Anak dan Remaja

GEREJA YESUS KRISTUS DARI ORANG-ORANG
SUCI ZAMAN AKHIR

PENUNTUN INTRODUKSI UNTUK

ORANGTUA DAN PEMIMPIN

B

rother dan sister kami yang terkasih, Anak-anak
dan remaja Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang
Suci Zaman Akhir adalah putra dan putri terkasih

Allah. Mereka memiliki potensi untuk memberikan dampak yang besar di dunia.
Asas-asas yang diajarkan dalam upaya bagi anak dan
remaja ini merepresentasikan cara yang lebih tinggi, lebih
kudus untuk mengimbau angkatan muda agar mengikuti
Yesus Kristus dan menerapkan Injil-Nya dalam semua
bidang kehidupan mereka. Upaya besar ini akan mencakup pembelajaran Injil, privilese pelayanan, pengembangan pribadi, dan kegiatan-kegiatan yang menarik. Upaya
ini diawali di rumah. Orangtua memiliki kewajiban sakral
untuk mengajar anak-anak mereka dalam terang dan
kebenaran. Pemimpin Gereja menawarkan dukungan dan
bimbingan berharga bagi anak-anak, remaja, dan ke
luarga mereka.
Kami mengasihi Anda. Kami menaruh kepercayaan kepada Anda. Kami berjanji bahwa Bapa kita di Surga akan
terus memberkati dan menopang Anda sewaktu Anda
memimpin dan menuntun anak-anak-Nya dalam iman.
Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas Rasul

Diterbitkan oleh
Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir
Salt Lake City, Utah
© 2019 by Intellectual Reserve, Inc.
All rights reserved.
Versi: 4/19
Terjemahan dari Introductory Guide for Parents and Leaders
Bahasa Indonesia
16855 299

Visi
Memperkuat iman
angkatan muda kepada
Yesus Kristus, dan
membantu anak-anak,
remaja serta keluarga
mereka maju di sepanjang jalan perjanjian
sewaktu mereka
mengatasi tantangan-
tantangan kehidupan.

Pendahuluan
Bekerja bersama, orangtua dan pemimpin membantu anak-anak dan remaja memperdalam keinsafan
mereka, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang layak,
serta menjadi pria dan wanita berintegritas, melalui:
• Pembelajaran Injil yang mengilhami komitmen
pribadi.
• Pelayanan dan kegiatan yang meneguhkan tubuh
dan roh.
• Pengembangan pribadi yang menghasilkan pertumbuhan yang memuaskan.
Asas-asas penuntun dan peranan-peranan umum
yang dijabarkan dalam buklet ini dapat diadaptasi. Ada
lebih dari satu cara yang benar untuk menerapkannya.
Sejumlah gagasan dan contoh tersedia daring di ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org. Carilah ilham
untuk mengetahui apa yang terbaik bagi setiap anak
atau remaja (lihat “Adjust and Adapt”).

Angkatan Muda
Para nabi telah mengatakan bahwa generasi anak-anak
dan remaja ini berada di antara yang terbaik yang telah
Tuhan utus ke bumi (lihat Russell M. Nelson, “Yang
Jadi Harapan Israel,” kebaktian remaja sedunia, 3 Juni
2018, 16). Mereka memiliki potensi untuk memiliki
dampak besar terhadap dunia. Mereka telah diundang
untuk membantu mengumpulkan Israel di kedua sisi
tabir. Pendekatan yang lebih tinggi, lebih kudus diperlukan untuk mengurus dan memberikan pelayanan
kepada mereka. Pendekatan ini akan membantu anak-
anak dan remaja:
• Mengenali jati diri dan tujuan kekal mereka.
• Memperdalam keinsafan mereka kepada Yesus Kristus,
memasukkan Injil-Nya ke dalam hati mereka dan
mengilhami mereka untuk memilih mengikuti Dia.
• Memenuhi tugas-tugas Imamat Harun.
• Berperan serta bersama dalam pekerjaan keselamatan.
• Berkembang secara pribadi dengan dukungan
orangtua dan pemimpin yang membantu sesuai
kebutuhan.
• Menjadi layak untuk menghadiri bait suci dan memiliki sukacita yang abadi di jalan perjanjian.
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Sewaktu anak-anak dan remaja menerima wahyu
bagi kehidupan mereka, membangun hubungan yang
berpusat pada Injil, dan menggunakan hak pilihan
sewaktu mereka tumbuh, mereka akan berhasil dalam
mencapai tujuan-tujuan ini.

