đã học được và làm thế nào mà 
những điều đó đã giúp em noi theo Chúa Giê Su. Hãy Ăn Mừng! Hãy 
tạ ơn Cha Thiên Thượng về cách mà em đã phát triển. Hãy tìm cách 
sử dụng những gì em đã học được để phục vụ người khác. Hãy tiếp 
tục với ý tưởng này, hoặc chọn một điều gì đó mới mẻ để làm!

Cha Thiên Thượng đã ban cho em 
những ân tứ và tài năng. Em có thể 
cầu nguyện để biết được chúng là  
gì và điều gì em có thể cố gắng ngay  
bây giờ.

Hãy tìm thêm ý kiến trên các trang 
44–61.

Một Mẫu  
Mực cho Sự 
Phát Triển

Mẫu mực này có thể giúp 
em phát triển trong bốn 

lĩnh vực mà Chúa Giê Su đã 
làm (xin xem Lu Ca 2:52).
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Sau khi em đã lập kế hoạch của mình, hãy thử thực hiện nó! Hãy 
bước từng bước nhỏ. Hãy học hỏi cùng những người khác qua sự 
phục vụ và các sinh hoạt. Chúc vui vẻ! Hãy cầu nguyện để được  
giúp đỡ, và thay đổi kế hoạch nếu cần. Hãy tiếp tục cố gắng!

Sau khi em khám phá cách mà em muốn phát triển, hãy cầu nguyện 
và thảo luận với gia đình mình về cách để thực hiện điều đó. Lập ra 
một kế hoạch. Cha mẹ và những vị lãnh đạo của em có thể giúp đỡ 
em.



Tôi làm được rồi! Bà tôi nói tôi nấu ngon như 
cha tôi! Tôi đã noi theo Chúa Giê Su bằng cách 
phục vụ bà tôi. Tôi sẽ tiếp tục thực hành với 
những công thức mới.

Tôi làm tốt việc:
• Làm cho anh/em trai tôi cười
• Đi xe đạp
• Vẽ tranh

Tôi muốn học:
• Chơi đàn ghi- ta
• Nấu món ăn yêu thích  

của mình

Tôi muốn làm tốt 
hơn trong:
• Môn Toán Học
• Việc kết bạn
• Môn bóng đá

Bắt Đầu!

Ví dụ

Hãy ăn mừng!
Em sẽ ăn mừng sự phát triển của mình như thế nào?

Em đã học được điều gì? Làm thế nào việc cố gắng thực hiện 
điều này giúp em noi theo Chúa Giê Su? Làm thế nào em có 
thể sử dụng điều này để phục vụ người khác? Hãy ghi lại 
những việc làm và cảm nhận của em.

Trí Tuệ, Xã Hội

Em cảm thấy nên học hỏi hoặc cố gắng điều gì? Em 
làm tốt việc gì? Em muốn làm tốt hơn việc gì? Hãy 
chọn một việc để làm.

Tôi muốn học nấu món ăn yêu thích của 
mình. Cha tôi biết cách nấu, nên tôi sẽ 
nhờ ông dạy tôi. Chúa Giê Su đã mời mọi 
người ăn, và tôi cũng có thể. Tôi muốn 
nấu cho bà tôi vì việc đó sẽ làm bà vui.

Nấu ăn thật là khó! Tôi dùng quá nhiều muối 
trong lần nấu đầu tiên. Cha tôi nói lần đầu tiên 
thường khó làm đúng. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

 ● Thật tuyệt vời! Tôi đang trở nên khá hơn và tôi muốn tiếp tục.
 ● Tôi cần giúp đỡ.
 ● Tôi muốn thử một sinh hoạt khác.

Em có thể thực hiện những bước hoặc hành động nào? 
Những ai có thể giúp đỡ em?
Làm thế nào điều này có thể giúp em noi theo Chúa Giê Su?

Hãy cố gắng thực hiện kế hoạch của em. 
Hãy làm hết sức mình. Em cảm thấy như thế 
nào về những điều mình đang học?
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NGÀY 

Hãy ăn mừng!  
Em sẽ ăn mừng sự phát triển của mình như thế nào?

Em đã học được điều gì? Làm thế nào việc cố gắng thực hiện 
điều này giúp em noi theo Chúa Giê Su? Làm thế nào em có 
thể sử dụng điều này để phục vụ người khác? Hãy ghi lại 
những việc làm và cảm nhận của em.

