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Các anh chị em thân mến, trẻ em và giới trẻ của 

Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa 

Giê Su Ky Tô là những người con trai và con gái 

yêu dấu của Thượng Đế. Các em có tiềm năng để tạo ra 

một ảnh hưởng to lớn trên thế gian.

Các nguyên tắc được giảng dạy trong nỗ lực này đối với trẻ 

em và giới trẻ tượng trưng cho một cách thức cao cả và 

thiêng liêng hơn nhằm khuyến khích thế hệ đang vươn lên 

noi theo Chúa Giê Su Ky Tô và áp dụng phúc âm của Ngài 

trong mọi phương diện của cuộc sống. Nỗ lực to lớn này 

sẽ bao gồm việc học tập phúc âm, đặc ân được phục vụ, 

sự phát triển cá nhân, và các sinh hoạt thú vị. Nỗ lực này 

bắt đầu từ trong nhà. Cha mẹ có bổn phận thiêng liêng là 

nuôi nấng con cái mình trong ánh sáng và lẽ thật. Những 

người lãnh đạo Giáo Hội đưa ra sự hỗ trợ và hướng dẫn 

quý báu cho trẻ em, giới trẻ, và gia đình của các em.

Chúng tôi yêu mến các anh chị em. Chúng tôi tin tưởng 

các anh chị em. Chúng tôi hứa rằng Cha Thiên Thượng của 

chúng ta sẽ tiếp tục ban phước và tán trợ anh chị em khi 

anh chị em dẫn dắt và hướng dẫn con cái của Ngài trong 

đức tin. 
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Tầm nhìn
Củng cố đức tin nơi 

Chúa Giê Su Ky Tô của 

thế hệ đang vươn lên 

và giúp trẻ em, giới 

trẻ, và gia đình của các 

em tiến triển trên con 

đường giao ước khi họ 

đối mặt với những thử 

thách của cuộc sống.
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“MỤC TIÊU CỦA GIÁO HỘI TRONG 
NHIỀU NĂM NAY LÀ PHỤ GIÚP 
TẤT CẢ CÁC TÍN HỮU GIA TĂNG 
ĐỨC TIN CỦA HỌ NƠI CHÚA GIÊ 
SU KY TÔ VÀ NƠI SỰ CHUỘC TỘI 

CỦA NGÀI, [VÀ] ĐỂ PHỤ GIÚP 
HỌ LẬP VÀ TUÂN GIỮ CÁC GIAO 
ƯỚC CỦA HỌ VỚI THƯỢNG ĐẾ.”

CHỦ TỊCH RUSSELL M. NELSON, “Lời Mở Đầu,” Liahona, tháng 
Mười Một năm 2018, trang 7

Lời Giới Thiệu
Khi cùng nhau làm việc, cha mẹ và các vị lãnh đạo 
giúp cho trẻ em và giới trẻ gia tăng sự cải đạo, trở 
thành các môn đồ xứng đáng của Chúa Giê Su Ky Tô 
và những con người liêm chính thông qua:
• Việc học tập phúc âm nhằm soi dẫn sự cam kết cá 

nhân.
• Sự phục vụ và các sinh hoạt giúp gây dựng thể 

xác và tinh thần.
• Sự tiến triển cá nhân nhằm mang đến sự phát 

huy năng lực cá nhân.
Các nguyên tắc hướng dẫn và các vai trò chung 
được nêu ra trong sách nhỏ này đều có thể được 
thay đổi cho phù hợp. Không có một cách thức đúng 
duy nhất nào để áp dụng chúng. Một số ý kiến và ví 
dụ đều có sẵn trực tuyến trên trang ChildrenandY-
outh .ChurchofJesusChrist .org. Hãy tìm kiếm sự soi 
dẫn để biết điều tốt nhất cho từng cá nhân (xin xem 
“Điều Chỉnh và Thích Nghi”).

Thế Hệ Đang Vươn Lên
Các vị tiên tri đã nói rằng thế hệ trẻ em và giới trẻ 
hôm nay là một trong những thế hệ ưu tú nhất mà 
Chúa đã phái xuống thế gian (xin xem Russell M. 
Nelson, “Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên,” buổi họp đặc 
biệt devotional dành cho giới trẻ toàn cầu, ngày 3 
tháng Sáu năm 2018, trang 16). Các em có tiềm năng 
tạo ảnh hướng to lớn đến thế gian. Các em được 
mời giúp đỡ quy tụ Y Sơ Ra Ên ở cả hai bên bức màn 
che. Chúng ta cần có một phương pháp cao cả và 
thiêng liêng hơn để chăm sóc và phục sự cho các em. 
Phương pháp này sẽ giúp trẻ em và giới trẻ:
• Biết được nguồn gốc và mục đích vĩnh cửu của các 

em.
• Gia tăng sự cải đạo của các em đối với Chúa Giê Su 

Ky Tô bằng cách khắc ghi phúc âm của Ngài vào tấm 
lòng các em và soi dẫn các em chọn đi theo Ngài.

• Làm tròn các bổn phận của Chức Tư Tế A Rôn.
• Cùng tham gia vào công việc cứu rỗi.
• Phát triển cá nhân với sự hỗ trợ của cha mẹ và các 

vị lãnh đạo khi cần.
• Xứng đáng được tham dự đền thờ và có niềm vui 

lâu dài trên con đường giao ước.
Khi nhận được sự mặc khải cho cuộc sống của mình, 
xây đắp các mối quan hệ đặt trọng tâm vào phúc 
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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

âm, và sử dụng quyền tự quyết trong khi đang lớn 
lên, trẻ em và giới trẻ sẽ thành công trong việc đạt 
được các mục đích này.

