
SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Sách Hướng Dẫn Giới Trẻ





Các Em Có một Mục Đích

Cha Thiên Thượng của các em và Vị Nam Tử của Ngài, là 
Chúa Giê Su Ky Tô, biết rõ các em và yêu thương các em. 
Các em là một phần quan trọng trong công việc của Hai 
Ngài, và các em có thể tạo một ảnh hưởng lớn lao trên 
thế gian.

Cha Thiên Thượng đã ban cho các em những tài năng và 
ân tứ thuộc linh. Các em có thể tìm kiếm sự mặc khải để 
biết cách phát triển những tài năng của mình, trở thành 
giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn, và cải thiện bản thân, 
những người khác, và thậm chí là cả thế giới.

Sách hướng dẫn phát triển cá nhân này đưa ra những 
nguyên tắc và công cụ mà các em có thể dùng trong 
những nỗ lực của các em để phát triển các ân tứ của 
mình và noi theo Chúa Giê Su Ky Tô.
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Các em đã đến thế gian từ 
thiên thượng. Các em là 

một phần của một gia đình.

Các em lập giao 
ước để noi theo 

Chúa Giê Su Ky Tô khi các 
em được làm phép báp 
têm và khi các em dự 

phần Tiệc Thánh.

Các Em Là Một 
Người Con Quý Báu 
của Thượng Đế
Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô sáng 
tạo ra vạn vật, biết rõ mọi điều, và đã vượt qua 
mọi thứ. Và Hai Ngài muốn các em trở thành 
giống như Hai Ngài! Khi các em lập các giao ước 
và tuân theo kế hoạch của Thượng Đế, thì các 
em có thể sử dụng những ân tứ độc nhất vô nhị 
của mình để phát triển và phục vụ người khác.

Khi các em được làm lễ xác 
nhận, các em tiếp nhận ân tứ 
Đức Thánh Linh để dẫn dắt 

các em.

2



Trong đền thờ, các em có 
thể phục vụ và lập các giao 
ước mà sẽ kết nối những 
con cái của Thượng Đế lại 

với nhau mãi mãi.

Cha Thiên Thượng đã phái Vị Nam 
Tử của Ngài, là Chúa Giê Su Ky Tô, 
để phục vụ như một tấm gương 

hoàn hảo và để giúp cho các em có 
thể hối cải và thay đổi.

Các em có thể tìm 
thấy niềm vui khi yêu 

thương và phục vụ 
người khác giống như 
Chúa Giê Su đã làm.

Các em có thể học hỏi 
và phát triển khi các em 
nghiên cứu, sống theo, 

và chia sẻ phúc âm.

Các em có thể tham dự vào công việc 
của Thượng Đế và phục vụ trong Giáo 

Hội dưới thẩm quyền của các chìa khoá 
chức tư tế.
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“Đức 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

 V
Ề 

M
ẶT

 TH

UỘ
C LINH

 
VỀ MẶT XÃ HỘ

I

 
VỀ M

ẶT THỂ CHẤT
 

VỀ MẶT TR
Í T

UỆ

4



Các Em Có Thể Noi Theo 
Đấng Cứu Rỗi

Cha Thiên Thượng muốn con cái của Ngài học hỏi và phát 
triển. Ngài gửi Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, để 
làm tấm gương hoàn hảo cho tất cả chúng ta trong mọi việc.

THUỘC LINH

Chúa Giê Su càng được “đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Các 
em có thể phát triển về mặt thuộc linh bằng cách cho 
thấy tình yêu thương của mình dành cho Thượng Đế và 
sự sẵn lòng để sống theo phúc âm.

XÃ HỘI

Chúa Giê Su càng được “đẹp lòng . . . người ta.” Các em 
có thể phát triển về mặt xã hội bằng cách bày tỏ tình 
yêu thương cho tất cả mọi người.

THỂ CHẤT

Đức Chúa Giê Su “thân hình” càng lớn. Các em có thể học 
cách làm việc và chăm sóc cơ thể và sức khoẻ tâm thần 
của mình, cùng những tạo vật khác của Thượng Đế.

TRÍ TUỆ

Đức Chúa Giê Su “khôn ngoan” càng thêm. Các em có 
thể học tập ở trường, học hỏi những kỹ năng mới, và 
phát triển các tài năng của mình.
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Hãy cầu xin Cha Thiên Thượng để được hướng dẫn. 
Hãy chú ý đến những suy nghĩ và cảm nhận của các em.

