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Anak dan Remaja—Ikhtisar dan Pertanyaan yang Sering Diajukan

Upaya Anak dan Remaja berfokus pada membantu setiap anak dan remaja mengikuti teladan
Juruselamat. Itu menggantikan semua kegiatan dan program pencapaian yang ada.
Anak dan remaja (mereka yang beranjak ke usia 8–18 pada tahun 2020) akan mengimplementasikan
upaya yang dipusatkan di rumah dan didukung Gereja pada tahun 2020 di lingkungan dan cabang
di mana bahasa-bahasa berikut dituturkan: Albania, Arab, Armenia, Bislama, Bulgaria, Kamboja,
Kroasia, Ceko, Denmark, Belanda, Estonia, Fiji, Finlandia, Yunani, Haiti, Hongaria, Indonesia,
Kekchi, Kiribati, Latvia, Lithuania, Malagasy, Malaysia, Marshall, Mongolia, Norwegia, Polandia,
Rumania, Swahili, Swedia, Tahiti, Thai, Ukraina, dan Vietnam.
Ikhtisar tentang program dan pertanyaan yang sering diajukan dilampirkan. Selain itu, sumber
daya berikut akan tersedia pada 20 Maret 2020, dalam bahasa-bahasa yang tertera di atas.
• ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org
Sumber daya untuk pertemuan introduksi
• Seleksi dari “Anak dan Remaja: Sebuah Siaran Khusus Menampilkan Presiden M. Russell
Ballard”—Video siaran ini tersedia di ChildrenandYouth.ChurchofJesus Christ.org. Anak
dan remaja (mereka yang beranjak ke usia 8–18 pada 2020), orangtua mereka, dan para
pemimpin diundang untuk menyaksikan siaran tersebut. Pemimpin lokal dapat menentukan
tanggal dan waktu penayangan yang paling baik melayani anggota di area mereka.
• Penuntun Introduksi untuk Anak dan Remaja—Penuntun ini hendaknya diberikan kepada
setiap anak atau remaja (yang beranjak ke usia 8–18 pada 2020) di awal pertemuan di mana
mereka menyaksikan “Anak dan Remaja: Sebuah Siaran Khusus Menampilkan Presiden
M. Russell Ballard.” Setiap anak atau remaja juga akan memerlukan pena atau pensil untuk
melengkapi sebuah kegiatan selama siaran. Penuntun ini akan dikirimkan ke unit-unit.
• Penuntun Introduksi untuk Orangtua dan Pemimpin—Salinan dari penuntun ini hendaknya
diberikan di akhir pertemuan di mana anak-anak, remaja, orangtua, dan pemimpin
menyaksikan siaran yang menampilkan Presiden Ballard. Unit akan menerima satu salinan
penuntun itu untuk setiap keluarga yang memiliki anak-anak atau remaja, juga satu untuk
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para anggota keuskupan dan presidensi Pratama serta Remaja Putri. Setelah para
anggota ini menerima salinan tersebut, salinan tambahan dapat diberikan kepada
orang dewasa lainnya di unit, termasuk pembimbing remaja dan guru Pratama.
Penuntun ini juga dapat diakses di ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org dan
di Perpustakaan Injil.
Sumber daya untuk pertemuan peluncuran
• “Anak dan Remaja: Tatap Muka bersama Penatua Gerrit W. Gong”—Penatua
Gerrit W. Gong dan para Pejabat Umum menjawab pertanyaan dari seluruh
dunia, berfokus pada program Anak dan Remaja. Acara siaran ini tersedia di
Childrenand Youth.ChurchofJesusChrist.org. Anak, remaja, orangtua, dan pemimpin
hendaknya menyaksikan acara ini di rumah atau berkumpul untuk menyaksikannya
di Gereja. Pemimpin lokal dapat menentukan tanggal dan waktu penayangan yang
paling baik melayani anggota di area mereka.
• Pengembangan Pribadi: Buku Penuntun Anak—Sebuah sumber daya yang anak-anak
dapat gunakan untuk membuat gol dan mencatat kemajuan. Penuntun ini akan
dikirimkan ke unit-unit.
• Pengembangan Pribadi: Buku Penuntun Remaja—Sebuah sumber daya yang remaja
dapat gunakan untuk membuat gol dan mencatat kemajuan. Penuntun ini akan
dikirimkan ke unit-unit.
Aplikasi Perpustakaan Injil akan mulai diluncurkan pada 2020. Aplikasi itu mendukung
kehidupan yang dipusatkan pada Kristus melalui konten terilhami, penetapan gol, pengingat,
gagasan kegiatan dan gol, komunikasi, serta penulisan jurnal.
Unit-unit bahasa ini hendaknya memesan emblem Anak dan Remaja antara 1 Maret hingga
31 Mei 2020. Untuk informasi lebih lanjut, lihat pemberitahuan berjudul “Petunjuk untuk
Memesan Emblem Anak dan Remaja,” tertanggal 23 Desember 2019.