Cố Gắng Noi Theo Đấng Cứu 
Rỗi
Khi còn niên thiếu, Chúa Giê Su đã cần phải học 
biết về nguồn gốc và sứ mệnh thiêng liêng của Ngài, 
cũng giống như mỗi người con cái khác của Thượng 
Đế. Ngài “khôn ngoan càng thêm, thân hình càng 
lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” 
(Lu Ca 2:52). Ngài đã phát triển một cách cân bằng, 
và tất cả trẻ em và giới trẻ cũng có thể làm được.
Hãy giúp trẻ em và giới trẻ đặt Đấng Cứu Rỗi vào 
trong mọi phương diện của cuộc sống—không chỉ 
riêng trong ngày Sa Bát. Khi các em cố gắng đặt 
Chúa Giê Su Ky Tô làm trọng tâm trong cuộc sống, 
Ngài hứa sẽ gửi Đức Thánh Linh đến để làm Đấng 
An Ủi và Hướng Dẫn cho các em.
Lý tưởng nhất, việc noi theo Đấng Cứu Rỗi bắt đầu 
từ trong nhà. Các vị lãnh đạo Giáo Hội có thể cung 
cấp sự hỗ trợ quan trọng dành cho cá nhân và gia 
đình.
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Hãy tìm thêm các nguồn hỗ trợ trên trang  
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Đặt Mái Gia Đình Làm Trọng 
Tâm
Cha mẹ hoạch định các kinh nghiệm và buổi trò 
chuyện gia đình để giảng dạy phúc âm của Chúa 
Giê Su Ky Tô và đáp ứng nhu cầu đặc biệt của mỗi 
người con. Điều này xảy ra khi gia đình cùng làm việc 
và vui chơi trong những cách nhằm giảng dạy các kỹ 
năng cần thiết, củng cố nhân cách, và cung cấp các cơ 
hội để phát triển.
Khuyến Khích Sự Phát Triển
• Cầu nguyện để có được sự hướng dẫn. Cha Thiên 

Thượng biết những đứa con của anh chị em và sẽ 
giúp anh chị em giảng dạy cho chúng.

• Giúp con cái của anh chị tìm kiếm và nhận ra ảnh 
hưởng của Đức Thánh Linh.

• Bày tỏ tình yêu thương và thường xuyên khen ngợi 
con cái khi chúng nỗ lực làm việc tốt và khi các anh 
chị em thấy chúng có các đặc tính giống như Đấng 
Ky Tô.

• Tìm kiếm các cơ hội phục vụ người khác chung với 
gia đình.

Cung Cấp Sự Hướng Dẫn
• Giúp con cái anh chị em thấy cách chúng có thể áp 

dụng phúc âm vào mọi phương diện của cuộc sống.
• Hướng dẫn và khuyến khích chúng tự đặt ra các 

mục tiêu và kế hoạch cho bản thân. 
• Giúp chúng tự tìm tòi lời giải đáp cho các vấn đề.
• Đưa ra sự hỗ trợ, giúp đỡ, và khuyến khích trong 

cuộc sống.
Thảo Luận với Các Vị Lãnh Đạo
Giao tiếp với các giảng viên và lãnh đạo để xác định 
cách tốt nhất mà họ có thể hỗ trợ con cái của anh chị 
em. Hãy cẩn thận đừng làm mất lòng tin của con cái 
hoặc làm chúng xấu hổ.

“ĐÂY LÀ LÚC PHẢI CÓ GIÁO 
HỘI ĐẶT MÁI GIA ĐÌNH LÀM 

TRỌNG TÂM, ĐƯỢC HỖ TRỢ 
BỞI NHỮNG GÌ DIỄN RA BÊN 

TRONG CÁC TÒA NHÀ CHI 
NHÁNH, TIỂU GIÁO KHU VÀ 
GIÁO KHU CỦA CHÚNG TA.”

CHỦ TỊCH RUSSELL M. NELSON, “Lời Mở Đầu,” Liahona, 
tháng Mười Một năm 2018, trang 7
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Hãy tìm thêm các nguồn hỗ trợ trên trang  
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Được Giáo Hội Hỗ Trợ
Vai trò của Giáo Hội bao gồm việc giảng dạy phúc âm 
của Chúa Giê Su Ky Tô, cung cấp các giáo lễ, và hỗ trợ 
gia đình. Các vị lãnh đạo và giảng viên hỗ trợ các bậc 
cha mẹ bằng cách thiết lập các mối quan hệ vững 
mạnh và nuôi dưỡng đối với những trẻ em và giới trẻ 
mà họ phục vụ.
Thảo Luận với Cha Mẹ
• Giao tiếp một cách không chính thức với cha mẹ để 

tìm cách hỗ trợ con cái họ. Chia sẻ các ưu điểm mà 
anh chị em chú ý.

• Hỏi xem họ hy vọng con cái sẽ có kinh nghiệm và 
học hỏi điều gì trong các nhóm túc số Chức Tư Tế A 
Rôn, các lớp Thiếu Nữ, và trong các sinh hoạt.

Khi cha mẹ không phải là tín hữu tích cực trong Giáo 
Hội:

• Giải thích cho cha mẹ về nỗ lực này để hỗ trợ trẻ em 
và giới trẻ, hỏi xem họ có muốn con cái họ tham gia 
không và tham gia bằng cách nào.

• Hỏi trẻ em hoặc giới trẻ xem các em cần sự hỗ trợ 
nào.