Em cảm thấy nên học hỏi hoặc cố gắng điều gì? Em 
làm tốt việc gì? Em muốn làm tốt hơn việc gì? Hãy 
chọn một việc để làm.

THUỘC LINH
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● Thật tuyệt vời! Tôi đang trở nên khá hơn và tôi muốn tiếp tục.
● Tôi cần giúp đỡ.
● Tôi muốn thử một sinh hoạt khác.
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XÃ HỘI
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NGÀY 

Hãy ăn mừng!  
Em sẽ ăn mừng sự phát triển của mình như thế nào?

Em đã học được điều gì? Làm thế nào việc cố gắng thực hiện 
điều này giúp em noi theo Chúa Giê Su? Làm thế nào em có 
thể sử dụng điều này để phục vụ người khác? Hãy ghi lại 
những việc làm và cảm nhận của em.

Em cảm thấy nên học hỏi hoặc cố gắng điều gì? Em 
làm tốt việc gì? Em muốn làm tốt hơn việc gì? Hãy 
chọn một việc để làm.
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● Thật tuyệt vời! Tôi đang trở nên khá hơn và tôi muốn tiếp tục.
● Tôi cần giúp đỡ.
● Tôi muốn thử một sinh hoạt khác.
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Em có thể thực hiện những bước hoặc hành động nào? 
Những ai có thể giúp đỡ em? 
Làm thế nào điều này có thể giúp em noi theo Chúa Giê Su?

Hãy cố gắng thực hiện kế hoạch của em. 
Hãy làm hết sức mình. Em cảm thấy như thế  
nào về những điều mình đang học?
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NGÀY 

Hãy ăn mừng!  
Em sẽ ăn mừng sự phát triển của mình như thế nào?

Em đã học được điều gì? Làm thế nào việc cố gắng thực hiện 
điều này giúp em noi theo Chúa Giê Su? Làm thế nào em có 
thể sử dụng điều này để phục vụ người khác? Hãy ghi lại 
những việc làm và cảm nhận của em.

Em cảm thấy nên học hỏi hoặc cố gắng điều gì? Em 
làm tốt việc gì? Em muốn làm tốt hơn việc gì? Hãy 
chọn một việc để làm.
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● Thật tuyệt vời! Tôi đang trở nên khá hơn và tôi muốn tiếp tục.
● Tôi cần giúp đỡ.
● Tôi muốn thử một sinh hoạt khác.
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Em có thể thực hiện những bước hoặc hành động nào? 
Những ai có thể giúp đỡ em? 
Làm thế nào điều này có thể giúp em noi theo Chúa Giê Su?

Hãy cố gắng thực hiện kế hoạch của em. 
Hãy làm hết sức mình. Em cảm thấy như thế  
nào về những điều mình đang học?
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NGÀY 

Hãy ăn mừng!  
Em sẽ ăn mừng sự phát triển của mình như thế nào?

Em đã học được điều gì? Làm thế nào việc cố gắng thực hiện 
điều này giúp em noi theo Chúa Giê Su? Làm thế nào em có 
thể sử dụng điều này để phục vụ người khác? Hãy ghi lại 
những việc làm và cảm nhận của em.

Em cảm thấy nên học hỏi hoặc cố gắng điều gì? Em 
làm tốt việc gì? Em muốn làm tốt hơn việc gì? Hãy 
chọn một việc để làm.
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● Thật tuyệt vời! Tôi đang trở nên khá hơn và tôi muốn tiếp tục.
● Tôi cần giúp đỡ.
● Tôi muốn thử một sinh hoạt khác.
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Em có thể thực hiện những bước hoặc hành động nào? 
Những ai có thể giúp đỡ em? 
Làm thế nào điều này có thể giúp em noi theo Chúa Giê Su?

Hãy cố gắng thực hiện kế hoạch của em. 
Hãy làm hết sức mình. Em cảm thấy như thế  
nào về những điều mình đang học?
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NGÀY 

Hãy ăn mừng!  
Em sẽ ăn mừng sự phát triển của mình như thế nào?

Em đã học được điều gì? Làm thế nào việc cố gắng thực hiện 
điều này giúp em noi theo Chúa Giê Su? Làm thế nào em có 
thể sử dụng điều này để phục vụ người khác? Hãy ghi lại 
những việc làm và cảm nhận của em.