Anak dan Remaja—Ikhtisar dan
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Lampiran untuk pemberitahuan 5 Maret 2020

Anak dan Remaja Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir adalah sebuah
upaya baru untuk membantu angkatan muda memperkuat iman mereka kepada Yesus Kristus dan
maju di sepanjang jalan perjanjian sewaktu mereka mengatasi tantangan kehidupan. Itu berfokus
membantu setiap anak dan remaja mengikuti teladan Juruselamat dan tumbuh dalam cara yang
seimbang secara rohani, sosial, jasmani, dan intelektual (lihat Lukas 2:52).
Upaya Anak dan Remaja yang baru mencakup tiga bidang fokus:
• Pembelajaran Injil
• Pelayanan dan kegiatan
• Pengembangan pribadi
Dua jenis emblem disertakan dalam upaya ini: emblem menjadi bagian, yang setiap anak dan remaja
akan terima di tahun Anda beranjak ke usia 8, 12, dan 18; dan emblem pencapaian, yang remaja
akan terima dengan berjuang mengikuti Juruselamat melalui memenuhi ekspektasi dasar tertentu
(lihat “Pencapaian” belakangan dalam dokumen ini).
Upaya ini dipusatkan di rumah dan didukung di Gereja. Keluarga menentukan cara terbaik untuk
menerapkan bidang-bidang fokus ini di rumah.

Ikhtisar untuk Anak

Mulai pada Januari di tahun mereka berusia delapan, anak-anak diundang untuk berperan serta dalam
Anak dan Remaja Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Sebagai bagian dari
Anak dan Remaja, anak-anak akan berperan serta dalam yang berikut:
Di awal setiap tahun, uskup dapat mengunjungi kelas Pratama dari anak-anak yang
akan berusia delapan dan menyambut mereka dalam Anak dan Remaja. Selama
pembahasan, dia memberikan kepada setiap anak dua emblem: cincin dan gambar bait
suci. Setiap anak juga menerima salinan dari Pengembangan Pribadi: Buku Penuntun
Anak. Orangtua dan anggota presidensi Pratama boleh menghadiri kunjungan ini.
Pembelajaran Injil

Di Rumah, anak-anak menelaah tulisan suci secara pribadi dan bersama keluarga mereka. Ikutlah
Aku—Untuk Individu dan Keluarga telah dipersiapkan untuk membantu dalam penelaahan tersebut.
Di Gereja, anak-anak membangun di atas apa yang telah mereka pelajari di rumah sewaktu mereka
menelaah tulisan suci bersama anggota kelas Pratama lainnya. Materi pelajaran terdapat di Ikutlah
Aku—Untuk Pratama.
Pelayanan dan Kegiatan

Anak-anak berperan serta dalam pelayanan dan kegiatan bersama keluarga mereka. Selain itu,
anak-anak (mulai pada tahun mereka beranjak ke usia 8) juga bertemu secara rutin untuk kegiatan
Pratama. Biasanya, anak-anak diorganisasi menurut kelompok usia, dan anak-anak lelaki serta
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perempuan bertemu secara terpisah—meski mereka dapat bergabung untuk kegiatan tertentu atau
di lokasi dengan sedikit anak-anak. Kegiatan Pratama biasanya diadakan dua hingga empat kali per
bulan. Apabila jarak dan biaya, kendala waktu, keamanan, atau keadaan lain membuat jadwal ini
tidak praktis, kegiatan Pratama dapat diadakan tidak terlalu sering.
Bekerja sama dengan keuskupan, presidensi Pratama merekomendasikan anggota untuk dipanggil
sebagai pemimpin kegiatan Pratama. Para pemimpin ini dapatlah guru Pratama atau anggota
lain di lingkungan atau cabang. Setidaknya dua pemimpin menghadiri setiap kegiatan. Pemimpin
dapatlah dua wanita, dua pria, atau pasangan yang menikah. Pemimpin menyelesaikan pelatihan di
ProtectingChildren.ChurchofJesusChrist.org.
Pemimpin kegiatan merencanakan pelayanan dan kegiatan yang menyenangkan dan menarik serta
yang membangun kesaksian, memperkuat keluarga, dan memupuk pertumbuhan rohani. Kegiatan
hendaknya seimbang di antara empat bidang pertumbuhan: rohani, sosial, fisik, dan intelektual.
Perkemahan menginap tidak diadakan untuk anak-anak. Namun, pemimpin lokal boleh memilih
untuk mengadakan perkemahan sehari untuk anak-anak Pratama yang berperan serta dalam Anak
dan Remaja.
Gagasan pelayanan dan kegiatan untuk di rumah dan Gereja tersedia di ChildrenandYouth.
ChurchofJesusChrist.org. Apabila tersedia, JustServe.org menyarankan kesempatan untuk pelayanan
masyarakat.
Pengembangan Pribadi