“TUJUAN GEREJA SEJAK LAMA
ADALAH UNTUK MEMBANTU
SEMUA ANGGOTA MENINGKATKAN
IMAN MEREKA KEPADA
TUHAN YESUS KRISTUS DAN
PENDAMAIAN-NYA [SERTA] UNTUK
MEMBANTU MEREKA MEMBUAT
DAN MENEPATI PERJANJIAN
MEREKA DENGAN ALLAH.”
PRESIDEN RUSSELL M. NELSON, “Ceramah Pembuka,”
Ensign atau Liahona, November 2018, 7

Berupaya Mengikuti
Juruselamat
Di masa muda-Nya, Yesus perlu mempelajari jati diri
dan misi ilahi-Nya, sama seperti yang harus dilakukan
setiap anak Allah. Dia “bertambah hikmat-Nya dan
besar-Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia”
(Lukas 2:52). Dia tumbuh dengan cara yang seimbang,
dan begitu pula dapat dilakukan semua anak dan
remaja.
Bantulah anak-anak dan remaja membawa Juruselamat
ke dalam setiap aspek kehidupan mereka—bukan
hanya pada hari Sabat. Sewaktu mereka berupaya
untuk menjadikan Yesus Kristus pusat dari kehidupan
mereka, Dia berjanji untuk mengutus Roh Kudus untuk
menjadi penghibur dan penuntun mereka.
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Idealnya, mengikuti Juruselamat dimulai di rumah.
Pemimpin Gereja dapat menyediakan dukungan penting bagi individu dan keluarga.
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“Yesus bertambah hikmat-
Nya dan besar-Nya, dan
makin dikasihi oleh Allah
dan manusia.”
LUKAS 2:52
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Dipusatkan di Rumah
Orangtua merencanakan pengalaman dan perbincangan keluarga untuk mengajarkan Injil Yesus Kristus
dan memenuhi kebutuhan unik setiap anak. Ini
terjadi sewaktu keluarga bekerja dan bermain bersama dengan cara yang mengajarkan keterampilan-
keterampilan esensial, memperkuat karakter, dan
menyediakan kesempatan bertumbuh.
Imbau Pertumbuhan
• Berdoalah memohon bimbingan. Bapa Surgawi
mengenal anak-anak Anda dan akan membantu Anda
mengajar mereka.
• Bantulah anak-anak Anda mencari dan mengenali
pengaruh Roh Kudus.
• Nyatakan kasih dan seringlah memuji anak-anak
Anda dalam upaya mereka untuk melakukan dengan
baik dan untuk sifat-sifat seperti Kristus yang Anda
lihat dalam diri mereka.
• Carilah kesempatan untuk melayani sesama sebagai
keluarga.
Sediakan Bimbingan
• Bantulah anak-anak Anda memahami bagaimana
mereka dapat menerapkan Injil dalam semua bidang
kehidupan mereka.
• Bimbinglah anak-anak Anda dan imbaulah mereka
untuk menentukan gol-gol dan rencana-rencana
mereka sendiri.
• Bantulah mereka memunculkan solusi mereka sendiri
terhadap masalah.
• Berikan dukungan, bantuan, dan dorongan semangat
sepanjang waktu.
Berbicaralah dengan Pemimpin
Berkomunikasilah dengan guru dan pemimpin untuk
menentukan bagaimana mereka dapat paling baik
mendukung anak-anak Anda. Berhati-hatilah untuk
tidak mengingkari kepercayaan yang anak-anak Anda
berikan atau mempermalukan mereka.

Temukan sumber daya di
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.
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“INI ADALAH SAATNYA UNTUK
GEREJA YANG DIPUSATKAN
DI RUMAH, DIDUKUNG
OLEH APA YANG TERJADI DI
DALAM GEDUNG-GEDUNG
CABANG, LINGKUNGAN,
DAN PASAK KITA.”
PRESIDEN RUSSELL M. NELSON,
“Ceramah Pembuka,” Ensign atau Liahona,
November 2018, 7