“Ta sẽ nói trong trí của ngươi và trong tâm 
của ngươi bởi Đức Thánh Linh.”

GIÁO LÝ VÀ GIAO ƯỚC 8:2

Khám Phá
Kế Hoạch

Hành ĐộngSuy Ngẫm
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Một Khuôn Mẫu cho Sự 
Phát Triển

Phát triển là một phần quan trọng trong kế hoạch của 
Cha Thiên Thượng. Để giúp các em, Cha Thiên Thượng 
ban cho các em sự dẫn dắt từ Đức Thánh Linh, thánh 
thư, và những vị tiên tri tại thế. Các em sẽ học từ những 
kinh nghiệm của mình, nhất là khi các em nương cậy vào 
Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài. Đây là một 
khuôn mẫu để giúp các em sống theo phúc âm trong mọi 
phương diện cuộc sống của các em.

Khám Phá điều mà các em cần phải cố gắng.

Hoạch Định cách mà các em sẽ làm điều đó.

Hành Động dựa theo kế hoạch của các em trong đức tin.

Suy Ngẫm về những điều các em đã học được.
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Khám Phá
Các Nhu Cầu, Ân Tứ, và Tài Năng Của Các Em

Khám Phá: Tìm Hiểu, Nghiên Cứu, 
Tưởng Tượng, Tìm Kiếm
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Cha Thiên Thượng đã ban cho các em các ân tứ, tài năng, 
và khả năng. Ngài muốn các em khám phá và phát triển 
chúng để cải thiện bản thân, người khác, và thậm chí là 
cả thế giới. Làm thế nào các em có thể cải thiện và phát 
triển?

Hãy thử hỏi những câu hỏi như:

• Tôi cảm thấy nên học hỏi hoặc thay đổi điều gì trong 
cuộc sống của mình?

• Những tài năng hoặc kỹ năng nào tôi muốn đạt được?

• Những thói quen thuộc linh nào tôi cần phải phát triển 
hoặc cải thiện?

• Làm thế nào tôi có thể giữ các giao ước mà tôi đã lập 
khi tôi chịu phép báp têm?

• Tôi có thể phục vụ những ai?

Cha Thiên Thượng sẽ trả lời những câu hỏi này khi các em 
nương cậy nơi Ngài. Hãy cầu nguyện. Hãy tra cứu thánh 
thư và những lời của các vị tiên tri tại thế. Hãy đọc phước 
lành tộc trưởng của các em, nếu có. Hãy học cách nhận 
ra những cảm nhận và suy nghĩ đến từ Đức Thánh Linh. 
Ngài sẽ giúp các em biết điều gì là quan trọng nhất cho 
các em ngay bây giờ. Nếu các em không chắc chắn phải 
làm gì, xin xem các trang 58–63.

″Nghiên cứu kỹ trong tâm trí mình; rồi . . . hỏi ta xem điều 
đó có đúng không.″

GIÁO LÝ VÀ GIAO ƯỚC 9:8
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Kế Hoạch
Để Cải Thiện

Kế Hoạch: 
Tổ Chức, Phác Thảo, Chuẩn Bị
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Một khi các em đã quyết định điều gì mà các em sẽ làm, 
hãy lập một kế hoạch xem các em có thể làm điều đó như 
thế nào. Kế hoạch của các em có thể bao gồm những 
bước hoặc hành động, hoặc nó có thể bao gồm những 
cách thức để phát triển một thói quen hoặc phẩm chất 
cá nhân.

Hãy thử hỏi những câu hỏi như:

• Tại sao điều này là quan trọng đối với tôi?

• Làm thế nào mà điều này giúp tôi trở nên giống như 
Chúa Giê Su Ky Tô hơn?

• Những hành động nào tôi có thể làm để thực hiện điều 
này?

• Tôi có thể chia những hành động này thành những 
bước nhỏ hơn được không?

• Những kế hoạch nào tôi có thể lập bây giờ để vượt qua 
những thử thách mà tôi có thể gặp phải?

Hãy cầu nguyện về kế hoạch của các em, chú tâm đến 
những cảm nhận và ý tưởng mà các em có. Các em có thể 
cầu xin sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, gia đình và những 
vị lãnh đạo của mình.