• Thảo luận với hội đồng tiểu giáo khu về cách có sự 
tham gia của các bậc cha mẹ càng nhiều càng tốt.

Hỗ Trợ Trẻ Em và Giới Trẻ
• Giúp trẻ em và giới trẻ nhận ra ảnh hưởng của Đức 

Thánh Linh.
• Hỏi xem các em muốn học hỏi và có kinh nghiệm về 

những điều gì trong các nhóm túc số, các lớp học, 
và các sinh hoạt.

• Khuyến khích các em dẫn đầu trong việc hoạch định 
và điều hành các hoạt động.

• Hỗ trợ những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn trong 
việc làm tròn các trách nhiệm của nhóm túc số.

Việc Học Phúc 
Âm

Sự Phục Vụ 
và Các Hoạt 

Động
Sự Phát Triển 

Cá Nhân

ĐẶT MÁI GIA ĐÌNH LÀM TRỌNG TÂM (Gia Đình)

ĐƯỢC GIÁO HỘI HỖ TRỢ (Các Vị Lãnh Đạo)
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Hãy tìm thêm các nguồn hỗ trợ trên trang ComeFollowMe .ChurchofJesusChrist .org.

Học Tập Phúc Âm
Ở Nhà
Việc học thánh thư và 
cầu nguyện riêng cá 
nhân cũng như chung 
với gia đình sẽ giúp trẻ 
em và giới trẻ cảm thấy 
và nhận ra ảnh hưởng 
của Đức Thánh Linh và 
học cách yêu mến Đấng 
Cứu Rỗi. Các cá nhân và 
gia đình được khuyến 
khích dùng sách Hãy 
Đến Mà Theo Ta—Cho Cá 
Nhân và Gia Đình và lời 
của các vị tiên tri tại thế 
để học tập phúc âm của 
Chúa Giê Su Ky Tô.

Ở Nhà Thờ
Trẻ em và giới trẻ cùng 
nhau nhóm họp để học 
hỏi phúc âm của Chúa 
Giê Su Ky Tô. Trẻ em 
học hỏi phúc âm qua 
sự hướng dẫn trong lớp 
học và giờ ca hát của 
Hội Thiếu Nhi. Giới trẻ 
học hỏi giáo lý trong các 
lớp học và nhóm túc 
số. Trẻ em và giới trẻ 
được mời gọi để chia 
sẻ những điều các em 
học được ở nhà và để 
áp dụng phúc âm trong 
cuộc sống.

Việc Học Phúc 
Âm

Đặt Mái Gia Đình Làm 
Trọng Tâm

Lời cầu nguyện
Học tập thánh thư
Buổi họp tối
Ngày Sa Bát
Lịch sử gia đình

Được Giáo Hội Hỗ Trợ

Bài học trong ngày 
Sa Bát

Lớp Giáo Lý

Sự Phục Vụ và Các Sinh Hoạt
Ở Nhà
Sự phục vụ và các sinh 
hoạt thiết lập các thói 
quen ngay chính hằng 
ngày, xây đắp các mối 
quan hệ gia đình, dạy 
các kỹ năng sống, phát 
triển các thuộc tính 
giống như Đấng Ky Tô, 
và giúp cho trẻ em và 
giới trẻ phát triển. Sự 
phục vụ và các sinh hoạt 
chung với gia đình có 
thể tập trung vào các 
nhu cầu cá nhân và gia 
đình, đồng thời cung 
cấp các cơ hội để áp 
dụng các nguyên tắc 
phúc âm trong các kinh 
nghiệm hằng ngày.

Ở Nhà Thờ
Sự phục vụ—bao gồm 
việc những người nắm 
giữ Chức Tư Tế A Rôn 
thực hiện giáo lễ Tiệc 
Thánh—và các sinh hoạt 
thường xuyên sẽ cung 
cấp các cơ hội để nhóm 
họp, học hỏi các kỹ năng 
mới, hoàn thành các 
công việc khó, và xây 
đắp các mối quan hệ 
đặt trọng tâm vào phúc 
âm với bạn bè và những 
người lãnh đạo. Những 
cơ hội này nên giúp trẻ 
em và giới trẻ phát triển 
về mặt thuộc linh, xã hội, 
thể chất, tinh thần và 
đem đến sự phục vụ đầy 
ý nghĩa cho người khác. 
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Hãy tìm kiếm các nguồn hỗ trợ cho các sinh hoạt và mục tiêu trên trang ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Sự Phục Vụ 
và Các Hoạt 

Động

Đặt Mái Gia Đình Làm 
Trọng Tâm

Buổi họp tối
Phục vụ chung với gia 
đình

Sinh hoạt gia đình
Phục Sự

Được Giáo Hội Hỗ Trợ

Giáo lễ Tiệc Thánh
Các ý tưởng cho sự phục 
vụ và các sinh hoạt

JustServer
Các sinh hoạt nhiều 
ngày

Các chỉ định phục sự

Sự Phát Triển Cá Nhân
Ở Nhà
Trẻ em và giới trẻ chọn 
những điều các em có 
thể làm để phát triển và 
học cách noi theo Đấng 
Cứu Rỗi. Các bậc cha mẹ 
có thể giúp các em nhận 
ra tiến độ phát triển của 
chúng và những điểm 
cần cải thiện. Tất cả 
các sinh hoạt, bao gồm 
nhà thờ, trường học, 
bạn bè, thể thao, nghệ 
thuật, công việc, và các 
sở thích cá nhân khác có 
thể giúp trẻ em và giới 

trẻ noi theo Chúa Giê Su 
Ky Tô.