Em cảm thấy nên học hỏi hoặc cố gắng điều gì? Em 
làm tốt việc gì? Em muốn làm tốt hơn việc gì? Hãy 
chọn một việc để làm.
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● Thật tuyệt vời! Tôi đang trở nên khá hơn và tôi muốn tiếp tục.
● Tôi cần giúp đỡ.
● Tôi muốn thử một sinh hoạt khác.
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Em có thể thực hiện những bước hoặc hành động nào? 
Những ai có thể giúp đỡ em? 
Làm thế nào điều này có thể giúp em noi theo Chúa Giê Su?

Hãy cố gắng thực hiện kế hoạch của em. 
Hãy làm hết sức mình. Em cảm thấy như thế  
nào về những điều mình đang học?
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NGÀY 

Hãy ăn mừng!  
Em sẽ ăn mừng sự phát triển của mình như thế nào?

Em đã học được điều gì? Làm thế nào việc cố gắng thực hiện 
điều này giúp em noi theo Chúa Giê Su? Làm thế nào em có 
thể sử dụng điều này để phục vụ người khác? Hãy ghi lại 
những việc làm và cảm nhận của em.

Em cảm thấy nên học hỏi hoặc cố gắng điều gì? Em 
làm tốt việc gì? Em muốn làm tốt hơn việc gì? Hãy 
chọn một việc để làm.
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● Thật tuyệt vời! Tôi đang trở nên khá hơn và tôi muốn tiếp tục.
● Tôi cần giúp đỡ.
● Tôi muốn thử một sinh hoạt khác.
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Em có thể thực hiện những bước hoặc hành động nào? 
Những ai có thể giúp đỡ em? 
Làm thế nào điều này có thể giúp em noi theo Chúa Giê Su?

Hãy cố gắng thực hiện kế hoạch của em. 
Hãy làm hết sức mình. Em cảm thấy như thế  
nào về những điều mình đang học?
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NGÀY 

Hãy ăn mừng!  
Em sẽ ăn mừng sự phát triển của mình như thế nào?

Em đã học được điều gì? Làm thế nào việc cố gắng thực hiện 
điều này giúp em noi theo Chúa Giê Su? Làm thế nào em có 
thể sử dụng điều này để phục vụ người khác? Hãy ghi lại 
những việc làm và cảm nhận của em.

Em cảm thấy nên học hỏi hoặc cố gắng điều gì? Em 
làm tốt việc gì? Em muốn làm tốt hơn việc gì? Hãy 
chọn một việc để làm.
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● Thật tuyệt vời! Tôi đang trở nên khá hơn và tôi muốn tiếp tục.
● Tôi cần giúp đỡ.
● Tôi muốn thử một sinh hoạt khác.
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Em có thể thực hiện những bước hoặc hành động nào? 
Những ai có thể giúp đỡ em? 
Làm thế nào điều này có thể giúp em noi theo Chúa Giê Su?

Hãy cố gắng thực hiện kế hoạch của em. 
Hãy làm hết sức mình. Em cảm thấy như thế  
nào về những điều mình đang học?
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NGÀY 

Hãy ăn mừng!  
Em sẽ ăn mừng sự phát triển của mình như thế nào?

Em đã học được điều gì? Làm thế nào việc cố gắng thực hiện 
điều này giúp em noi theo Chúa Giê Su? Làm thế nào em có 
thể sử dụng điều này để phục vụ người khác? Hãy ghi lại 
những việc làm và cảm nhận của em.

Em cảm thấy nên học hỏi hoặc cố gắng điều gì? Em 
làm tốt việc gì? Em muốn làm tốt hơn việc gì? Hãy 
chọn một việc để làm.
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● Thật tuyệt vời! Tôi đang trở nên khá hơn và tôi muốn tiếp tục.
● Tôi cần giúp đỡ.
● Tôi muốn thử một sinh hoạt khác.
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Em có thể thực hiện những bước hoặc hành động nào? 
Những ai có thể giúp đỡ em? 
Làm thế nào điều này có thể giúp em noi theo Chúa Giê Su?

Hãy cố gắng thực hiện kế hoạch của em. 
Hãy làm hết sức mình. Em cảm thấy như thế  
nào về những điều mình đang học?
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NGÀY 

Hãy ăn mừng!  
Em sẽ ăn mừng sự phát triển của mình như thế nào?

Em đã học được điều gì? Làm thế nào việc cố gắng thực hiện 
điều này giúp em noi theo Chúa Giê Su? Làm thế nào em có 
thể sử dụng điều này để phục vụ người khác? Hãy ghi lại 
những việc làm và cảm nhận của em.

