
PANDUAN MULAI- CEPAT
Gol Penelaahan Tulisan Suci Harian

APA YANG BARU TAHUN INI
Mulai pada 1 Januari 2021, para siswa seminari yang menginginkan kredit kursus akan perlu 
membaca dalam kitab tulisan suci selama kursus penelaahan setidaknya 75 persen dari 
hari kalender semester. (lihat “Ekspektasi Bacaan Tulisan Suci untuk Penyelesaian Kursus 
dan Kelulusan” dalam Buku Pedoman Kebijakan). Guru dapat membantu siswa mencapai ini 
dengan mendukung mereka dalam membangun dan mempertahankan gol- gol penelaahan 
tulisan suci harian.

PENTINGNYA PENELAAHAN TULISAN SUCI HARIAN
Presiden Russell M. Nelson mengajarkan, “Sewaktu kita berusaha untuk menjadi murid Yesus 
Kristus, upaya kita untuk [mendengarkan] Dia perlu semakin diniatkan. Diperlukan upaya 
yang sadar dan konsisten untuk mengisi kehidupan sehari- hari kita dengan firman- Nya, 
ajaran- Nya, dan kebenaran- Nya .… Pembenaman diri setiap hari dalam firman Allah adalah 
krusial bagi kesintasan rohani, khususnya di zaman ini dengan peningkatan pergolakannya. 
Saat kita mengenyangkan diri dengan firman Kristus setiap hari, firman Kristus akan mem-
beri tahu kita caranya menanggapi kesulitan- kesulitan yang tidak pernah kita duga akan kita 
hadapi” (“Dengarlah Dia,” konferensi umum April 2020).

BAGAIMANA ANDA DAPAT MEMBANTU SISWA ANDA
Guru dapat membantu siswa dengan menciptakan pengalaman pembelajaran yang 
bermakna dengan tulisan suci di setiap sesi kelas. Di setiap awal term, guru hendaknya 
menyediakan waktu bagi siswa untuk membahas pentingnya penelaahan tulisan suci dan 
kemampuannya untuk membantu mereka berada lebih dekat dengan Juruselamat mereka 
Yesus Kristus. Siswa hendaknya diimbau untuk menetapkan gol penelaahan tulisan suci 
harian mereka sendiri.
Guru memainkan peranan penting dalam membantu siswa mencapai gol penelaahan tulisan 
suci pribadi mereka. Guru dapat memenuhi peranannya dalam banyak cara, termasuk:
• Menggunakan tulisan suci dan mengajar dari para nabi yang hidup untuk membantu 

siswa memahami pentingnya penelaahan tulisan suci harian untuk kemuridan mereka 
sendiri dan keinsafan kepada Yesus Kristus.

• Membantu siswa menetapkan gol penelaahan tulisan suci harian yang pantas, bermakna, 
dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan mereka.

• Mengenal siswa dan menindaklanjuti bersama mereka secara rutin mengenai pengalam-
an mereka dengan penelaahan tulisan suci.

• Menyediakan kesempatan rutin di kelas bagi siswa untuk bersaksi tentang apa yang 
sedang mereka pelajari dan rasakan mengenai Yesus Kristus dan Injil- Nya melalui  
penelaahan tulisan suci pribadi mereka.
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• Secara konsisten membantu siswa bertanggung jawab dengan menciptakan kesempatan- 
kesempatan di kelas bagi siswa untuk melacak penelaahan tulisan suci pribadi mereka di 
aplikasi mySeminary atau metode pencatatan lainnya.

• Membantu siswa dalam suatu cara yang mendorong mereka untuk memperbaiki bacaan 
tulisan suci jika mereka telah jatuh di bawah tanda 75 persen.

SUMBER DAYA YANG TERSEDIA UNTUK GURU
• Semua guru hendaknya dilatih oleh pemimpin latihan jabatan mereka melalui pengalam-

an latihan jabatan atau pembahasan bulanan. Penyesuaian lokal terhadap pelatihan ini 
hendaknya dilakukan dengan berkonsultasi bersama direktur region.

• Saran- saran untuk membantu siswa mencatat dan melacak bacaan tulisan suci harian 
mereka di aplikasi mySeminary dapat ditemukan di https://web.microsoftstream.com/
channel/8600711f-29ec-40c8-99d2-c1240a7204ec.

• Penyesuaian lokal dapat dilakukan di area- area di mana aplikasi mySeminary tidak 
tersedia.

• Asas- asas yang terdapat di bagian “Tugas Pengganti” dari buku pedoman kebijakan hen-
daknya diberlakukan ketika membantu siswa yang telah jatuh di bawah 75 persen tanda 
bacaan tulisan suci. Contoh tugas pengganti bacaan tulisan suci dapat ditemukan di garis 
besar latihan jabatan yang dirujuk di atas.
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