Ở Nhà Thờ
Các vị lãnh đạo yêu 
thương và phục vụ 
mỗi em và nhận thức 
được các nhu cầu và sở 
thích của các em. Qua 
các mối quan hệ yêu 
thương, các vị lãnh đạo 
có thể cung cấp một sự 
ảnh hưởng độc đáo và 
mạnh mẽ để hỗ trợ và 
khuyến khích trẻ em và 
giới trẻ trong sự phát 
triển và phục vụ cá nhân 
của các em.

Sự Phát Triển 
Cá Nhân

Đặt Mái Gia Đình Làm 
Trọng Tâm

Các mục tiêu cá nhân
Các mục tiêu chung gia 
đình

Sự hướng dẫn
Sự khuyến khích
Tình yêu thương

Được Giáo Hội Hỗ Trợ

Sự hướng dẫn
Sự Khuyến Khích
Các ý tưởng cho mục tiêu
Các nguồn hỗ trợ từ tiểu 
giáo khu

JustServe (JustServe .org) là 
một nguồn hỗ trợ quý báu 
cho các cơ hội phục vụ cộng 
đồng.

Các sinh hoạt nhiều ngày 
cho giới trẻ bao gồm các đại 
hội Cho Sức Mạnh Giới Trẻ 
(FSY), đại hội giới trẻ, buổi 
cắm trại, và các buổi hội họp 
khác. Các sinh hoạt này có 
thể giúp giới trẻ gia tăng ước 
muốn noi theo Đấng Cứu 
Rỗi, đem các em ra khỏi các 
thói quen thường ngày, và 
giúp các em thấy rằng mình 
là một phần của một tập thể 
giới trẻ lớn hơn cùng chia sẻ 
các mục đích ngay chính.
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Hãy giữ cho mọi thứ được đơn giản.  
Hãy làm những gì có hiệu quả.

Điều Chỉnh và Thích Ứng
Mỗi cá nhân, gia đình, 
và giáo đoàn là độc nhất 
vô nhị. Phương pháp 
hiệu quả cho cá nhân 
này có thể sẽ không 
hiệu quả đối với cá nhân 
khác. Hãy làm những 
gì có hiệu quả cho gia 
đình, lớp học, nhóm túc 
số, hoặc tiểu giáo khu 
của anh chị em. Hãy 
thảo luận về các cơ hội, 

nỗi lo lắng của anh chị 
em và tìm kiếm sự mặc 
khải về cách thích nghi 
sáng kiến này để giúp 
đỡ từng cá nhân trẻ em 
và giới trẻ vươn tới tiềm 
năng thiêng liêng của 
chúng.
Ví dụ, trẻ em và giới trẻ 
khác nhau trong cách 
chúng phát triển về 
mặt cá nhân: thể loại, 

số lượng, và tần suất 
của các mục tiêu, cũng 
như mức độ hỗ trợ cần 
thiết, nên được xác định 
cho từng cá nhân. Các 
lớp học và nhóm túc số 
cũng nên thích nghi để 
đáp ứng nhu cầu. Thêm 
nữa, thể loại và tần suất 
của các sinh hoạt có thể 
thay đổi tuỳ theo hoàn 
cảnh địa phương.

“SỨ ĐIỆP VỀ PHÚC 
ÂM PHỤC HỒI CỦA 

CHÚA GIÊ SU KY TÔ LÀ 
CHÚNG TA CÓ THỂ VÀ 
CẦN PHẢI HY VỌNG 
TRỞ THÀNH NGƯỜI 

TỐT HƠN CHỪNG NÀO 
CHÚNG TA CÒN SỐNG.”
CHỦ TỊCH HENRY B. EYRING,“Tấm Gương 
Hoàn Hảo của Chúng Ta,” Liahona, tháng 

Mười Một năm 2009, trang 70

TÌM KIẾM SỰ MẶC KHẢI
ĐÁP ỨNG NHU 
CẦU CÁ NHÂN

LÀM NHỮNG GÌ 
CÓ HIỆU QUẢ

ĐƠN GIẢN HOÁ

Hãy tìm thêm các nguồn hỗ trợ trên trang ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.
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Find resources at ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

Động Cơ Thúc Đẩy và Sự Ghi Nhận
Động Cơ Thúc Đẩy
Trẻ em và giới trẻ sẽ 
được thúc đẩy một cách 
tự nhiên khi chúng cảm 
thấy được yêu thương, 
phát triển, cải thiện, và 
cảm nhận Đức Thánh 
Linh trong cuộc sống 
của mình. Khi sự thay 
đổi và phát triển trở nên 
khó khăn đối với chúng, 
hãy khuyến khích các 
em tìm cách vượt qua 
thử thách hoặc thay đổi 
kế hoạch. Các mối quan 
hệ vững mạnh và tin 

tưởng với cha mẹ, các vị 
lãnh đạo, và bạn bè có 
thể tiếp thêm cho các 
em sức mạnh để tiếp 
tục cố gắng.

Sự Ghi Nhận
Khi trẻ em và giới trẻ 
tiến triển, hãy ngợi khen 
các nỗ lực của các em 
và khuyến khích chúng. 
Hãy cho các em cơ hội 
để chia sẻ những điều 
chúng đang học, và 
tuyên dương sự phát 
triển của chúng. Thêm 

nữa, tất cả trẻ em và 
giới trẻ có thể nhận 
được những vật phẩm 
như là nhẫn hoặc huy 
chương để nhắc nhở 
các em rằng chúng là 
một phần của một tập 
thể những người đang 
cố gắng noi theo Chúa 
Giê Su Ky Tô trên toàn 
thế giới. Khi đạt được 
các mục tiêu thuộc linh, 
xã hội, thể chất, và tinh 
thần, chúng có thể nhận 
thêm các huy hiệu.