Em cảm thấy nên học hỏi hoặc cố gắng điều gì? Em 
làm tốt việc gì? Em muốn làm tốt hơn việc gì? Hãy 
chọn một việc để làm.
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● Thật tuyệt vời! Tôi đang trở nên khá hơn và tôi muốn tiếp tục.
● Tôi cần giúp đỡ.
● Tôi muốn thử một sinh hoạt khác.
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Em có thể thực hiện những bước hoặc hành động nào? 
Những ai có thể giúp đỡ em? 
Làm thế nào điều này có thể giúp em noi theo Chúa Giê Su?

Hãy cố gắng thực hiện kế hoạch của em. 
Hãy làm hết sức mình. Em cảm thấy như thế  
nào về những điều mình đang học?
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NGÀY 

Hãy ăn mừng!  
Em sẽ ăn mừng sự phát triển của mình như thế nào?

Em đã học được điều gì? Làm thế nào việc cố gắng thực hiện 
điều này giúp em noi theo Chúa Giê Su? Làm thế nào em có 
thể sử dụng điều này để phục vụ người khác? Hãy ghi lại 
những việc làm và cảm nhận của em.

Em cảm thấy nên học hỏi hoặc cố gắng điều gì? Em 
làm tốt việc gì? Em muốn làm tốt hơn việc gì? Hãy 
chọn một việc để làm.
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● Thật tuyệt vời! Tôi đang trở nên khá hơn và tôi muốn tiếp tục.
● Tôi cần giúp đỡ.
● Tôi muốn thử một sinh hoạt khác.
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Em có thể thực hiện những bước hoặc hành động nào? 
Những ai có thể giúp đỡ em? 
Làm thế nào điều này có thể giúp em noi theo Chúa Giê Su?

Hãy cố gắng thực hiện kế hoạch của em. 
Hãy làm hết sức mình. Em cảm thấy như thế  
nào về những điều mình đang học?
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NGÀY 

Hãy ăn mừng!  
Em sẽ ăn mừng sự phát triển của mình như thế nào?

Em đã học được điều gì? Làm thế nào việc cố gắng thực hiện 
điều này giúp em noi theo Chúa Giê Su? Làm thế nào em có 
thể sử dụng điều này để phục vụ người khác? Hãy ghi lại 
những việc làm và cảm nhận của em.

Em cảm thấy nên học hỏi hoặc cố gắng điều gì? Em 
làm tốt việc gì? Em muốn làm tốt hơn việc gì? Hãy 
chọn một việc để làm.
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● Thật tuyệt vời! Tôi đang trở nên khá hơn và tôi muốn tiếp tục.
● Tôi cần giúp đỡ.
● Tôi muốn thử một sinh hoạt khác.
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Em có thể thực hiện những bước hoặc hành động nào? 
Những ai có thể giúp đỡ em? 
Làm thế nào điều này có thể giúp em noi theo Chúa Giê Su?

Hãy cố gắng thực hiện kế hoạch của em. 
Hãy làm hết sức mình. Em cảm thấy như thế  
nào về những điều mình đang học?
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NGÀY 

Hãy ăn mừng!  
Em sẽ ăn mừng sự phát triển của mình như thế nào?

Em đã học được điều gì? Làm thế nào việc cố gắng thực hiện 
điều này giúp em noi theo Chúa Giê Su? Làm thế nào em có 
thể sử dụng điều này để phục vụ người khác? Hãy ghi lại 
những việc làm và cảm nhận của em.

Em cảm thấy nên học hỏi hoặc cố gắng điều gì? Em 
làm tốt việc gì? Em muốn làm tốt hơn việc gì? Hãy 
chọn một việc để làm.
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● Thật tuyệt vời! Tôi đang trở nên khá hơn và tôi muốn tiếp tục.
● Tôi cần giúp đỡ.
● Tôi muốn thử một sinh hoạt khác.
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Em có thể thực hiện những bước hoặc hành động nào? 
Những ai có thể giúp đỡ em? 
Làm thế nào điều này có thể giúp em noi theo Chúa Giê Su?