Anak-anak membuat gol untuk bertumbuh secara rohani, sosial, jasmani, dan intelektual. Orangtua
dan, apabila perlu, pemimpin membantu anak-anak menemukan, merencanakan, menindaki, dan
mencerminkan gol-gol pilihan pribadi mereka. Kemudian anak-anak menemukan dan membuat
gol-gol baru. Anak-anak boleh mengerjakan sebanyak mungkin gol yang mereka inginkan, namun
mereka diimbau untuk mengerjakan setidaknya satu gol dari masing-masing empat bidang setiap
tahunnya. Anak-anak, didukung oleh orangtua, boleh memilih untuk menggunakan Pengembangan
Pribadi: Buku Penuntun Anak untuk membuat dan mencatat gol-gol.
Gagasan gol tersedia dalam buku penuntun dan di ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.

Ikhtisar untuk Remaja

Mulai pada Januari di tahun mereka berusia 12, remaja menjadi bagian dari kuorum Imamat Harun
dan kelas Remaja Putri. Sebagai bagian dari Anak dan Remaja, remaja akan berperan serta dalam
yang berikut:
Remaja putra akan menerima cincin dari presidensi kuorum mereka. Remaja putri
akan menerima medali dari presidensi kelas mereka. Selain itu, selama wawancara,
uskup akan memberikan kepada setiap remaja tempat untuk rekomendasi bait suci.
Setiap remaja juga menerima salinan dari Pengembangan Pribadi: Buku Penuntun
Remaja.
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Pembelajaran Injil

Di rumah, remaja menelaah tulisan suci secara pribadi dan bersama keluarga mereka. Ikutlah
Aku—Untuk Individu dan Keluarga telah dipersiapkan untuk membantu dalam penelaahan tersebut.
Di Gereja, remaja membangun di atas apa yang telah mereka pelajari di rumah sewaktu mereka
menelaah tulisan suci bersama anggota kelas Sekolah Minggu mereka dan kuorum Imamat Harun
atau anggota kelas Remaja Putri. Materi pelajaran terdapat di Ikutlah Aku—Untuk Sekolah Minggu
dan Ikutlah Aku—Untuk Kuorum Imamat Harun dan Kelas Remaja Putri.
Pelayanan dan Kegiatan

Remaja berperan serta dalam pelayanan dan kegiatan bersama keluarga mereka. Selain itu, remaja
juga bertemu secara rutin (biasanya seminggu sekali) untuk kegiatan Remaja Putri, kegiatan kuorum
Imamat Harun, dan kegiatan remaja (apabila digabung). Apabila jarak dan biaya, kendala waktu,
keamanan, atau keadaan lain membuat jadwal ini tidak praktis, mereka dapat bertemu tidak terlalu
sering namun hendaknya biasanya bertemu setidaknya sebulan sekali. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat “Service and Activity Guidelines for Youth” di ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.
Seorang pembimbing dan, apabila perlu, spesialis dipanggil untuk setiap kuorum dan kelas selain para
anggota keuskupan dan presidensi Remaja Putri agar setidaknya dua pemimpin dewasa hadir di setiap
kegiatan. Pemimpin dewasa menyelesaikan pelatihan di ProtectingChildren.ChurchofJesusChrist.org.
Presidensi kuorum dan kelas, dengan bantuan pemimpin dewasa mereka, merencanakan dan
mengimplementasikan pelayanan dan kegiatan yang menyenangkan dan menarik serta yang
membangun kesaksian, memperkuat keluarga, dan memupuk pertumbuhan rohani. Kegiatan
hendaknya seimbang di antara empat bidang pertumbuhan: rohani, sosial, jasmani, dan intelektual.
Selain kegiatan remaja yang rutin, remaja juga dapat berperan serta dalam:
• Konferensi Untuk Kekuatan Remaja (UKR) (lihat fsy.ChurchofJesusChrist.org).
• Konferensi dan perjalanan remaja di tahun-tahun ketika konferensi UKR tidak diadakan.
• Perkemahan Remaja Putri dan perkemahan kuorum Imamat Harun tahunan.
• Perkemahan dan kegiatan menginap tambahan, apabila memungkinkan.
Gagasan pelayanan dan kegiatan tersedia di ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org. Apabila
tersedia, JustServe.org menyarankan kesempatan untuk pelayanan masyarakat.
Pengembangan Pribadi