Hãy tìm thêm các nguồn hỗ trợ trên trang ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

“CHÚNG TA TÌM KIẾM 
NIỀM VUI THẬT SỰ 
VÀ LÂU DÀI BẰNG 

CÁCH TIẾN ĐẾN VIỆC 
BIẾT VÀ HÀNH ĐỘNG 

THEO LẼ THẬT VỀ 
CHÚNG TA LÀ AI”

CHỦ TỊCH DALLIN H. OAKS, “Lẽ Thật và Kế 
Hoạch,” Liahona, tháng Mười Một năm 2018, 

trang 25

LẮNG NGHE
KHEN NGỢI NỖ LỰC
TUYÊN DƯƠNG SỰ PHÁT TRIỂN
HỌC HỎI TỪ THẤT BẠI
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Mái Gia Đình và Các Bậc Cha Mẹ
Vai trò của tôi là gì?
Làm một tấm gương 
ngay chính cho con cái 
của anh chị em. Dạy 
chúng cách phát triển 
toàn diện trong cuộc 
sống của mình. Tìm 
cách giúp chúng học 
được niềm vui trong việc 
tuân giữ các giao ước, 
phát hiện các tài năng 
mới, và làm những việc 
khó. Giúp gia đình của 
anh chị em đến gần hơn 
với Cha Thiên Thượng 
và Chúa Giê Su Ky Tô 
và sống theo phúc âm 
hằng ngày.

Tôi nên làm gì?
Cho con cái mình biết 
anh chị em yêu thương 
chúng rất nhiều. Tham 
gia vào cuộc sống của 
chúng. Thành tâm xác 
định các nhu cầu cá 
nhân của chúng và 
hoạch định các sinh 
hoạt học hỏi phúc âm 
để đáp ứng các nhu cầu 
đó. Thường xuyên chia 
sẻ chứng ngôn của anh 
chị em với chúng. Thảo 
luận với các vị lãnh đạo 
về cách anh chị em có 
thể hỗ trợ con cái mình.

Tôi nên bắt đầu từ đâu?
Tiếp tục trò chuyện và 
lắng nghe con cái của 
anh chị em. Cầu nguyện 
về cách anh chị em có 
thể hỗ trợ chúng. Giúp 
chúng khám phá và bắt 
đầu học hỏi các lĩnh 
vực yêu thích. Bắt đầu 
hoặc tiếp tục việc cầu 
nguyện chung gia đình, 
học tập phúc âm, các cơ 
hội phục vụ, và các hoạt 
động giúp con cái anh 
chị em phát triển.

BÀY TỎ TÌNH YÊU THƯƠNG
LÀM GƯƠNG
TÌM KIẾM SỰ MẶC KHẢI
GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG
TUYÊN DƯƠNG SỰ 
PHÁT TRIỂN

KHEN NGỢI NỖ LỰC

“KHÔNG CÓ CÔNG VIỆC 
NÀO QUAN TRỌNG 
HƠN VAI TRÒ LÀM 

CHA MẸ NGAY CHÍNH 
VÀ THẬN TRỌNG!”

CHỦ TỊCH RUSSELL M. NELSON, “Ngày Sa 
Bát Là Ngày Vui Thích,” Liahona, tháng Năm 

năm 2015, trang 131

Hãy tìm thêm các nguồn hỗ trợ trên trang ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.
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Các Vị Lãnh Đạo và Giảng Viên Hội Thiếu Nhi
Vai trò của tôi là gì?
Yêu mến và củng cố trẻ 
em. Hỗ trợ các bậc cha 
mẹ trong việc giúp con 
cái họ cảm nhận tình 
yêu thương của Cha 
Thiên Thượng dành cho 
chúng, hiểu biết phúc 
âm của Chúa Giê Su 
Ky Tô, nhận thấy ảnh 
hưởng của Đức Thánh 
Linh, chuẩn bị thiết lập 
và tuân giữ các giao ước 
thiêng liêng.

Tôi nên làm gì?
Đảm bảo rằng các lớp 
học Thiếu Nhi và giờ 
ca hát giúp trẻ em cảm 
nhận được Thánh Linh, 
gia tăng đức tin, và 
cảm nhận được niềm 
vui phúc âm của Chúa 
Giê Su Ky Tô trong cuộc 
sống của chúng. Lấy 
các lĩnh vực phát triển 
được đề nghị trong Lu 
Ca 2:52 làm hướng dẫn, 
hãy hoạch định các sinh 
hoạt phục vụ vui và 
hấp dẫn nhằm xây đắp 
chứng ngôn, củng cố 

gia đình, cùng nuôi 
dưỡng tình đoàn kết và 
sự phát triển cá nhân.

Tôi nên bắt đầu từ đâu?
Tìm hiểu trẻ em và gia 
đình chúng, và phục sự 
cho các nhu cầu của họ. 
Với tư cách là chủ tịch 
đoàn Hội Thiếu Nhi, hãy 
thành tâm cầu vấn cách 
anh chị em có thể giúp 
các giảng viên, người 
hướng dẫn nhạc, và 
người lãnh đạo các hoạt 
động giúp trẻ em tuân 
theo Đấng Cứu Rỗi.