Didukung Gereja
Peranan Gereja mencakup mengajarkan Injil Yesus
Kristus, menyediakan tata cara, dan mendukung rumah
tangga. Pemimpin dan guru mendukung orangtua
dengan membina hubungan yang kuat dan mengasuh
dengan anak-anak dan remaja yang mereka layani.
Berbicara dengan Orangtua
• Berkomunikasilah secara tidak resmi dengan orangtua untuk mencari tahu cara mendukung anak-anak
mereka. Bagikan kekuatan yang Anda cermati.
• Tanyakan apa yang mereka harapkan akan anak-anak
mereka alami dan pelajari dalam kuorum Imamat
Harun, di kelas Remaja Putri, dan di kegiatan.
Ketika orangtua bukan anggota aktif Gereja:
• Jelaskan kepada orangtua upaya untuk mendukung
anak-anak dan remaja ini, dan tanyakan apakah dan
bagaimana mereka ingin anak-anak mereka dilibatkan.
• Tanyakan kepada anak-anak dan remaja dukungan
macam apa yang mereka inginkan.
• Berbicaralah dengan dewan lingkungan mengenai
cara menyertakan orangtua sebanyak mungkin.
Dukunglah Anak dan Remaja
• Bantulah anak-anak dan remaja mengenali pengaruh
Roh Kudus.
• Tanyakan kepada mereka apa yang ingin mereka
pelajari dan alami dalam kuorum dan kelas, serta di
kegiatan.
• Imbaulah mereka untuk mengambil inisiatif dalam
merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan.
• Dukunglah pemegang Imamat Harun dalam memenuhi tanggung jawab kuorum mereka.

DIPUSATKAN DI RUMAH (Keluarga)

Pembelajaran
Injil

Pelayanan
dan Kegiatan

Pengembangan
Pribadi

DIDUKUNG GEREJA (Pemimpin)
Temukan sumber daya di
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.
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Pembelajaran Injil
Di Rumah
Penelaahan tulisan suci
dan doa pribadi dan
keluarga akan membantu
anak-anak dan remaja
untuk merasakan dan
mengenali pengaruh Roh
Kudus serta belajar untuk
mengasihi Juruselamat.
Individu dan keluarga
diimbau untuk menggunakan Ikutlah Aku—Untuk
Individu dan Keluarga
serta perkataan para nabi
yang hidup untuk menelaah Injil Yesus Kristus.

Di Gereja
Anak-anak dan remaja
bertemu bersama untuk
mempelajari Injil Yesus
Kristus. Anak-anak mempelajari Injil melalui pemberian petunjuk di kelas
dan waktu bernyanyi
Pratama. Remaja mempelajari doktrin di kelas
dan kuorum. Anak-anak
dan remaja diundang
untuk berbagi apa yang
mereka pelajari di rumah
dan untuk menerapkan
Injil dalam kehidupan
mereka.

Pembelajaran
Injil

Dipusatkan di Rumah
Doa
Penelaahan tulisan
suci
Malam keluarga
Hari Sabat
Sejarah keluarga
Didukung Gereja
Pemberian petunjuk
di hari Sabat
Seminari

Temukan sumber daya di
ComeFollowMe.ChurchofJesusChrist.org.

Pelayanan dan Kegiatan
Di Rumah
Pelayanan dan kegiatan
menegakkan kebiasaan harian yang saleh,
membangun hubungan
keluarga, mengajarkan
keterampilan-keterampilan
hidup, mengembangkan
atribut-atribut seperti
Kristus, serta membantu
anak-anak dan remaja tumbuh. Pelayanan
dan kegiatan keluarga
berfokus pada kebutuhan
individu dan keluarga serta menyediakan kesempatan untuk menerapkan
asas-asas Injil dalam
pengalaman sehari-hari.
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Di Gereja
Pelayanan—termasuk
pemegang Imamat Harun
yang bertugas dalam tata
cara sakramen— dan
kegiatan rutin menyedia
kan kesempatan untuk
berkumpul, mempelajari keterampilan baru,
merampungkan tugas
yang berat, dan membangun hubungan yang
dipusatkan pada Injil
dengan teman sebaya
dan pemimpin. Kegiatan-
kegiatan ini membantu
anak-anak dan remaja
tumbuh secara rohani, sosial, jasmani, dan
intelektual serta memberikan pelayanan yang