Remaja membuat gol untuk bertumbuh secara rohani, sosial, jasmani, dan intelektual. Orangtua
dan, apabila perlu, pemimpin dapat membantu remaja menemukan, merencanakan, menindaki, dan
mencerminkan gol-gol pilihan pribadi mereka. Remaja diimbau untuk menyelesaikan setidaknya dua
gol dari masing-masing empat bidang setiap tahunnya. Remaja boleh memilih untuk menggunakan
Pengembangan Pribadi: Buku Penuntun Remaja atau aplikasi Gospel Living untuk membuat dan
mencatat gol-gol.
Gagasan gol tersedia dalam buku penuntun, di ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org, dan,
apabila tersedia, di aplikasi Gospel Living.
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Di awal tahun mereka beranjak ke usia 18, remaja putra akan menerima botol kecil
minyak untuk penggunaan masa datang ketika dia ditahbiskan ke Imamat Melkisedek.
Remaja putri akan menerima liontin yang dapat ditambahkan pada rantai bersama
medali mereka.

Pencapaian

Selama tahun seorang remaja putra atau remaja putri beranjak ke usia 18, dia (bersama
orangtuanya apabila dikehendaki) juga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan
uskup untuk membahas kemajuannya. Dalam pertemuan ini, uskup akan menyerahkan
sertifikat dari Presidensi Utama dan kristal Anak dan Remaja, yang berisikan gambar
Juruselamat. Dia memberikan emblem pencapaian ini kepada remaja yang mengalami
kemajuan untuk menjadi lebih seperti Juruselamat dengan berjuang saat ini untuk:
• Membaca tulisan suci dan berdoa setiap hari.
• Menjadi layak akan rekomendasi bait suci penggunaan terbatas.
• Berperan serta di pertemuan hari Sabat, pekerjaan kuorum atau kelas, dan seminari.
• Mengerjakan gol-gol dalam setiap bidang pertumbuhan.
• Melayani orang lain dalam cara yang signifikan secara pribadi, yang dapat mencakup
sebuah proyek pelayanan.
Orang insaf baru, mereka yang tidak secara aktif berperan serta dalam Anak dan Remaja atau di
Gereja, dan mereka yang bukan anggota Gereja dapat menerima emblem pencapaian di tahun mereka
berusia 18 apabila mereka saat ini terfokus pada pola kemuridan yang diuraikan di atas.
Di bulan-bulan mendatang, sertifikat dapat dicetak dari lcr.ChurchofJesusChrist.org.
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Pertanyaan yang Sering Diajukan

Di bawah ini adalah jawaban terhadap pertanyaan yang anak, remaja, orangtua, dan pemimpin
mungkin miliki seputar upaya baru ini. Tetapi, karena upaya ini dimaksudkan untuk disesuaikan
dengan individu, banyak pertanyaan akan dijawab melalui mencari ilhami pribadi.

Pertanyaan umum
Apa yang hendaknya menentukan fokus dari pelayanan dan kegiatan?

Pelayanan dan kegiatan hendaknya seimbang dalam empat bidang pertumbuhan (rohani, sosial,
jasmani, intelektual) yang disarankan oleh Lukas 2:52 dan bertumbuh dari kebutuhan dan minat akan
kelompok kegiatan individu, keluarga, kuorum, kelas, dan Pratama. Itu dapat memperkenalkan anak
dan remaja pada pengalaman baru, mengajari mereka keterampilan hidup, dan membantu mereka
memenuhi tugas keimamatan dan tanggung jawab perjanjian mereka. Apabila bermanfaat, sebuah
kegiatan dapat sesekali mendukung gol individu, keluarga, atau kelompok.
Apakah orangtua dan pemimpin melacak gol-gol yang dibuat oleh remaja dan
anak-anak?