“Những lời nói của Đấng Ky Tô sẽ cho các người biết tất cả 
những gì các người phải làm.”

2 NÊ PHI 32:3
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Hành Động
Phát Triển trong Đức Tin

Hành Động: Cố Gắng, Thực Hành, Làm Hết Sức Mình
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Hãy đi theo kế hoạch của mình! Hãy tạo ra những lời nhắc 
nhở để giúp các em tập trung. Các em có thể viết một ghi 
chú, cài đặt chuông báo, hoặc nhờ ai đó cùng làm việc 
với các em. Đôi khi việc thực hiện kế hoạch của các em sẽ 
khó khăn. Đôi khi các em sẽ thất bại. Điều đó không sao 
cả! Việc học hỏi điều gì có hiệu quả và điều gì không có 
hiệu quả sẽ giúp các em phát triển.

Nếu các em bế tắc, hãy thử hỏi những câu hỏi như:

• Điều gì có hiệu quả? Tại sao?

• Điều gì không có hiệu quả? Tại sao không hiệu quả?

• Tôi có thể thử điều gì khác?

• Tôi có thể tìm thêm ý tưởng ở đâu?

• Tôi có thể chia mục tiêu của mình thành những bước 
hoặc hành động nhỏ hơn không?

• Tôi có thể học hỏi điều gì từ những thất bại?

Để làm tốt một điều gì đó cần phải thực hành và kiên 
nhẫn. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, hoặc 
những vị lãnh đạo của các em. Đấng Cứu Rỗi biết rõ các 
em và những thử thách các em gặp phải. Ngài có thể giúp 
các em làm những việc khó. Cầu nguyện để có được sự 
giúp đỡ và hướng dẫn.

“Thật vậy ta nói, [các em] phải biết thiết tha nhiệt thành với 
chính nghĩa, và làm được nhiều việc theo ý muốn của [mình].”

GIÁO LÝ VÀ GIAO ƯỚC 58:27
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Suy Ngẫm
Về Những Điều Các Em Đã Học Được

Suy Ngẫm: Suy Nghĩ, Học Hỏi, Ôn Lại, Suy Ngẫm
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Hãy suy ngẫm về những mục tiêu và kế hoạch của mình 
khi các em thực hiện chúng và khi các em hoàn thành. 
Các em đang cảm thấy thế nào? Các em đã học được điều 
gì? Việc viết xuống những suy nghĩ và ấn tượng có thể 
giúp các em sau này.

Hãy thử hỏi những câu hỏi như:

• Tôi đã phát triển như thế nào?

• Làm thế nào tôi có thể dùng những điều mình đã học 
để phục vụ những người khác?

• Những hành động của tôi đã giúp tôi trở nên gần gũi 
hơn với Đấng Cứu Rỗi như thế nào?

• Làm thế nào tôi có thể tiếp tục phát triển trong lĩnh 
vực này?

Khi các em đã thực hiện xong một mục tiêu hoặc kế 
hoạch, hãy tạ ơn Cha Thiên Thượng và những người đã 
giúp đỡ mình. Hãy suy ngẫm về vai trò của Đấng Cứu Rỗi 
trong cuộc sống các em khi các em dự phần Tiệc Thánh. 
Hãy suy nghĩ và cầu nguyện về điều gì kế tiếp mà các em 
có thể thực hiện.

“Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi.”

CHÂM NGÔN 4:26

Hãy ăn mừng sự phát triển của mình! 
Hãy cảm thấy hài lòng về sự tiến 
triển và những thành tựu của các em.
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Hãy Bắt Đầu!
Hãy thử sử dụng khuôn mẫu Khám Phá, Hoạch Định, 
Hành Động, và Suy Ngẫm để giúp các em noi theo tấm 
gương của Đấng Cứu Rỗi khi các em phát triển. Hãy xem 
xét việc đặt ra từng mục tiêu riêng trong bốn lãnh vực để 
giữ cho cuộc sống của các em được cân bằng. Các em 
có thể sử dụng các trang sau đây để hướng dẫn các em. 
Hoặc các em có thể sử dụng một phương pháp viết nhật 
ký hoặc phương pháp đặt mục tiêu khác mà mang lại 
hiệu quả cho mình.