Pengembangan Pribadi
Di Rumah
Anak-anak dan remaja
memilih apa yang dapat
mereka lakukan untuk
tumbuh dan belajar
mengikuti Juruselamat.
Orangtua dapat membantu mereka mengenali bagaimana mereka
sudah bertumbuh dan di
mana mereka mungkin
perlu memperbaiki diri.
Semua kegiatan, termasuk gereja, sekolah, pertemanan, olahraga, seni,
kerja, dan minat individu
lainnya dapat membantu

anak-anak dan remaja
mengikuti Yesus Kristus.
Di Gereja
Pemimpin mengasihi dan
melayani setiap anak dan
remaja serta menjadi
tanggap akan kebutuhan dan minat mereka.
Melalui hubungan penuh
kasih, pemimpin dapat
menyediakan pengaruh
yang unik dan penuh
kuasa untuk mendukung
dan mendorong anak-
anak serta remaja dalam
pelayanan dan pertumbuhan individu mereka.

Pengembangan
Pribadi

Dipusatkan di Rumah
Gol pribadi
Gol keluarga
Bimbingan
Dorongan semangat
Kasih
Didukung Gereja
Bimbingan
Dorongan semangat
Gagasan gol
Sumber daya
lingkungan

Temukan sumber daya untuk kegiatan dan gol di ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.

bermakna kepada sesama.
JustServe (JustServe.org)
merupakan sumber daya
yang berharga bagi kesempatan pelayanan masyarakat.
Kegiatan multihari untuk
remaja mencakup konferensi Untuk Kekuatan Remaja
(UKR), konferensi remaja, perkemahan, dan kesempatan
berkumpul lainnya. Kegiatan-
kegiatan ini akan membantu
remaja memperdalam hasrat
mereka untuk mengikuti
Juruselamat, menarik mereka
keluar dari rutinitas biasa
mereka, dan membantu
mereka mengetahui bahwa
mereka adalah bagian dari
kelompok remaja yang lebih
besar yang berbagi gol-gol
yang saleh.

Pelayanan
dan Kegiatan

Dipusatkan di Rumah
Malam keluarga
Pelayanan keluarga
Kegiatan keluarga
Pelayanan
Didukung Gereja
Tata cara sakramen
Gagasan pelayanan
dan kegiatan
JustServe
Kegiatan multihari
Penugasan Pelayanan

7

Sesuaikan dan Adaptasikan
Setiap individu, keluarga,
dan jemaat adalah unik.
Apa yang terbaik bagi
satu orang, keluarga,
atau jemaat mungkin
tidak berlaku bagi yang
lain. Lakukan apa yang
berhasil bagi keluarga,
kelas, kuorum, atau
lingkungan Anda. Bicarakan segala kesempatan
dan kekhawatiran Anda,

serta carilah wahyu cara
menyesuaikan inisiatif
ini untuk membantu
anak-anak dan remaja
secara individu mencapai
potensi ilahi mereka.
Sebagai contoh, anak-
anak dan remaja akan
beragam dalam cara
mereka mengupayakan pertumbuhan
pribadi: jenis, jumlah,

dan frekuensi gol, juga
berapa banyak dukungan
yang mereka butuhkan,
hendaknya ditentukan
secara individu. Kelas
dan kuorum juga beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan. Selain
itu, jenis dan frekuensi
kegiatan dapat beragam
sesuai dengan keadaan
setempat.

CARILAH WAHYU
PENUHI KEBUTUHAN
INDIVIDU
LAKUKAN APA YANG
BERHASIL
SEDERHANAKAN

Pertahankan segalanya sederhana.
Lakukan apa yang berhasil.
Temukan sumber daya di ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.

“PESAN INJIL YESUS
KRISTUS YANG
DIPULIHKAN ADALAH
BAHWA KITA DAPAT
DAN HARUS MEMILIKI
EKSPEKTASI UNTUK
MENJADI LEBIH BAIK
SEPANJANG HIDUP KITA.”
PRESIDEN HENRY B. EYRING,
“Teladan Sempurna Kita,” Ensign atau
Liahona, November 2009, 70.
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“KITA MENEMUKAN
SUKACITA YANG SEJATI
DAN LANGGENG
DENGAN MENGETAHUI
DAN MENINDAKI
KEBENARAN TENTANG
JATI DIRI KITA.”
PRESIDEN DALLIN H. OAKS, “Kebenaran
dan Rencana,” Ensign atau Liahona,
November 2018, 25

Temukan sumber daya di ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.