Tidak. Orangtua, didukung oleh pemimpin apabila perlu, dapat menanyakan kepada anak-anak dan
remaja apa yang sedang mereka kerjakan dan bagaimana mereka dapat membantu, namun orang
dewasa tidak bertanggung jawab untuk terus melacak kemajuan. Anak-anak dan remaja mungkin
ingin merahasiakan beberapa gol. Anak-anak dan remaja dapat menggunakan buku penuntun mereka,
aplikasi Gospel Living, atau pendekatan lain yang paling baik melayani mereka untuk membuat
gol dan mencerminkan atau mencatat kemajuan. Anak-anak mungkin memerlukan bantuan untuk
mencatat dan mengingat gol-gol. Orangtua biasanya memberikan bantuan semacam itu.
Apakah wawancara remaja berlanjut?

Ya. Uskup mewawancarai remaja setiap tahun dimulai pada tahun mereka beranjak ke usia 12. Uskup
(dimulai pada tahun remaja beranjak ke usia 16) atau salah satu penasihatnya (untuk remaja yang
lebih muda) biasanya mewawancarai remaja enam bulan berikutnya. Selain itu, presiden Remaja
Putri boleh mengambil peranan yang lebih besar dalam berembuk dengan remaja putri perihal
masalah-masalah yang tidak memerlukan hakim umum dan yang tidak melibatkan perundungan.
Selama percakapan ini, pemimpin dewasa mengajari remaja mengenai menjadi murid Juruselamat.
Mereka dapat mengimbau remaja dalam gol-gol mereka dan memberikan bantuan apa pun yang
diperlukan.
Apa aplikasi Gospel Living itu?

Aplikasi Gospel Living, dirancang untuk para remaja dan orang dewasa dan tersedia mulai pada
tahun 2020, memiliki alat bantu untuk membuat gol, membuat rencana, melacak kemajuan, dan
mencatat pemikiran serta kesan. Selain itu, aplikasi tersebut menyediakan artikel inspirasional,
gagasan kegiatan dan gol, dan pengiriman SMS dan berbagi di antara anggota keluarga, kuorum,
serta kelas. Aplikasi tersebut tidak semata-mata untuk peran serta dalam Anak dan Remaja, dan itu
tidak dibatasi bagi mereka yang berperan serta dalam Anak dan Remaja.
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Pertanyaan yang berpusat pada keluarga
Bagaimana saya membantu anak atau remaja saya memulai dengan pengembangan
pribadi?

Orangtua dapat membantu anak atau remaja mengidentifikasi bagaimana dia ingin bertumbuh.
Mereka dapat mulai dengan membicarakan bagaimana mengupayakan dan menerima wahyu serta
berdoa bersama memohon bimbingan. Sumber daya dalam buku penuntun dan aplikasi Gosepl
Living dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan minat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Anak dan Remaja: Penuntun Introduksi untuk Orangtua dan Pemimpin.
Bagaimana seandainya anak saya kehilangan minat atau menemukan bahwa sebuah gol
terlalu sulit atau tidak begitu cocok?

Ketika anak-anak dan remaja menemukan bahwa sebuah gol tidak menarik, terlalu sulit, atau
tidak begitu cocok, terkadang pendekatan yang benar adalah dengan terus berusaha. Di waktu lain
akanlah tepat bagi anak atau remaja untuk menyesuaikan sebuah gol atau memilih penggantinya.
Secara aktif terlibat dalam mengikuti teladan Juruselamat akan pertumbuhan adalah lebih penting
daripada mencapai gol-gol tertentu.
Apa yang saya lakukan ketika putra atau putri saya menyelesaikan sebuah gol?

Orangtua dapat membantu anak lelaki atau perempuannya merayakan pertumbuhan dan merenungkan
serta mencatat pemikirannya dengan menjawab pertanyaan seperti: Bagaimana saya telah bertumbuh?
Bagaimana gol saya telah membantu saya menjadi lebih dekat dengan Juruselamat? Orangtua dapat
mengimbau anak-anak dan remaja untuk memutuskan bagaimana mereka akan menggunakan apa
yang mereka pelajari untuk membantu orang lain.
Apakah bisa diterima untuk memiliki gol-gol keluarga selain gol-gol pribadi yang dibuat
oleh anak-anak dan remaja?