Hãy nhớ rằng, sự phát triển của các em là tuỳ thuộc vào 
các em, nhưng các em không phải làm điều đó một mình. 
Cha Thiên Thượng của các em muốn giúp đỡ các em, và 
các em có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha mẹ, những vị 
lãnh đạo, và bạn bè của mình. Hãy tìm kiếm những cơ hội 
để giúp đỡ người khác để họ cùng phát triển. Cha Thiên 
Thượng muốn các con cái của Ngài yêu thương và hỗ trợ 
lẫn nhau.
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Khám Phá
Các em cảm thấy nên học hỏi hoặc phát triển điều gì? 
Hãy viết xuống những ấn tượng và ý kiến khi các em nghĩ 
về những câu hỏi như sau: Làm thế nào tôi có thể phát 
triển những tài năng của mình? Tôi thích làm gì? 
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Ví dụ: Nấu và ăn thức ăn lành mạnh, tập thể dục, dọn dẹp 
hoặc cải thiện môi trường xung quanh

Ví dụ: Viết nhật ký, cầu nguyện mỗi buổi sáng, học thánh thư 
hằng ngày, giữ cho Ngày Sa Bát được thánh
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Ví dụ: phục vụ người khác, tránh ngồi lê đôi mách, kết bạn mới

Ví dụ: Phát triển một sở thích hoặc kỹ năng, thực hành việc 
giảng dạy, học cách lập ngân sách

Tôi có những trách nhiệm gì trong lúc này? Làm thế nào 
tôi có thể nhận ra Đức Thánh Linh? Tôi có thể phục vụ 
những ai?
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•

 

•

 

Kế Hoạch
Mục Tiêu của tôi:  
 
Tại sao điều này là quan trọng đối với tôi?
  
 
Làm thế nào điều này giúp tôi trở nên giống như 
Chúa Giê Su Ky Tô hơn?
  
 
Cách mà tôi sẽ thực hiện điều đó:
Một số bước hoặc mục tiêu nhỏ hơn mà tôi có thể thực hiện 
để hướng tới mục tiêu của mình là gì?

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

Ai có thể giúp tôi?

THUỘC LINH
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Hành Động
•	 Tôi	đang	học	được	điều	gì?
•	 Tôi	cần	phải	đưa	ra	những	thay	đổi	gì?
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Suy Ngẫm
•	 Tôi	đã	học	được	điều	gì?
•	 Tôi	đang	gần	gũi	hơn	với	Đấng	Cứu	Rỗi	như	thế	nào?
•	 Làm	thế	nào	tôi	có	thể	dùng	những	điều	mình	đã	học	để	

phục	vụ	những	người	khác?
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Ngày hoàn thành:  

Tôi sẽ ăn mừng sự phát triển của mình bằng cách: 
 

Tôi sẽ làm gì tiếp theo?

Trở lại mẫu Khám Phá để có thêm ý kiến.
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Kế Hoạch
Mục Tiêu của tôi:  
 
Tại sao điều này là quan trọng đối với tôi?
  
 
Làm thế nào điều này giúp tôi trở nên giống như 
Chúa Giê Su Ky Tô hơn?
  
 
Cách mà tôi sẽ thực hiện điều đó:
Một số bước hoặc mục tiêu nhỏ hơn mà tôi có thể thực hiện 
để hướng tới mục tiêu của mình là gì?

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

Ai có thể giúp tôi?

XÃ HỘI
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Hành Động
•	 Tôi	đang	học	được	điều	gì?
•	 Tôi	cần	phải	đưa	ra	những	thay	đổi	gì?
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Suy Ngẫm
•	 Tôi	đã	học	được	điều	gì?
•	 Tôi	đang	gần	gũi	hơn	với	Đấng	Cứu	Rỗi	như	thế	nào?
•	 Làm	thế	nào	tôi	có	thể	dùng	những	điều	mình	đã	học	để	

phục	vụ	những	người	khác?
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Ngày hoàn thành:  

Tôi sẽ ăn mừng sự phát triển của mình bằng cách: 
 

Tôi sẽ làm gì tiếp theo?

Trở lại mẫu Khám Phá để có thêm ý kiến.
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•

 

•

 

•

 

Kế Hoạch
Mục Tiêu của tôi:  
 
Tại sao điều này là quan trọng đối với tôi?
  
 
Làm thế nào điều này giúp tôi trở nên giống như 
Chúa Giê Su Ky Tô hơn?
  
 
Cách mà tôi sẽ thực hiện điều đó:
Một số bước hoặc mục tiêu nhỏ hơn mà tôi có thể thực hiện 
để hướng tới mục tiêu của mình là gì?