Motivasi dan Penghargaan
Motivasi
Anak-anak dan remaja akan secara alami
termotivasi sewaktu
mereka merasa dikasihi,
bertumbuh, memperbaiki
diri, dan merasakan Roh
kudus dalam kehidupan
mereka. Ketika perubahan dan pertumbuhan
menjadi sulit bagi mereka, imbaulah mereka
untuk mencari cara untuk
mengatasi tantangan
atau menyesuaikan rencana mereka. Hubungan
yang kuat dan penuh
rasa percaya dengan
orangtua, pemimpin,
dan teman sebaya dapat

memberi mereka kekuatan untuk terus mencoba.
Penghargaan
Sewaktu anak-anak dan
remaja mencapai kemajuan, pujilah upaya mereka
dan beri mereka dorongan semangat. Beri mereka kesempatan untuk
berbagi apa yang mereka
pelajari, dan rayakan pertumbuhan mereka. Selain
itu, semua anak-anak dan
remaja dapat menerima
benda seperti cincin atau
gantungan kalung untuk
mengingatkan mereka
bahwa mereka adalah
bagian dari sebuah

kelompok yang mendunia yang berupaya untuk
mengikuti Yesus Kristus.
Sewaktu anak-anak dan
remaja memenuhi gol
rohani, sosial, jasmani,
dan intelektual, mereka
dapat menerima emblem
tambahan.
DENGARKAN
PUJILAH UPAYA
RAYAKAN PERTUMBUHAN
BELA JARLAH DARI
KEMUNDURAN
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Rumah dan Orangtua
Apa peranan saya?
Jadilah teladan yang
saleh bagi anak-anak
Anda. Ajari mereka
caranya tumbuh dalam
segala bidang kehidupan
mereka. Temukan cara
untuk membantu mereka
mempelajari sukacita
dari menaati perjanjian,
menemukan bakat baru,
dan melakukan apa yang
sulit. Bantulah keluarga
Anda untuk tumbuh
lebih dekat kepada
Bapa Surgawi dan Yesus
Kristus serta menjalankan
Injil dalam kehidupan
sehari-hari.

Apa yang hendaknya saya
lakukan?
Biarkan anak-anak Anda
mengetahui betapa Anda
mengasihi mereka. Libatkan diri dalam kehidupan
mereka. Dengan doa
yang sungguh-sungguh
identifikasilah kebutuhan
individu mereka serta
rencanakan penelaahan
Injil dan kegiatan yang
memenuhi kebutuhan
itu. Secara rutin bagikan
kesaksian Anda dengan
mereka. Berbicaralah
dengan para pemimpin
mengenai bagaimana
mereka dapat membantu

Anda mendukung anak-
anak Anda.
Dari mana saya mulai?
Teruslah berbicara
dengan dan mendengarkan anak-anak Anda.
Berdoalah mengenai
bagaimana Anda dapat
mendukung mereka. Bantulah mereka menemukan dan mulai menekuni
bidang-bidang pembelajaran yang mereka minati.
Mulailah atau lanjutkan
doa keluarga, penelaahan Injil, kesempatan
pelayanan, dan kegiatan
untuk membantu anak-
anak Anda tumbuh.

Temukan sumber daya di ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.

“TIDAK ADA PEKERJAAN
LAIN YANG MELEBIHI
TUGAS SEBAGAI
ORANGTUA YANG SALEH,
YANG DINIATKAN!”
PRESIDEN RUSSELL M. NELSON,
“Hari Sabat Hari Kenikmatan,”
Ensign atau Liahona, Mei 2015, 131
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UNGKAPKAN KASIH
JADILAH TELADAN
CARILAH WAHYU

“HARTA TERTINGGI DI
BUMI DAN DI SURGA
ADALAH ANAK-ANAK
DAN KETURUNAN KITA.”
PRESIDEN DALLIN H. OAKS, “The Great Plan
of Happiness,” Ensign, November 1993, 75

Temukan sumber daya di Primary.ChurchofJesusChrist.org.