Ya. Orangtua dapat membantu anak-anak dan remaja mereka memilih gol-gol sesuai dengan
kebutuhan keluarga mereka.
Haruskah anak-anak dan remaja selalu berbagi gol dengan orangtua atau pemimpin?

Tidak. Beberapa gol bersifat pribadi. Orang dewasa dapat memperlihatkan kesediaan mereka untuk
membantu sementara memperkenankan anak atau remaja untuk menyimpan gol-gol itu di antara
dirinya sendiri dan Tuhan.
Dapatkah orang dewasa atau anak-anak yang lebih kecil berperan serta dalam Anak dan
Remaja?

Sebagai individu, sebagai keluarga, orang dewasa dan anak-anak yang lebih kecil dapat berperan
serta dan menggunakan sumber daya untuk pembelajaran Injil, pelayanan dan kegiatan, serta
pengembangan pribadi di rumah. Orang dewasa dan anak-anak yang lebih kecil biasanya tidak
berperan serta dalam kegiatan yang disponsori Gereja yang berhubungan dengan Anak dan Remaja
dan tidak akan menerima emblem Anak dan Remaja.

6

Anak dan Remaja—Ikhtisar dan Pertanyaan yang Sering Diajukan
Lampiran untuk pemberitahuan 5 Maret 2020

Pertanyaan yang didukung Gereja
Beberapa anak dan remaja yang bukan anggota Gereja menghadiri kegiatan kita.
Dapatkah mereka berperan serta dalam upaya Anak dan Remaja?

Tentu saja. Anak-anak dan remaja hendaknya mengundang teman-teman mereka untuk berperan serta
dalam pembelajaran Injil, pelayanan dan kegiatan, serta pengembangan pribadi. Dan pemimpin—
termasuk presidensi kuorum dan kelas remaja—hendaknya bekerja secara erat dengan orangtua
dari anak-anak dan remaja ini untuk membantu mereka memahami upaya tersebut dan menentukan
bagaimana mereka dan anak-anak mereka akan terlibat.
Apakah dapat diterima untuk memiliki gol-gol kuorum, kelas, atau kelompok selain
gol-gol pribadi yang dibuat oleh anak-anak dan remaja?

Ya. Anak-anak dan remaja, bekerja sama dengan pemimpin mereka, boleh memilih gol-gol menurut
kebutuhan kuorum atau kelas mereka.
Apakah pertemuan tahunan hendaknya diadakan?

Uskup dapat mengadakan pertemuan tahunan untuk remaja dan orangtua mereka mendekati awal
setiap tahun. Itu dapat diadakan di tingkat lingkungan atau pasak dan dapat diadakan untuk remaja
putra dan remaja putri secara terpisah atau bersama-sama. Itu hendaknya direncanakan dan dipimpin
oleh asisten bagi uskup dalam kuorum imam atau presidensi kelas Remaja Putri yang lebih besar.
Remaja yang beranjak ke usia 12 selama tahun berjalan dapat menerima emblem menjadi bagian
mereka selama pertemuan ini.
Tidaklah perlu untuk mengadakan pertemuan tahunan bagi anak-anak. Uskup dapat mengunjungi
kelas anak-anak Pratama yang akan beranjak ke usia delapan selama tahun berjalan.
Apakah penyesuaian bagi pemanggilan diperlukan?