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

Ai có thể giúp tôi?

THỂ CHẤT

28



Hành Động
•	 Tôi	đang	học	được	điều	gì?
•	 Tôi	cần	phải	đưa	ra	những	thay	đổi	gì?
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Suy Ngẫm
•	 Tôi	đã	học	được	điều	gì?
•	 Tôi	đang	gần	gũi	hơn	với	Đấng	Cứu	Rỗi	như	thế	nào?
•	 Làm	thế	nào	tôi	có	thể	dùng	những	điều	mình	đã	học	để	

phục	vụ	những	người	khác?
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Ngày hoàn thành:  

Tôi sẽ ăn mừng sự phát triển của mình bằng cách: 
 

Tôi sẽ làm gì tiếp theo?

Trở lại mẫu Khám Phá để có thêm ý kiến.
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Kế Hoạch
Mục Tiêu của tôi:  
 
Tại sao điều này là quan trọng đối với tôi?
  
 
Làm thế nào điều này giúp tôi trở nên giống như 
Chúa Giê Su Ky Tô hơn?
  
 
Cách mà tôi sẽ thực hiện điều đó:
Một số bước hoặc mục tiêu nhỏ hơn mà tôi có thể thực hiện 
để hướng tới mục tiêu của mình là gì?

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

Ai có thể giúp tôi?

TRÍ TUỆ
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Hành Động
•	 Tôi	đang	học	được	điều	gì?
•	 Tôi	cần	phải	đưa	ra	những	thay	đổi	gì?
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Suy Ngẫm
•	 Tôi	đã	học	được	điều	gì?
•	 Tôi	đang	gần	gũi	hơn	với	Đấng	Cứu	Rỗi	như	thế	nào?
•	 Làm	thế	nào	tôi	có	thể	dùng	những	điều	mình	đã	học	để	

phục	vụ	những	người	khác?
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Ngày hoàn thành:  

Tôi sẽ ăn mừng sự phát triển của mình bằng cách: 
 

Tôi sẽ làm gì tiếp theo?

Trở lại mẫu Khám Phá để có thêm ý kiến.
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Kế Hoạch
Mục Tiêu của tôi:  
 
Tại sao điều này là quan trọng đối với tôi?
  
 
Làm thế nào điều này giúp tôi trở nên giống như 
Chúa Giê Su Ky Tô hơn?
  
 
Cách mà tôi sẽ thực hiện điều đó:
Một số bước hoặc mục tiêu nhỏ hơn mà tôi có thể thực hiện 
để hướng tới mục tiêu của mình là gì?

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

Ai có thể giúp tôi?
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Hành Động
•	 Tôi	đang	học	được	điều	gì?
•	 Tôi	cần	phải	đưa	ra	những	thay	đổi	gì?
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Suy Ngẫm
•	 Tôi	đã	học	được	điều	gì?
•	 Tôi	đang	gần	gũi	hơn	với	Đấng	Cứu	Rỗi	như	thế	nào?
•	 Làm	thế	nào	tôi	có	thể	dùng	những	điều	mình	đã	học	để	

phục	vụ	những	người	khác?
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Ngày hoàn thành:  

Tôi sẽ ăn mừng sự phát triển của mình bằng cách: 
 

Tôi sẽ làm gì tiếp theo?

Trở lại mẫu Khám Phá để có thêm ý kiến.
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Kế Hoạch
Mục Tiêu của tôi:  
 
Tại sao điều này là quan trọng đối với tôi?
  
 
Làm thế nào điều này giúp tôi trở nên giống như 
Chúa Giê Su Ky Tô hơn?
  
 
Cách mà tôi sẽ thực hiện điều đó:
Một số bước hoặc mục tiêu nhỏ hơn mà tôi có thể thực hiện 
để hướng tới mục tiêu của mình là gì?

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

Ai có thể giúp tôi?
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Hành Động
•	 Tôi	đang	học	được	điều	gì?
•	 Tôi	cần	phải	đưa	ra	những	thay	đổi	gì?
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Suy Ngẫm
•	 Tôi	đã	học	được	điều	gì?
•	 Tôi	đang	gần	gũi	hơn	với	Đấng	Cứu	Rỗi	như	thế	nào?
•	 Làm	thế	nào	tôi	có	thể	dùng	những	điều	mình	đã	học	để	

phục	vụ	những	người	khác?
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Ngày hoàn thành:  

Tôi sẽ ăn mừng sự phát triển của mình bằng cách: 
 

Tôi sẽ làm gì tiếp theo?

