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Mục Tiêu 
của Lớp Giáo Lý và Viện Giáo Lý Tôn Giáo
Mục đích của chúng ta là nhằm giúp giới trẻ và những người thành niên trẻ tuổi hiểu cùng 
trông cậy vào những điều giảng dạy và Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, hội đủ điều 
kiện để nhận được các phước lành của đền thờ, cũng như chuẩn bị cho mình, gia đình 
mình và những người khác để nhận được cuộc sống vĩnh cửu với Cha Thiên Thượng.

Để hoàn thành mục đích của chúng ta:

Sống theo
Chúng ta sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và cố gắng có được sự đồng hành 
của Thánh Linh. Cách cư xử và mối quan hệ của chúng ta là để làm gương trong nhà, 
trong lớp học và cộng đồng. Chúng ta luôn luôn tìm cách cải tiến thành quả, kiến thức, 
thái độ và tính nết của mình.

Giảng dạy
Chúng ta giảng dạy cho học viên các giáo lý và nguyên tắc của phúc âm như được tìm 
thấy trong thánh thư và những lời của các vị tiên tri. Các giáo lý và nguyên tắc này được 
giảng dạy theo cách thức nhằm dẫn đến sự hiểu biết và gây 
dựng. Chúng ta giúp các học viên làm tròn vai trò của họ 
trong tiến trình học hỏi và chuẩn bị cho họ giảng dạy phúc 
âm cho những người khác. 

Thực hiện
Chúng ta thực hiện các chương trình và tài liệu của mình 
một cách thích hợp. Các nỗ lực của chúng ta phụ giúp cha 
mẹ trong trách nhiệm của họ để củng cố gia đình. Chúng ta cộng tác chặt chẽ với những 
người lãnh đạo chức tư tế khi chúng ta mời các học viên tham gia cũng như tạo ra một 
môi trường thuộc linh để các học viên có thể giao thiệp với nhau và cùng nhau học hỏi.


