
PENUNTUN INTRODUKSI UNTUK  

ANAK DAN REMAJA 

 GEREJA YESUS KRISTUS DARI ORANG- ORANG SUCI ZAMAN AKHIR



VISI
Untuk memperkuat iman Anda kepada Yesus 
Kristus dan membantu Anda serta keluarga Anda 
maju di sepanjang jalan perjanjian sewaktu Anda 
mengatasi tantangan- tantangan kehidupan.



Menjalankan Hak Pilihan
Hasrat mendikte prioritas kita, pri-
oritas membentuk pilihan kita, dan 
pilihan menentukan tindakan kita. 
Hasrat yang kita tindaki menentu-
kan perubahan kita, pencapaian 
kita dan pembentukan kita.

—PRESIDEN DALLIN H. OAKS
“Hasrat,” Ensign atau Liahona, Mei 2011, 42

Membangun Hubungan
Kita semua memerlukan teman- 
teman sejati untuk mengasihi kita, 
mendengarkan kita, menunjukkan 
jalan kepada kita, dan bersaksi ten-
tang kebenaran kepada kita agar 
kita dapat mempertahankan kere-
kanan dari Roh Kudus. Anda harus 
menjadi teman sejati semacam itu.

—PRESIDEN HENRY B. EYRING
“True Friends,” Ensign, Mei 2002, 29

Mencari Wahyu
Anda dapat belajar sendiri—saat 
ini di usia Anda—cara menerima 
wahyu pribadi. Dan tidak ada yang 
akan membuat perbedaan yang 
lebih besar dalam kehidupan Anda 
selain hal itu!

—PRESIDEN RUSSELL M. NELSON
“Yang Jadi Harapan Israel,” kebaktian remaja 
sedunia, 3 Juni 2018, suplemen untuk New Era 
dan Ensign, 2, ChurchofJesusChrist.org
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Bapa Surgawi menghendaki Anda untuk belajar 
dan bertumbuh. Dia mengutus Putra- Nya, Yesus 
Kristus, untuk menjadi teladan sempurna bagi kita 
semua dalam setiap hal. Tulisan suci mengajarkan 
bahwa semasa muda- Nya, “Yesus bertambah 
hikmat- Nya dan besar- Nya, dan makin dikasihi 
oleh Allah dan manusia” (Lukas 2:52).

Yesus Kristus berkembang dalam semua bidang 
kehidupan- Nya—secara rohani (dikasihi oleh 
Allah), secara sosial (dikasihi oleh manusia), 
 secara jasmani (perawakan), dan secara 
 intelektual (hikmat) —dan Anda pun bisa!
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Apa yang sudah Anda lakukan dalam bidang- bidang ini?  
Mulailah memikirkan tentang apa yang ingin Anda tingkatkan atau mulai lakukan.
Tulis atau gambarlah gagasan Anda dalam kotak di bawah ini:



TETAPLAH MAJU TERUS
Anda akan didukung dalam upaya Anda untuk 
mengikuti Kristus sewaktu Anda bertumbuh dalam 
empat bidang ini melalui pembelajaran Injil, 
pelayanan dan kegiatan, dan pengembangan 
pribadi.

Pembelajaran Injil
Pembelajaran Injil di rumah dan di 
gereja memberi Anda landasan rohani 
untuk segalanya dalam kehidupan 
Anda. Sewaktu Anda menerapkan apa 
yang Anda telaah, Anda dapat mene-
mukan cara- cara Anda dapat mengikuti 
Yesus Kristus secara individu, dengan 
keluarga Anda, atau bersama anggota 
kelas atau kuorum Anda.



Pelayanan dan Kegiatan
Sewaktu Anda berperan serta dalam pelayanan 
dan kegiatan, Anda dapat bersenang- senang 
dengan keluarga,   teman- teman, dan pemimpin 
Anda sementara Anda mempelajari keteram-
pilan, memiliki pengalaman baru, dan  melayani 
orang lain. Anda juga dapat melayani dengan 
berperan serta dalam tata cara sakral. 
 Pelayanan dan kegiatan didasarkan pada Lukas 
2:52 dan mencakup kegiatan hari kerja juga 
kegiatan beberapa hari untuk remaja, misalnya 
 berkemah, perjalanan bait suci, dan Untuk 
 Kekuatan Remaja (UKR) serta konferensi remaja.

Pengembangan Pribadi
Anda dapat mengikuti Yesus Kristus 
dalam pengembangan pribadi Anda 
sewaktu Anda mencari wahyu untuk 
bagaimana Anda dapat bertumbuh 
dalam semua bidang kehidupan Anda. 
Anda memilih apa yang Anda kerjakan 
dan mendapatkan bantuan dari keluarga, 
teman- teman sebaya, dan pemimpin.
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BERIKUTNYA APA?
Memulai Percakapan
Berbicaralah dengan orangtua atau pemimpin Anda mengenai 
bagaimana Anda bertumbuh dalam empat bidang dan hal yang 
dapat Anda lakukan untuk berkembang secara pribadi. Sebagai 
kelas atau kuorum, bahaslah kegiatan yang ingin Anda lakukan 
sebagai kelompok di tahun mendatang.