Pemimpin dan Guru Pratama
Apa peranan saya?
Kasihi dan perkuatlah
anak-anak. Bantulah orangtua dalam
menolong anak-anak
merasakan kasih Bapa
Surgawi bagi mereka,
memahami Injil Yesus
Kristus, merasakan serta
mengenali pengaruh Roh
Kudus, dan bersiap untuk
membuat serta menepati
perjanjian-perjanjian
sakral.
Apa yang hendaknya saya
lakukan?
Pastikan agar kelas dan
waktu bernyanyi Pratama

membantu anak-anak
merasakan Roh, meningkat dalam iman, dan
merasakan sukacita Injil
Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Dengan
bidang-bidang pertumbuhan yang disarankan
dalam Lukas 2:52 sebagai
penuntun, rencanakan
pelayanan dan kegiatan
menyenangkan dan melibatkan yang membangun
kesaksian, memperkuat
keluarga, serta memupuk
kesatuan dan pertumbuhan pribadi.

Dari mana saya mulai?
Kenali anak-anak dan
keluarga mereka, dan
berikan pelayanan sesuai
kebutuhan mereka.
Sebagai presidensi
Pratama, dengan doa
yang sungguh-sungguh
tanyakan bagaimana
Anda dapat membantu
para guru, pemimpin
musik, dan pemimpin
kegiatan Anda membantu anak-anak mengikuti
Juruselamat.

A JARKAN IDENTITAS ILAHI
TERAPKAN INJIL
BINALAH HUBUNGAN
A JARKAN PERJANJIAN
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Pemimpin Remaja Putri
Apa peranan saya?
Bantulah orangtua
dan keuskupan dalam
membimbing dan meng
ilhami remaja putri untuk
memahami jati diri mereka sebagai putri Allah,
bersiap untuk perjanjian
bait suci, dan memenuhi
tujuan ilahi mereka.
Bimbinglah presidensi
kelas sewaktu mereka
memimpin, memberikan
pelayanan, dan melayani
anggota kelas mereka.
Apa yang hendaknya saya
lakukan?
Berikan teladan sebagai
murid Yesus Kristus.

Bimbinglah presidensi
kelas sewaktu mereka dengan doa yang
sungguh-sungguh merencanakan dan membantu
mengajarkan pelajaran
dari Ikutlah Aku—Untuk
Remaja Putri. Imbaulah
mereka untuk memimpin
dalam merencanakan dan
melakukan pelayanan
serta kegiatan yang akan
membantu para remaja putri tumbuh dalam
semua bidang kehidupan mereka. Tawarkan
dukungan tambahan
kepada remaja putri yang
membutuhkannya.

Dari mana saya mulai?
Kenali para remaja putri
secara individual. Berbicaralah dengan remaja
putri, orangtua mereka,
dan keuskupan mengenai
bagaimana Anda dapat
mendukung pertumbuhan para remaja
putri tersebut. Berdoalah
untuk mengetahui cara
Anda dapat membantu
presidensi kelas Anda
berhasil dalam pemanggilan mereka.

Temukan sumber daya di YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org.

SAYA ADALAH PUTRI
TERKASIH ORANGTUA
SURGAWI DENGAN
KODRAT ILAHI DAN
TAKDIR KEKAL.

12

A JARKAN IDENTITAS ILAHI
LAKUKAN PEKERJAAN
KESELAMATAN
BERSIAPLAH BAGI
PERANAN-PERANAN ILAHI
KEMBANGKAN KEULETAN
A JARKAN KETERAMPILANKETERAMPILAN HIDUP

BERADALAH
BERSAMA MEREKA.
HUBUNGKAN MEREKA
DENGAN SURGA.
BIARKAN MEREKA
MEMIMPIN.

Temukan sumber daya di YoungMen.ChurchofJesusChrist.org.

Pemimpin Imamat Harun
Apa peranan saya?
Bantulah orangtua dan
keuskupan dalam mempersiapkan remaja putra
untuk penahbisan pada
jabatan imamat, perjanjian bait suci, misi, dan
peranan ilahi. Ilhamilah
mereka untuk memahami
tujuan dan jati diri mereka sebagai putra Allah.
Bimbinglah presidensi
kuorum sewaktu mereka
memimpin, memberikan
pelayanan, dan melayani
anggota kuorum mereka dan sewaktu mereka
bertugas dalam tata cara
sakramen.
Apa yang hendaknya saya
lakukan?
Berikan teladan sebagai
murid Yesus Kristus.

Bimbinglah presidensi
kuorum sewaktu mereka
menjalankan kunci-kunci
mereka, bertugas dalam
tata cara sakramen,
dan dengan doa yang
sungguh-sungguh merencanakan dan membantu
mengajarkan pelajaran
dari Ikutlah Aku—Untuk
Remaja Putra. Bantulah merencanakan dan
melakukan pelayanan
serta kegiatan yang akan
membantu para remaja
putra tumbuh dalam
semua bidang kehidupan
mereka. Biarkan mereka
memimpin. Tawarkan
dukungan tambahan
kepada remaja putra
yang membutuhkannya.