Hãy cố gắng thực hiện kế hoạch của em. 
Hãy làm hết sức mình. Em cảm thấy như thế  
nào về những điều mình đang học?
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Những Ý Tưởng để 
Phát Triển trong 
Mọi Phương Diện 
của Cuộc Sống
Những trang sau đây có những ý tưởng về cách mà em có thể noi 
theo Đấng Cứu Rỗi và phát triển trong mọi phương diện cuộc sống 
của mình. Em không bắt buộc phải dùng những ý tưởng này—vì 
những ý tưởng hay nhất có thể là của chính em! Hãy cầu nguyện  
về những điều em có thể thực hiện ngay bây giờ.

Em có thể tìm thêm ý tưởng trên trang 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.
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Thuộc Linh

Thể Chất

Xã Hội

Trí Tuệ
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Chuẩn Bị để Đi đến Đền Thờ
Hãy học hỏi và sống theo “Các 
Tiêu Chuẩn Phúc Âm Của Tôi” 
(trang 63), và mời gọi người 
khác cũng làm như vậy.

Những Ý Tưởng Của Em Là Gì?

   

  

  

 
 

Đọc Sách Mặc Môn Mỗi Ngày
Hãy tập một thói quen đọc sách 
mỗi ngày, cho dù chỉ là vài câu.
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Tìm Hiểu về Những Tín Điều
Hãy học thuộc lòng Những 
Tín Điều (trang 62), và học 
hỏi ý nghĩa của chúng.

Cải Thiện Lời Cầu  
Nguyện Của Mình

Trước khi em cầu nguyện, hãy 
suy nghĩ xem em biết ơn điều 

gì và cần giúp đỡ điều gì.

Tạ ơn Cha Thiên Thượng về  
Các Phước Lành Của Mình
Hãy viết xuống ba điều mà 
em biết ơn. Hãy cố gắng viết 
xuống ba điều mới mỗi ngày.
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Giữ Cho Ngày Sa  
Bát Được Thánh
Hãy quyết định xem em 
có thể bắt đầu hoặc chấm 
dứt làm điều gì để làm 
cho Ngày Sa Bát trở thành 
một ngày đặc biệt.

Phục Vụ Một Ai Đó
Hãy tìm cách giúp đỡ một 

ai đó trong gia đình, ở 
trường, hoặc ở nhà thờ.

Làm Công Việc Lịch Sử Gia Đình
Hãy viết một lá thư gửi tới một 
người ông hay bà, hoặc cô, chú. 
Hãy xin họ kể cho em một câu 
chuyện về lúc họ bằng tuổi em.
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Chia Sẻ Phúc Âm
Hãy trò chuyện với một người 
bạn về phúc âm. Hãy mời một 
người bạn của em đến nhà 
thờ hoặc đến một sinh hoạt.

Giảng Dạy Phúc Âm
Hãy giảng dạy câu chuyện thánh thư 
yêu thích của em cho gia đình mình. 
Hãy đóng diễn câu chuyện đó hoặc 

vẽ tranh để giúp em giảng dạy.

Hát một Bài Hát Thiếu Nhi
Hãy hát cùng một thành viên 
trong gia đình. Hãy để ý xem việc 
lắng nghe âm nhạc lành mạnh 
làm em cảm thấy thế nào.
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Tìm Hiểu về Gia Đình
Hãy đọc “Gia Đình: Bản Tuyên 

Ngôn cùng Thế Giới,” và 
thảo luận với cha mẹ em về 

những gì em học được.

Bày Tỏ Tình Yêu Thương với Gia Đình
Hãy làm một điều gì đó tốt đẹp cho 
những người trong gia đình em.

Những Ý Tưởng Của Em Là Gì?
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Học Hỏi về Những  
Nền Văn Hóa Khác

Hãy đọc về những nền văn 
hóa khác, trò chuyện với 

những người đến từ những 
quốc gia khác, hoặc đến một 

lễ hội văn hóa ở gần em.

Bao Gồm Những Người Khác
Hãy tìm cách phục vụ hoặc 
dành thời gian cho một ai đó 
mà có thể đang cảm thấy bị bỏ 
rơi hoặc cần tình bạn của em.

Phục Vụ Những  
Người Lân Cận Mình
Cùng với cha mẹ hoặc những 
vị lãnh đạo của em, hãy làm 
một điều gì đó trong cộng 
đồng của mình để giúp đỡ 
những người cần sự trợ giúp.
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Học Hỏi về Cộng Đồng của Em
Hãy viếng thăm một trụ sở cảnh 

sát, trạm cứu hỏa, hoặc những 
dịch vụ cộng đồng khác. Hãy tìm 
hiểu về những gì họ làm, và cảm 

ơn họ về sự phục vụ của họ.