Trở lại mẫu Khám Phá để có thêm ý kiến.
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Kế Hoạch
Mục Tiêu của tôi:  
 
Tại sao điều này là quan trọng đối với tôi?
  
 
Làm thế nào điều này giúp tôi trở nên giống như 
Chúa Giê Su Ky Tô hơn?
  
 
Cách mà tôi sẽ thực hiện điều đó:
Một số bước hoặc mục tiêu nhỏ hơn mà tôi có thể thực hiện 
để hướng tới mục tiêu của mình là gì?

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

Ai có thể giúp tôi?
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Hành Động
•	 Tôi	đang	học	được	điều	gì?
•	 Tôi	cần	phải	đưa	ra	những	thay	đổi	gì?
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Suy Ngẫm
•	 Tôi	đã	học	được	điều	gì?
•	 Tôi	đang	gần	gũi	hơn	với	Đấng	Cứu	Rỗi	như	thế	nào?
•	 Làm	thế	nào	tôi	có	thể	dùng	những	điều	mình	đã	học	để	

phục	vụ	những	người	khác?
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Ngày hoàn thành:  

Tôi sẽ ăn mừng sự phát triển của mình bằng cách: 
 

Tôi sẽ làm gì tiếp theo?

Trở lại mẫu Khám Phá để có thêm ý kiến.
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Kế Hoạch
Mục Tiêu của tôi:  
 
Tại sao điều này là quan trọng đối với tôi?
  
 
Làm thế nào điều này giúp tôi trở nên giống như 
Chúa Giê Su Ky Tô hơn?
  
 
Cách mà tôi sẽ thực hiện điều đó:
Một số bước hoặc mục tiêu nhỏ hơn mà tôi có thể thực hiện 
để hướng tới mục tiêu của mình là gì?

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

NGÀY/BAO NHIÊU 
LẦN 

Ai có thể giúp tôi?
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Hành Động
•	 Tôi	đang	học	được	điều	gì?
•	 Tôi	cần	phải	đưa	ra	những	thay	đổi	gì?
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Suy Ngẫm
•	 Tôi	đã	học	được	điều	gì?
•	 Tôi	đang	gần	gũi	hơn	với	Đấng	Cứu	Rỗi	như	thế	nào?
•	 Làm	thế	nào	tôi	có	thể	dùng	những	điều	mình	đã	học	để	

phục	vụ	những	người	khác?
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Ngày hoàn thành:  

Tôi sẽ ăn mừng sự phát triển của mình bằng cách: 
 

Tôi sẽ làm gì tiếp theo?

Trở lại mẫu Khám Phá để có thêm ý kiến.
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NHỮNG ẤN TƯỢNG VÀ Ý TƯỞNG
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“Hãy học hỏi nơi ta và lắng nghe những lời của ta; hãy bước 
đi trong sự nhu mì của Thánh Linh ta, rồi ngươi sẽ có được 

sự bình an trong ta.”

GIÁO LÝ VÀ GIAO ƯỚC 19:23
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“Và Đấng Ky Tô có phán rằng: Nếu có đức tin nơi ta, các 
ngươi sẽ có quyền năng để làm tất cả những điều gì thích 

đáng đối với ta.”

MÔ RÔ NI 7:33
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NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ

• Những sinh hoạt hoặc bài học mà tôi thích
• Những cách mà tôi cảm thấy gần gũi Đấng Cứu Rỗi 

hơn
• Những người mà tôi đã phục vụ hoặc những ai đã 

tạo ảnh hưởng cho tôi
• Những điều tôi đã học được
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“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

PHI LÍP 4:13
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Những Ý Tưởng 
cho Sự Phát 
Triển trong Mọi 
Phương Diện 
của Cuộc Sống
Có rất nhiều cách các em có thể phát triển trong cuộc 
sống của mình! Hãy lấy ý tưởng trong những trang sau 
đây, hoặc tự nghĩ ra những ý tưởng của riêng mình. Hãy 
cầu xin Cha Thiên Thượng giúp đỡ để các em biết điều gì 
các em cần phải thực hiện ngay bây giờ.