Dari mana saya mulai?
Luangkan waktu dengan
para remaja putra. Kenali
dan kasihilah mereka
secara individual. Berbicaralah dengan keuskupan, remaja putra, dan
orangtua mereka untuk
menentukan bagaimana
Anda dapat mendukung
mereka sewaktu mereka
tumbuh menjadi lebih
seperti Juruselamat. Berdoalah untuk mengetahui
bagaimana Anda dapat
membantu presidensi
kuorum Anda menjalankan kunci-kunci mereka
dan berhasil dalam
pemanggilan mereka.

A JARKAN TUGAS-TUGAS
KEIMAMATAN
LAKUKAN PEKERJAAN
KESELAMATAN
BERSIAPLAH BAGI
PERANAN-PERANAN ILAHI
KEMBANGKAN KEULETAN
A JARKAN KETERAMPILANKETERAMPILAN HIDUP
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Guru Sekolah Minggu
Apa peranan saya?
Berupayalah untuk
membantu para remaja
datang kepada Kristus
dengan mempelajari dan
mengikuti ajaran-Nya.
Ajari para remaja untuk
memahami, membagikan, dan menjalankan
Injil Yesus Kristus.
Apa yang hendaknya saya
lakukan?
Jadilah teladan sebagai
murid Yesus Kristus, dan
bantulah para remaja membangun iman

mereka. Imbaulah mereka untuk menelaah tulisan suci di rumah—secara
individu dan bersama
keluarga mereka. Bantulah mereka bersiap dan
mengajarkan asas-asas
doktrin. Ajaklah mereka
untuk menerapkan apa
yang mereka pelajari
pada pengembangan
pribadi mereka.
Dari mana saya mulai?
Berupayalah untuk mengajar sebagaimana yang
Juruselamat lakukan.

Kenali para remaja secara
individu. Berdoalah untuk
mengetahui bagaimana
Anda dapat membantu mereka bertumbuh
menjadi lebih seperti
Juruselamat. Perkuatlah
anggota kelas dan orangtua mereka dalam upaya
mereka untuk mempelajari dan mengajarkan Injil
di gereja dan di rumah
mereka.

Temukan sumber daya di SundaySchool.ChurchofJesusChrist.org.

“UPAYAKANLAH
PEMBELA JARAN,
BAHKAN MELALUI
PENELAAHAN DAN
JUGA MELALUI IMAN.”
A JARAN DAN PERJANJIAN 88:118
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BANGUNLAH KESAKSIAN
A JARKAN DOKTRIN
TELAAHLAH TULISAN SUCI
BANGUNLAH
KEBIASAAN SALEH

“KETIKA KITA TERLIBAT
DALAM PELAYANAN
KEPADA ORANG LAIN, KITA
KURANG MEMIKIRKAN
DIRI KITA SENDIRI, DAN
ROH KUDUS DAPAT
DENGAN LEBIH MUDAH
DATANG KEPADA KITA.”
PRESIDEN HENRY B. EYRING, “Pelayanan yang
Diilhami,” Liahona, Mei 2018, 64

Temukan sumber daya di ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.

Keuskupan dan Presidensi Kuorum
serta Kelas
Apa peranan mereka?
Keuskupan adalah presidensi Imamat Harun di
lingkungan dan bertanggung jawab atas para
remaja putri dan remaja
putra. Presidensi kuorum
Imamat Harun berfungsi
dengan kunci-kunci yang
dianugerahkan ketika
presiden kuorum ditetapkan. Presidensi kelas
Remaja Putri berfungsi
di bawah wewenang
imamat setelah mereka
ditetapkan oleh seorang
anggota keuskupan.
Apa yang mereka
lakukan?
Presidensi hendak‑
nya berupaya untuk

menjadi murid sejati
Yesus Kristus sewaktu
mereka membantu setiap
anggota kuorum atau
kelas merasa dikasihi
dan menemukan suka‑
cita dalam menjalankan
Injil. Di bawah arahan
keuskupan, presidensi
kuorum memimpin
para pemegang Imamat
Harun sewaktu mereka
bertugas dalam tata cara
sakramen. Baik presidensi kuorum maupun
kelas memimpin dalam
pengumpulan Israel
di kedua sisi tabir dan
dalam mengurus mereka
yang membutuhkan.