GIẢNG DẠY VỀ NGUỒN 
GỐC THIÊNG LIÊNG

ÁP DỤNG PHÚC ÂM
XÂY ĐẮP CÁC MỐI QUAN HỆ
GIẢNG DẠY CÁC GIAO ƯỚC
GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG

“NHỮNG KHO BÁU TỐI 
THƯỢNG Ở DƯỚI ĐẤT 
VÀ TRÊN TRỜI CHÍNH 
LÀ CON CÁI VÀ DÒNG 
DÕI CỦA CHÚNG TA.”

CHỦ TỊCH DALLIN H. OAKS, “The Great Plan 
of Happiness,” Ensign, tháng Mười Một năm 

1993, trang 75

Hãy tìm các nguồn hỗ trợ trên trang Primary .ChurchofJesusChrist .org.
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Các Vị Lãnh Đạo Hội Thiếu Nữ
Vai trò của tôi là gì?
Hỗ trợ các bậc cha mẹ 
và giám trợ đoàn trong 
việc hướng dẫn và soi 
dẫn các em thiếu nữ 
để hiểu biết nguồn gốc 
của họ là những người 
con gái của Thượng Đế, 
chuẩn bị cho các giao 
ước đền thờ, và làm tròn 
các mục đích thiêng 
liêng của các em. Hướng 
dẫn các chủ tịch đoàn 
lớp học khi các em dẫn 
dắt, phục sự, và phục 
vụ các thành viên trong 
lớp.

Tôi nên làm gì?
Làm gương với tư cách 
là một môn đồ của Chúa 
Giê Su Ky Tô. Hướng dẫn 
các chủ tịch đoàn lớp 
học khi các em thành 
tâm hoạch định và giúp 
giảng dạy các bài học 
trong sách Hãy Đến mà 
Theo Ta—Dành cho Các 
Thiếu Nữ. Khuyến khích 
các em dẫn đầu trong 
việc hoạch định và thực 
hiện các hoạt động và sự 
phục vụ mà sẽ giúp các 
thiếu nữ phát triển toàn 
diện trong cuộc sống 

của họ. Hỗ trợ thêm cho 
các thiếu nữ cần được 
giúp đỡ.

Tôi nên bắt đầu từ đâu?
Tìm hiểu cá nhân từng 
thiếu nữ. Thảo luận với 
các thiếu nữ, cha mẹ các 
em, và giám trợ đoàn về 
cách anh chị em có thể 
hỗ trợ cho sự phát triển 
của các thiếu nữ. Cầu 
nguyện để biết cách anh 
chị em có thể giúp các 
chủ tịch đoàn lớp học 
thành công trong sự kêu 
gọi của các em.

GIẢNG DẠY VỀ NGUỒN 
GỐC THIÊNG LIÊNG 

LÀM TRÒN CÔNG 
VIỆC CỨU RỖI

CHUẨN BỊ CHO CÁC VAI 
TRÒ THIÊNG LIÊNG 

PHÁT TRIỂN SỰ KIÊN CƯỜNG
GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG

TÔI LÀ MỘT NGƯỜI 
CON GÁI YÊU QUÝ 

CỦA CHA MẸ THIÊN 
THƯỢNG VỚI 

MỘT NGUỒN GỐC 
THIÊNG LIÊNG VÀ SỐ 

MỆNH VĨNH CỮU.

Hãy tìm các nguồn hỗ trợ trên trang YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org.
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Các Vị Lãnh Đạo Chức Tư Tế A Rôn
 Vai trò của tôi là gì?
Hỗ trợ các bậc cha mẹ 
và giám trợ đoàn trong 
việc chuẩn bị các thiếu 
niên cho sự sắc phong 
vào các chức phẩm của 
chức tư tế, các giao 
ước đền thờ, công việc 
truyền giáo, và các vai 
trò thiêng liêng. Soi dẫn 
để các em hiểu biết mục 
đích và nguồn gốc của 
mình là những người 
con trai của Thượng Đế. 
Hướng dẫn các chủ tịch 
đoàn nhóm túc số khi 
các em dẫn dắt, phục 
sự, phục vụ các thành 
viên trong nhóm túc số 
của mình và khi các em 
thực hiện giáo lễ Tiệc 
Thánh.

Tôi nên làm gì?
Làm gương với tư cách 
là một môn đồ của Chúa 
Giê Su Ky Tô. Hướng dẫn 
các chủ tịch đoàn nhóm 
túc số khi các em thực 
hành các chìa khóa chức 
tư tế của mình, thực 
hiện giáo lễ Tiệc Thánh, 
và thành tâm hoạch 
định và giúp giảng dạy 
các bài học trong sách 
Hãy Đến mà Theo Ta—
Hội Thiếu Niên. Giúp các 
em hoạch định và thực 
hiện các hoạt động với 
sự phục vụ mà sẽ giúp 
các thiếu niên phát triển 
toàn diện trong cuộc 
sống của mình. Cho các 
em cơ hội lãnh đạo. Hỗ 

trợ thêm cho các thiếu 
niên cần được giúp đỡ.

Tôi nên bắt đầu từ đâu?
Dành thời gian cho các 
thiếu niên. Tìm hiểu 
và yêu thương từng cá 
nhân mỗi em. Thảo luận 
với giám trợ đoàn, các 
thiếu niên, và cha mẹ các 
em để xác định cách anh 
em có thể hỗ trợ trong 
khi các em phát triển 
và trở nên giống như 
Đấng Cứu Rỗi hơn. Cầu 
nguyện để biết cách anh 
em có thể giúp các chủ 
tịch đoàn nhóm túc số 
thực hành các chìa khóa 
chức tư tế của mình và 
thành công trong sự kêu 
gọi của các em.