Kết Bạn Mới
Hãy tự giới thiệu mình với 
một người mới, và mời người 
đó cùng chơi với em.

Học Cách Xin Lỗi và Tha Thứ
Hãy đóng diễn những tình huống 
mà trong đó một người cần 
phải xin lỗi hoặc tha thứ. Hãy 
thực hành cách chia sẻ những 
cảm xúc của em và đáp lời.
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Nói Những Lời Tử Tế
Hãy thực hành việc chỉ dùng 
những lời mà sẽ làm một ai đó 
hạnh phúc, chứ không phải 
làm họ buồn lòng. Hãy thảo 
luận về những điều mà em có 
thể nói khi một ai đó nói với 
em những lời không tử tế.

Kiềm Chế Tính  
Nóng Nẩy Của Mình

Hãy thực hành việc bình tĩnh 
lại khi em cảm thấy tức giận. 
Ví dụ, hãy thở sâu, đếm đến 

10, hoặc tưởng tượng em đang 
ở nơi yêu thích của mình.

Chào Đón Những Người Khác
Hãy tự giới thiệu mình với một 
người bạn mới ở trường học, nơi 
ở, tiểu giáo khu, hoặc chi nhánh 
của em. Hãy giúp người bạn 
này gặp gỡ những người khác.
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Những Ý Tưởng Của Em Là Gì?

   

  

  

 
 

Học Nấu Ăn
Hãy giúp chuẩn bị một bữa ăn hoặc 

món ăn nhẹ lành mạnh. Hãy chia 
sẻ nó với gia đình hoặc bạn bè.

Làm Cho Cơ Thể Mình Khỏe Mạnh
Hãy thường xuyên làm một điều 
gì đó để vận động cơ thể em, như 
các môn thể thao, khiêu vũ, tập 
thể dục, hoặc vui chơi ngoài trời.
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Cho Thấy Sự Tôn  
Trọng Cơ Thể Mình
Hãy giữ cho thân thể em 
được sạch sẽ mỗi ngày. 
Hãy tắm rửa thường xuyên. 
Hãy đánh răng và chăm sóc 
tóc của mình mỗi ngày.

Chăm Lo cho Ngôi Nhà Của Mình
Hãy làm một điều gì đó để làm 

cho ngôi nhà của em thành một 
nơi tốt đẹp để sống, như dọn 
dẹp, trang trí, hoặc làm vườn.

Chăm Sóc Những Vật  
Dụng Mình Sở Hữu
Hãy xin cha mẹ em dạy  
em cách để sửa chữa hoặc  
chăm sóc những đồ dùng 
mà em sử dụng.
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Tuân theo Lời Thông Sáng
Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 
89 để biết Cha Thiên Thượng 
hứa điều gì nếu em tuân theo 
Lời Thông Sáng. Hãy quyết định 
làm thế nào em có thể sống 
theo Lời Thông Sáng tốt hơn.

Học một Kỹ Năng  
Nghệ Thuật Mới
Vẽ, họa, hoặc phác thảo 
một bức tranh, và trao 
nó cho một người nào 
đó mà em yêu mến.

Học một Kỹ Năng Âm Nhạc
Hãy học cách hát một bài hát, 

chơi một nhạc cụ, hoặc dẫn nhạc. 
Hãy đề nghị chia sẻ kỹ năng của 

em trong buổi họp tối gia đình 
hoặc trong một sinh hoạt khác.
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Tận Hưởng Thời  
Gian Ngoài Trời
Hãy đi tản bộ hoặc đi bộ 
đường dài cùng với gia đình 
hoặc bạn bè để khám phá 
thế giới xung quanh em.

Chia Sẻ Tài Năng Của Mình
Hãy chia sẻ một trong những tài 

năng của em với một ai đó cô đơn.

Chuẩn Bị cho Những  
Trường Hợp Khẩn Cấp
Hãy lập ra một kế hoạch 
với cha mẹ hoặc những vị 
lãnh đạo của em về những 
gì cần làm trong một 
trường hợp khẩn cấp.
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Tìm hiểu về Luật Thập Phân
Hãy tìm hiểu vì sao việc đóng 
tiền thập phân là quan trọng. 

Hãy dâng mười phần trăm 
thu nhập của em cho Chúa.

Cải Thiện Những Kỹ  
Năng Đọc Của Mình
Hãy đọc môt quyển sách về 
một chủ đề mới, hoặc đọc một 
quyển sách dài hơn những 
quyển sách mà em thường đọc.