Sebagai bantuan untuk orangtua, Anak dan Remaja akan didukung di Gereja oleh Presidensi Pratama
(untuk anak-anak) dan oleh keuskupan serta presidensi Remaja Putri (untuk remaja). Para pemimpin
ini akan dibantu oleh presidensi kuorum dan kelas serta oleh orang dewasa yang dipanggil sebagai
pembimbing dan spesialis kuorum atau kelas (untuk informasi lebih lanjut mengenai peranan dari
pemimpin dan spesialis, lihat General Handbook: Serving in The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, bab 10, 11). Pemimpin kegiatan Pratama boleh dipanggil.
Dengan introduksi Anak dan Remaja, dan untuk menyelaraskan dengan penyesuaian-penyesuaian
yang diumumkan pada konferensi umum Oktober 2019, pemanggilan berikut akan dihentikan pada
1 Januari 2020. Para pemimpin ini hendaknya dibebastugaskan pada atau sebelum tanggal 1 Januari
dengan rasa syukur atas pelayanan mereka:
• Dari Pratama: Pemimpin Hari-Hari Kegiatan Pratama, asisten pemimpin Hari-Hari Kegiatan
Pratama (para pemimpin ini dapat dipanggil sebagai pemimpin kegiatan Pratama).
• Dari Remaja Putri: Pembimbing Pramusari, Pramurini, dan Pramunita (para pemimpin ini
hendaknya dipanggil sebagai pembimbing atau spesialis sebagaimana dibutuhkan untuk
mendukung kelas-kelas Remaja Putri yang baru); pemimpin Kemajuan Pribadi.
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• Dari kuorum Imamat Harun: Presiden Remaja Putra Lingkungan, penasihat, sekretaris, dan
asisten pembimbing (para pemimpin ini dapat dipanggil sebagai pembimbing atau spesialis
kuorum Imamat Harun).
• Dari Scouting [Kepramukaan] (apabila berlaku): pejabat pelaksana BSA, perwakilan organisasi
khusus, ketua komite Kepramukaan, anggota komite Kepramukaan, Pembina Pramuka,
asisten Pembina Pramuka, pemimpin Pramuka usia 11 tahun, ketua komite Pramuka Siaga
Putra, anggota komite Pramuka Siaga Putra, anggota komite Pembina Siaga Putra, asisten
Pembina Siaga Putra, pemimpin perindukan, asisten pemimpin perindukan (beberapa dari
pemimpin ini dapat dipanggil sebagai pembimbing atau spesialis kuorum atau sebagai
pemimpin kegiatan Pratama).

Pertanyaan untuk Pratama
Apakah anak-anak perlu menghafalkan Pasal-Pasal Kepercayaan sebagai bagian dari
Anak dan Remaja?

Menghafalkan Pasal-Pasal Kepercayaan diimbau namun tidak wajib.
Apakah semua anak menerima cincin Anak dan Remaja pada tahun 2020?

Setiap anak yang akan beranjak ke usia 11 selama tahun 2020 hendaknya menerima cincin baru
Anak dan Remaja pada tahun 2020. Setiap tahun sesudahnya, anak-anak menerima cincin mereka
di awal tahun mereka beranjak ke usia 8 atau sewaktu mereka mengikuti program itu.
Cincin MYB warna hijau saat ini akan tetap menjadi bagian dari Pratama. Ketika anak-anak memulai
kelas MYB 4, presidensi Pratama atau guru Pratama mereka akan memberi mereka cincin MYB
warna hijau.
Apakah kita masih mengadakan pertemuan Persiapan Bait Suci dan Imamat?

Ya. Presidensi Pratama, di bawah arahan keuskupan, mengadakan pertemuan Persiapan Bait Suci
dan Imamat untuk anak-anak perempuan dan anak-anak lelaki di kelas Pemberani 10 sebelum bulan
Januari di mana mereka menjadi bagian dari kelas Remaja Putri dan kuorum Imamat Harun. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat General Handbook, bab 12.

Pertanyaan untuk Remaja Putri

Untuk informasi tambahan mengenai perubahan organisasional yang telah diumumkan untuk
Remaja Putri, lihat General Handbook, bab 11.
Apakah kita akan mengucapkan tema Remaja Putri?

Ya. Remaja putri memulai pertemuan Remaja Putri hari Minggu mereka dengan mengucapkan tema
baru, sebelumnya diumumkan dalam konferensi umum dan tersedia di General Handbook, bab 11.
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Apakah kita masih memiliki nilai, moto, logo obor, Awal Baru Remaja Putri, dan Remaja
Putri dalam Keunggulan?

Tidak. Mulai pada 1 Januari 2020, elemen-elemen dari program Remaja Putri ini digantikan dengan
upaya Anak dan Remaja. Baik Awal Baru maupun Remaja Putri dalam Keunggulan akan digantikan
dengan pertemuan Anak dan Remaja tahunan untuk remaja.
Apakah kita masih mengadakan perkemahan Remaja Putri setiap tahun?

Ya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Penuntun Perkemahan Remaja Putri.
Apa asas-asas yang kita ikuti dalam mengorganisasi kelas-kelas Remaja Putri?