Dari mana mereka mulai?
Presidensi mempelajari
tugas mereka dari Tuhan
dan dari pemimpin
mereka. Mereka berdoa
bagi anggota kuorum
atau kelas dan berusaha
mengetahui kebutuhan
mereka. Presidensi mendukung mereka dalam
menjadi murid Yesus
Kristus. Mereka berembuk bersama mengenai
mana pelajaran, kegiatan, dan pelayanan yang
akan memberkati dan
memperkuat para remaja
serta mendatangkan
persatuan dalam kuorum
atau kelas mereka.

LAYANI
BEREMBUK BERSAMA
BINALAH PERSATUAN
PENUHILAH TUGAS
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Sumber Daya untuk Membantu
Sumber daya seluler,
web, dan cetakan tersedia. Peralatan untuk
menentukan gol, gagasan
untuk gol, gagasan untuk
pelayanan dan kegiatan
di rumah serta di gereja,
pedoman keamanan, dan
instruksi dapat diakses
oleh orangtua, pemimpin dewasa, presidensi
kuorum dan kelas,
serta remaja.

PENGEMBANGAN PRIBADI

Buku Penuntun Anak

PENGEMBANGAN PRIBADI

Buku Penuntun Remaja

Aplikasi Seluler: Gospel
Living
Aplikasi seluler Gospel
Living (iOS dan A
 ndroid)
dirancang untuk mengilhami, melibatkan,
menyenangkan, dan
relevan dengan kehidupan sehari-hari. Itu mendukung kehidupan yang
berpusat pada Kristus
melalui:
• Konten yang
mengilhami
• Pengingat
• Gagasan kegiatan
• Komunikasi
• Pembuatan jurnal
• Gol pribadi
Telusuri store aplikasi
Apple dan marketplace
aplikasi Android untuk
Gospel Living (Church of
Jesus Christ).
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Web: ChildrenandYouth
.ChurchofJesusChrist.org
Children and Youth
development website
menyediakan sumber
daya untuk mendukung
orangtua, anak-anak,
remaja, dan pemimpin.
• Sumber daya orangtua
dan keluarga
• Sumber daya dan contoh cara mendukung
dan mengimbau anak-
anak dan remaja
• Sumber daya kegiatan
Pratama
• Pedoman, contoh, dan
gagasan pelayanan
serta kegiatan
• Contoh dan gagasan
(gol) pengembangan
pribadi
• Sumber daya pelatihan
presidensi kelas dan
kuorum
• Versi materi cetakan
yang dapat diunduh

Cetak: Pengembangan
Anak dan Remaja
Bila bermanfaat, buklet
cetakan tersedia untuk
mendukung asas-asas
pengembangan Anak dan
Remaja serta membantu
anak-anak dan remaja
membuat rencana untuk
pengembangan pribadi.

Melanjutkan di
Jalan Perjanjian
Sewaktu remaja bergerak
menuju tahap berikutnya
dalam kehidupan m
 ereka,
Lembaga Pertolongan dan
kuorum penatua akan
menyediakan tambahan
kesempatan untuk menemukan sukacita dan pertumbuhan sewaktu mereka bekerja
bersama untuk merampungkan pekerjaan keselamatan.

Kuorum Penatua

Lembaga Pertolongan

“SETIAP KALI ANDA
MELAKUKAN APA PUN
YANG MEMBANTU SIAPA
PUN—DI KEDUA SISI TABIR—
MENGAMBIL LANGKAH
MENUJU MEMBUAT
PERJANJIAN DENGAN ALLAH
…, ANDA MEMBANTU
MENGUMPULKAN ISRAEL.”
PRESIDEN RUSSELL M. NELSON, “Yang Jadi Harapan
Israel,” kebaktian remaja sedunia, 3 Juni 2018, 15

BEKERJA BERSAMA,
ORANGTUA DAN PEMIMPIN
MEMBANTU ANAK-ANAK DAN
REMA JA MEMPERDALAM
KEINSAFAN MEREKA, MENJADI
MURID TUHAN YESUS
KRISTUS YANG LAYAK, SERTA
MENJADI PRIA DAN WANITA
YANG BERINTEGRITAS.
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