Những Ý Tưởng Của Em Là Gì?
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Học Cách Để Được An  
Toàn Trên Trực Tuyến
Hãy liệt kê những quy định trong 
gia đình em về việc sử dụng 
internet hoặc các ứng dụng.

Học Một Điều Gì Đó Mới
Hãy chọn một điều gì đó mà em 

quan tâm, và tìm hiểu mọi vấn 
đề của điều đómà mình có thể.

Tham Dự hoặc Xem  
Những Sự Kiện Văn Hóa
Hãy viếng thăm một bảo tàng 
hoặc sự kiện văn hóa trong khu 
vực của em. Hãy trò chuyện với 
bạn bè hoặc gia đình em về một 
điềumà mà em mới học được.
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Tìm Hiểu Những  
Công Việc Khác Nhau
Hãy tới thăm một ai đó mà 
em biết ở nơi làm việc của họ 
để tìm hiểu những gì họ làm 
và cách mọi thứ hoạt động.

Tìm Hiều về Những  
Người mà Em Ngưỡng Mộ

Đây có thể là một người em 
biết hoặc một ai đó trong lịch 
sử hoặc thánh thư. Hãy quyết 

định xem làm thế nào em có 
thể trở nên giống như họ hơn.

Học Cách Đưa Ra  
Những Lựa Chọn Tốt
Tất cả mọi chọn lựa đều có 
hậu quả, là những điều sẽ xảy 
ra từ những việc em làm. Hãy 
liệt kê vài lựa chọn và kết quả 
của những lựa chọn đó.
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Học một Ngôn Ngữ Mới
Hãy học cách nói xin chào và 

những từ đơn giản trong một ngôn 
ngữ khác. Hãy thực hành với một 

người nói ngôn ngữ đó, nếu có thể.

Cải Thiện Trí Nhớ Của Mình
Hãy học thuộc lòng một 
câu thánh thư, bài thơ, 
hoặc bài hát yêu thích.

Viết một Câu Chuyện
Hãy viết một câu chuyện về 
cuộc đời của em hoặc về một 
thành viên trong gia đình.
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Những Tín Điều 
1  Chúng tôi tin nơi Thượng Đế, Đức Chúa 
Cha Vĩnh Cửu, và nơi Con của Ngài, Chúa Giê 
Su Ky Tô, và nơi Đức Thánh Linh.

2 Chúng tôi tin rằng loài người sẽ bị trừng 
phạt vì những tội lỗi riêng của họ, và không 
phải vì sự phạm giới của A Đam.

3 Chúng tôi tin rằng nhờ Sự Chuộc Tội của 
Đấng Ky Tô, tất cả nhân loại có thể được cứu 
rỗi, bằng cách tuân theo các luật pháp và 
các giáo lễ của Phúc Âm.

4 Chúng tôi tin rằng những nguyên tắc và 
giáo lễ đầu tiên của Phúc Âm là: thứ nhất, 
Đức Tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô; thứ nhì, Sự 
Hối Cải; thứ ba, Phép Báp Têm bằng cách 
được dìm mình xuống nước để được xá 
miễn tội lỗi; thứ tư, Phép Đặt Tay để tiếp 
nhận ân tứ Đức Thánh Linh.

5  Chúng tôi tin rằng muốn được thuyết 
giảng Phúc Âm và thực hiện các giáo lễ trong 
Phúc Âm, con người phải được Thượng Đế 
kêu gọi bằng lời tiên tri và bằng phép đặt tay 
bởi những vị có thẩm quyền.

6 Chúng tôi tin ở cùng một loại tổ chức mà 
đã có trong Giáo Hội Nguyên Thủy, nghĩa là 
cũng có các vị sứ đồ, tiên tri, giám trợ, thầy 
giảng, các vị rao giảng Phúc Âm, và vân vân.

7 Chúng tôi tin vào ân tứ về ngôn ngữ, lời 
tiên tri, sự mặc khải, các khải tượng, phép 
chữa bệnh, sự thông dịch các ngôn ngữ, và 
vân vân.

8 Chúng tôi tin Kinh Thánh là lời của Thượng 
Đế khi sách ấy được phiên dịch chính xác; 
chúng tôi cũng tin Sách Mặc Môn là lời của 
Thượng Đế.