Các em có thể tìm thêm ý tưởng trên trang 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org  
và trên ứng dụng Gospel Living.

58



Thuộc Linh Xã Hội

Trí TuệThể Chất



• Hãy cầu nguyện chân thành.

• Hãy nghiên cứu thánh thư và những lời của các vị 
tiên tri tại thế.

• Hãy tìm kiếm các cơ hội để chia sẻ phúc âm.

• Hãy khám phá và phát triển các ân tứ thuộc linh 
của mình.

• Hãy chuẩn bị để nhận phước lành tộc trưởng của 
các em.

• Hãy xứng đáng nhận được và nắm giữ một giấy giới 
thiệu vào đền thờ.

• Hãy làm công việc lịch sử gia đình và phục vụ trong 
đền thờ.

• Hãy bày tỏ lòng biết ơn mỗi ngày.

• Hãy giữ một lệnh truyền một cách trọn vẹn hơn.

• Hãy học hỏi về cuộc sống của Đấng Ky Tô.

• Hãy dự phần Tiệc Thánh một cách xứng đáng mỗi 
tuần.

• Hãy tham dự lớp giáo lý.

THUỘC LINH
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• Hãy tập trung hơn đến nhu cầu của người khác.

• Hãy học cách chú ý lắng nghe và bày tỏ ý kiến một 
cách rõ ràng.

• Hãy yêu mến và phục vụ những người xung quanh 
mình.

• Hãy dành thời gian cho gia đình.

• Hãy chuẩn bị để trở thành một người phối ngẫu và 
một bậc cha mẹ.

• Hãy phát triển sự kiên cường—khả năng để thích 
ứng và kiên trì khi mọi việc trở nên khó khăn.

• Hãy tham gia vào các sinh hoạt ở trường học và 
trong cộng đồng.

• Hãy tìm cách chăm lo cho người nghèo khó.

• Hãy học cách xin lỗi. Hãy học cách tha thứ.

• Hãy học cách phát ngôn và hành động tử tế, và 
tránh ngồi lê đôi mách.

XÃ HỘI
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• Hãy giữ gìn sức khỏe và sức mạnh thể chất của 
các em.

• Hãy học hỏi và phát triển một kỹ năng thể chất, 
như những môn thể thao, khiêu vũ, hoặc các sinh 
hoạt ngoài trời.

• Hãy học hỏi và phát triển một kỹ năng nghệ thuật 
hoặc thủ công.

• Hãy kiềm chế những ham muốn thể xác một cách 
lành mạnh.

• Hãy học cách tự bảo vệ mình khỏi sự lạm dụng, và 
tìm kiếm sự giúp đỡ nếu cần.

• Hãy tránh xa hình ảnh sách báo khiêu dâm.

• Hãy tìm những cách lành mạnh để kiềm chế những 
cảm xúc và sự căng thẳng.

• Hãy học cách chăm sóc trẻ em.

• Hãy giữ vệ sinh tốt.

• Hãy học cách để an toàn sử dụng các công cụ đơn 
giản để làm vườn và sửa chữa nhà cửa.

• Hãy học các kỹ năng sơ cứu và khả năng sinh tồn 
bên ngoài.

• Hãy dùng ngôn ngữ phù hợp, và đừng chửi thề.

THỂ CHẤT
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• Hãy phát triển các kỹ năng đọc và viết của các em.

• Hãy phát triển những thói quen học tập tốt.

• Hãy tìm hiểu những điều các em cần làm để có một 
công việc tốt, và bắt đầu cố gắng hướng tới mục 
tiêu đó.

• Hãy học hỏi thêm về một điều gì đó mà các em 
quan tâm.

• Hãy trò chuyện với những người mà các em 
ngưỡng mộ để tìm hiểu xem làm thế nào mà họ đã 
phát triển những thuộc tính mà các em muốn đạt 
được.

• Hãy học cách để quản lý tiền bạc một cách sáng suốt.

• Hãy nghiên cứu cặn kẽ một chủ đề phúc âm.

• Hãy học những kỹ năng việc làm cơ bản mà các em 
có thể sử dụng bây giờ và sau này.

• Hãy tham dự các sự kiện văn hoá.

• Hãy học một ngôn ngữ khác.

• Hãy trở nên tự túc.

• Hãy học hỏi và phát triển các nguyên tắc kỷ luật tự 
giác.

TRÍ TUỆ
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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 di động của Android và Apple
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