GIẢNG DẠY CÁC BỔN 
PHẬN CỦA CHỨC TƯ TẾ

LÀM TRÒN CÔNG VIỆC CỨU RỖI
CHUẨN BỊ CHO CÁC VAI 
TRÒ THIÊNG LIÊNG

PHÁT TRIỂN SỰ KIÊN CƯỜNG
GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG

Hãy tìm các nguồn hỗ trợ trên trang YoungMen.ChurchofJesusChrist.org.

Ở CÙNG VỚI CÁC EM.

KẾT NỐI CÁC EM VỚI 
THIÊN THƯỢNG.

CHO CÁC EM CƠ 
HỘI LÃNH ĐẠO.
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Giảng Viên Trường Chủ Nhật
Vai trò của tôi là gì?
Cố gắng giúp giới trẻ 
đến cùng Chúa Giê Su 
Ky Tô bằng cách học hỏi 
và tuân theo giáo lý của 
Ngài. Giảng dạy cho giới 
trẻ để các em hiểu biết, 
chia sẻ, và sống theo 
phúc âm của Chúa Giê 
Su Ky Tô.

Tôi nên làm gì?
Làm gương với tư cách 
là một môn đồ của Chúa 
Giê Su Ky Tô, và giúp 
giới trẻ xây đắp đức 
tin. Khuyến khích các 
em học tập phúc âm 
ở nhà—riêng cá nhân 
và chung với gia đình. 
Giúp các em chuẩn bị 
và giảng dạy các nguyên 
tắc giáo lý. Mời các em 
áp dụng những điều 
chúng đang học hỏi vào 
sự phát triển cá nhân.

Tôi nên bắt đầu từ đâu?
Cố gắng giảng dạy giống 
như Đấng Cứu Rỗi. Tìm 
hiểu cá nhân từng em 
giới trẻ. Cầu nguyện để 
biết cách anh chị em có 
thể giúp các em trở nên 
giống như Đấng Cứu Rỗi 
hơn. Củng cố các thành 
viên trong lớp và cha 
mẹ các em trong các nỗ 
lực học hỏi và giảng dạy 
phúc âm ở nhà thờ và ở 
nhà họ.

“HÃY TÌM KIẾM SỰ 
HIỂU BIẾT, NGAY CẢ 

BẰNG CÁCH HỌC 
HỎI VÀ CŨNG NHƯ 

BẰNG ĐỨC TIN.”
GIÁO LÝ VÀ GIAO ƯỚC 88:118

XÂY ĐẮP CHỨNG NGÔN
GIẢNG DẠY GIÁO LÝ
HỌC TẬP THÁNH THƯ
XÂY ĐẮP CÁC THÓI 
QUEN NGAY CHÍNH

Hãy tìm các nguồn hỗ trợ trên trang SundaySchool.ChurchofJesusChrist.org.



15

Giám Trợ Đoàn cùng Các Chủ Tịch Đoàn 
Nhóm Túc Số và Lớp Học
Vai trò của họ là gì?
Giám trợ đoàn là chủ 
tịch đoàn của Chức Tư 
Tế A Rôn trong tiểu giáo 
khu và chịu trách nhiệm 
về các em thiếu niên và 
thiếu nữ. Các chủ tịch 
đoàn nhóm túc số Chức 
Tư Tế A Rôn hoạt động 
với các chìa khóa được 
truyền giao khi các chủ 
tịch nhóm túc số được 
phong nhiệm. Các chủ 
tịch đoàn Lớp Thiếu Nữ 
hoạt động dưới thẩm 
quyền chức tư tế sau khi 
họ được phong nhiệm 
bởi một thành viên 
trong giám trợ đoàn.

Họ làm gì?
Các chủ tịch đoàn nên 
cố gắng làm các môn 

đồ chân chính của Chúa 
Giê Su Ky Tô khi giúp 
từng thành viên trong 
nhóm túc số hoặc lớp 
học cảm thấy được tình 
yêu thương và khám 
phá niềm vui của việc 
sống theo phúc âm. 
Dưới sự hướng dẫn của 
giám trợ đoàn, các chủ 
tịch đoàn nhóm túc số 
dẫn dắt những người 
nắm giữ Chức Tư Tế  
A Rôn khi các em thực 
hiện giáo lễ Tiệc Thánh. 
Các chủ tịch đoàn của 
cả các nhóm túc số lẫn 
lớp học dẫn dắt trong 
việc quy tụ Y Sơ Ra Ên ở 
cả hai bên bức màn che 
và trong việc chăm sóc 
những người hoạn nạn.

Họ nên bắt đầu từ đâu?
Các chủ tịch đoàn học 
biết các trách nhiệm 
của các em từ Chúa 
và các vị lãnh đạo. Các 
em cầu nguyện về các 
thành viên trong nhóm 
túc số hoặc lớp học và 
tìm hiểu nhu cầu của 
các bạn này. Các em hỗ 
trợ các bạn trong việc 
trở thành môn đồ của 
Chúa Giê Su Ky Tô. Các 
em hội ý với nhau về 
các bài giảng, sinh hoạt, 
sự phục vụ nào sẽ ban 
phước và củng cố giới 
trẻ cũng như đem lại sự 
đoàn kết cho nhóm túc 
số và lớp học.