9 Chúng tôi tin tất cả mọi điều Thượng Đế 
đã mặc khải, tất cả mọi điều Ngài hiện đang 
mặc khải, và chúng tôi tin rằng Ngài sẽ còn 
mặc khải nhiều điều lớn lao và quan trọng 
có liên quan đến Vương Quốc của Thượng 
Đế.

10 Chúng tôi tin vào sự quy tụ thực sự của 
Y Sơ Ra Ên và vào sự phục hồi Mười Chi Tộc; 
rằng Si Ôn (Tân Giê Ru Sa Lem) sẽ được thiết 
lập trên lục địa Mỹ Châu; rằng Đấng Ky Tô sẽ 
thân hành trị vì thế gian; và rằng thế gian sẽ 
được đổi mới và tiếp nhận vinh quang giống 
như thiêng đàng.

11 Chúng tôi xin đặc ân thờ phượng Đấng 
Thượng Đế Toàn Năng theo tiếng gọi lương 
tâm riêng của chúng tôi, và cũng xin dành 
cho tất cả mọi người có được cùng đặc ân 
này, để họ thờ phượng gì, bằng cách nào 
hay ở đâu tùy theo họ chọn.

12  Chúng tôi tin ở sự phục tùng các vua 
chúa, các tổng thống, các nhà cai trị và các 
pháp quan, cùng ở sự tuân theo, tôn trọng 
và tán trợ luật pháp.

13  Chúng tôi tin ở sự lương thiện, chân 
thành, trinh khiết, bác ái, đạo đức và làm 
điều thiện cho tất cả mọi người; thật vậy, 
chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi theo lời 
khuyên răn của Phao Lô—Chúng tôi tin tất 
cả mọi điều, chúng tôi hy vọng tất cả mọi 
điều, chúng tôi đã chịu đựng được nhiều 
điều, và hy vọng có thể chịu đựng được tất 
cả mọi điều. Nếu có điều gì đạo đức, đáng 
yêu chuộng, hay có tiếng tốt hay đáng khen, 
thì chúng tôi theo đuổi những điều này.

Joseph Smith.
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Các Tiêu Chuẩn Phúc Âm của Tôi

Các tiêu chuẩn phúc âm giúp em hành động theo 
cách mà Chúa Giê Su sẽ làm. Các tiêu chuẩn ấy cho 
em ý tưởng để hoạch định và thực hiện những sinh 
hoạt mới.
• Tôi sẽ tuân theo kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho tôi.

• Tôi sẽ nhớ đến giao ước báp têm của tôi và lắng nghe theo Đức Thánh 
Linh.

• Tôi sẽ chọn điều đúng. Tôi biết tôi có thể hối cải khi làm điều lầm lỗi.

• Tôi sẽ thành thật với Cha Thiên Thượng, với những người khác và với 
chính bản thân mình.

• Tôi sẽ dùng danh của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô một cách 
tôn kính.

• Tôi sẽ không chửi thề hay dùng những lời lẽ thô lỗ.

• Tôi sẽ làm những việc trong ngày Sa Bát mà sẽ giúp tôi cảm thấy gần gũi 
với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.

• Tôi sẽ kính trọng cha mẹ và làm phần vụ của mình để củng cố gia đình tôi.

• Tôi sẽ giữ tâm trí và thể xác tôi được thiêng liêng và trong sạch, và tôi sẽ 
không dùng những thứ gì có hại cho tôi.

• Tôi sẽ ăn mặc trang nhã để tỏ lòng kính trọng đối với Cha Thiên Thượng 
và bản thân tôi.

• Tôi sẽ chỉ đọc, xem, và lắng nghe những điều làm hài lòng Cha Thiên 
Thượng.

• Tôi sẽ chỉ nghe thể loại nhạc làm hài lòng Cha Thiên Thượng.

• Tôi sẽ tìm kiếm những người bạn tốt và đối xử tử tế với những người khác.

• Tôi sẽ sống xứng đáng bây giờ để đi đền thờ và làm phần vụ của mình để 
có được một gia đình vĩnh cửu.
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Các Nguồn Tài Liệu 
 
Sự Phát Triển Cá Nhân: Sách Hướng Dẫn Giới Trẻ 
 
Sự Phát Triển Cá Nhân: Sách Hướng Dẫn Trẻ Em 
 
Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ 
 
Trang mạng dành cho Trẻ Em và Giới Trẻ 
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org 
 
Ứng Dụng Gospel Living 
Có sẵn cho các thiết bị của Android và Apple
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