PHỤC SỰ
HỘI Ý VỚI NHAU
XÂY ĐẮP TÌNH ĐOÀN KẾT
LÀM TRÒN CÁC BỔN PHẬN

Hãy tìm thêm các nguồn hỗ trợ trên trang ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

“KHI CHÚNG TA THAM DỰ 
VÀO VIỆC PHỤC VỤ NGƯỜI 
KHÁC, CHÚNG TA ÍT NGHĨ 

ĐẾN BẢN THÂN MÌNH 
HƠN, VÀ ĐỨC THÁNH LINH 

CÓ THỂ DỄ DÀNG ĐẾN 
VỚI CHÚNG TA HƠN.”

CHỦ TỊCH HENRY B. EYRING, “Công Việc Phục 
Sự Đầy Soi Dẫn,” Liahona tháng Năm năm 2018, 

trang 64
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Các nguồn hỗ trợ này 
có sẵn trên ứng dụng 
di động, trang mạng, và 
dưới dạng bản in. Các 
công cụ để đặt mục tiêu, 
những ý tưởng cho các 
mục tiêu cũng như cho 
sự phục vụ với các sinh 
hoạt ở nhà và tại nhà 
thờ, các hướng dẫn an 
toàn, và những hướng 
dẫn khác mà cha mẹ, 
những người lãnh đạo 
thành niên, các chủ tịch 
đoàn các nhóm túc số 
và lớp học, và giới trẻ có 
thể truy cập được.

Ứng Dụng Di Động: 
Gospel Living
Ứng dụng di động 
Gospel Living (trên nền 
tảng iOS và Android) 
được thiết kế một cách 
soi dẫn, thú vị, hấp dẫn, 
và liên quan đến cuộc 
sống hằng ngày. Nó hỗ 
trợ một cuộc sống đặt 
trọng tâm vào Đấng Ky 
Tô qua:

• Những nội dung đầy 
soi dẫn

• Những lời nhắc nhở
• Ý tưởng sinh hoạt
• Công cụ giao tiếp
• Tính năng ghi nhật ký
• Các mục tiêu cá nhân

Hãy tìm kiếm ứng dụng 
Gospel Living (Church 
of Jesus Christ) trên 
cửa hàng ứng dụng của 
Apple và chợ ứng dụng 
của Android.

Trang Mạng:  
ChildrenandYouth 
.ChurchofJesusChrist.org
 Trạng mạng dành cho 
sự phát triển của Trẻ Em 
và Giới trẻ cung cấp các 
nguồn hỗ trợ cho cha 
mẹ, trẻ em, giới trẻ, và 
các vị lãnh đạo.

• Các nguồn hỗ trợ dành 
cho cha mẹ và gia đình

• Các nguồn hỗ trợ với 
những ví dụ về cách 
trợ giúp và khuyến 
khích trẻ em và giới trẻ

• Các nguồn hỗ trợ sinh 
hoạt cho Hội Thiếu Nhi

• Những hướng dẫn, ví 
dụ, và ý tưởng cho sự 
phục vụ và sinh hoạt

• Những ý tưởng và ví 
dụ cho (mục tiêu) phát 
triển cá nhân

• Các nguồn tài liệu 
huấn luyện chủ tịch 
đoàn lớp học và nhóm 
túc số

• Các phiên bản của tài 
liệu bản in có thể được 
tải về

Tài Liệu Bản In: Sự Phát 
Triển của Trẻ Em và Giới 
Trẻ
Nếu hữu ích, các quyển 
sách nhỏ được in ra 
cũng có sẵn để hỗ trợ 
các nguyên tắc về sự 
phát triển của Trẻ Em và 
Giới Trẻ và giúp trẻ em 
và giới trẻ lên kế hoạch 
cho sự phát triển cá 
nhân.

Các Nguồn Hỗ Trợ



Hội Phụ Nữ

Nhóm Túc Số  
Các Anh Cả

Tiếp tục trên 
Con Đường 
Giao Ước
Khi giới trẻ tiến đến giai 
đoạn tiếp theo trong cuộc 
sống, Hội Phụ Nữ và nhóm 
túc số các anh cả sẽ cung 
cấp nhiều cơ hội hơn để 
tìm kiếm niềm vui và sự 
phát triển khi họ làm việc 
cùng nhau để hoàn thành 
công việc cứu rỗi.

“BẤT CỨ KHI NÀO CÁC EM 
LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ NHẰM 
GIÚP ĐỠ BẤT CỨ AI—Ở BẤT 

KỲ BÊN NÀO CỦA BỨC MÀN 
CHE—THÌ CÁC EM ĐÃ TIẾN 

GẦN HƠN TỚI VIỆC LẬP 
GIAO ƯỚC VỚI THƯỢNG ĐẾ 
. . ., CÁC EM ĐANG GIÚP ĐỠ 

ĐỂ QUY TỤ Y SƠ RA ÊN.”
CHỦ TỊCH RUSSELL M. NELSON, “Niềm Hy Vọng của Y 
Sơ Ra Ên,” buổi họp đặc biệt devotional dành cho giới 

trẻ toàn cầu, ngày 3 tháng Sáu năm 2018, trang 15



KHI CÙNG NHAU LÀM VIỆC, 
CHA MẸ VÀ CÁC VỊ LÃNH ĐẠO 
GIÚP TRẺ EM VÀ GIỚI TRẺ GIA 

TĂNG SỰ CẢI ĐẠO, TRỞ THÀNH 
CÁC MÔN ĐỒ XỨNG ĐÁNG CỦA 
CHÚA GIÊ SU KY TÔ VÀ NHỮNG 

CON NGƯỜI LIÊM CHÍNH.
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