Di bawah arahan uskup, presidensi Remaja putri mencari ilham sewaktu mereka mengorganisasi
kelas-kelas sesuai dengan asas-asas berikut:
• Kelas-kelas diorganisasi menurut kelompok usia, dan remaja putri maju di antara kelas-kelas
pada bulan Januari di tahun mereka beranjak ke usia kelas berikutnya. Kelompok usia adalah
semua remaja putri yang akan beranjak ke usia tertentu selama tahun berjalan.
• Ukuran kelas ditentukan untuk memberi kesempatan terbaik bagi kepemimpinan remaja
putri. Seorang presiden, dua penasihat, dan seorang sekretaris hendaknya dipanggil untuk
setiap kelas. Idealnya, kelas-kelas juga mencakup remaja putri yang kepadanya presidensi
dapat melayani.
Untuk detail tambahan, lihat General Handbook, bab 11, dan pemberitahuan tertanggal 5 Oktober
2019.

Pertanyaan untuk kuorum Imamat Harun

Untuk informasi tambahan mengenai perubahan organisasional yang telah diumumkan untuk
kuorum Imamat Harun, lihat General Handbook, bab 10.
Apakah kita akan mengucapkan tema kuorum Imamat Harun?

Remaja putra diimbau untuk memulai pertemuan kuorum hari Minggu mereka dengan mengucapkan
tema kuorum Imamat Harun, yang berbunyi:
Saya adalah putra terkasih Allah, dan Dia memiliki pekerjaan untuk saya lakukan.
Dengan segenap hati, daya, pikiran, dan kekuatan, saya akan mengasihi Allah, menepati perjanjian
saya, dan menggunakan imamat-Nya untuk melayani orang lain, dimulai di rumah saya sendiri.
Sewaktu saya berjuang untuk melayani, menjalankan iman, bertobat, dan memperbaiki diri setiap
hari, saya akan memenuhi syarat untuk menerima berkat-berkat bait suci dan sukacita abadi dari
Injil.
Saya akan bersiap untuk menjadi misionaris yang tekun, suami yang setia, dan ayah yang pengasih
dengan menjadi murid sejati Yesus Kristus.
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Saya akan membantu mempersiapkan dunia bagi kembalinya Juruselamat dengan mengundang
semua untuk datang kepada Kristus dan menerima berkat-berkat Pendamaian-Nya.
Apakah kita mengadakan perkemahan kuorum Imamat Harun setiap tahun?

Ya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Penuntun Perkemahan Kuorum Imamat Harun.

Pertanyaan mengenai rekognisi, emblem, dan lambang
Bagaimana unit-unit memesan dan menerima emblem-emblem untuk memulai upaya
Anak dan Remaja?

Presidensi Pratama, presidensi Remaja Putri, dan pembimbing kuorum Imamat Harun hendaknya
mengumpulkan kepada juru tulis lingkungan atau cabang kuantitas dan ukuran yang diperlukan
untuk anak-anak dan remaja yang beranjak ke usia 8–18 pada tahun 2020. Juru tulis hendaknya
memesan di store.ChurchofJesusChrist.org/childrenandyouth atau melalui pusat distribusi lokal
mereka. Biaya untuk kristal Anak dan Remaja akan dibebankan kepada unit-unit. Selama tahun
2020, semua emblem lainnya akan dibayar oleh Gereja. Pada tahun 2021 dan seterusnya, unit-unit
akan memesan emblem dan materi yang diperlukan melalui proses pemesanan kurikulum reguler.
Itu akan dibayar dengan dana unit lokal.
Bagaimana logo Anak dan Remaja, lambang terkait, dan tema digunakan?

Logo dan elemen-elemen visual lainnya dari Anak dan Remaja akan tersedia pada tahun 2020.
Itu dapat digunakan untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial. Individu dan keluarga boleh
menggunakan logo dan lambang di rumah mereka untuk mendukung program Anak dan Remaja.
Pasak, lingkungan, dan cabang boleh menggunakan logo dan lambang untuk kegiatan dan tujuan
Gereja. Untuk meminta izin menggunakan logo dan lambang dalam tatanan lainnya, kunjungi
permissions.ChurchofJesusChrist.org.
Remaja dan pemimpin boleh menggunakan tema kuorum Imamat Harun dan tema Remaja Putri
untuk tujuan pribadi atau Gereja. Penggunaan komersial dari tema ini tidak diizinkan.
Dapatkah unit lokal membuat persyaratan dan penghargaan sendiri untuk Anak dan
Remaja?

Tidak. Pasak, lingkungan, dan cabang hendaknya tidak membuat persyaratan untuk anak-anak dan
remaja untuk memperoleh penghargaan lokal.
Seberapa cepat remaja menerima emblem pencapaian?

Emblem pencapaian adalah perayaan puncak dari pengembangan individu melalui Anak dan
Remaja. Idealnya, remaja menerima emblem-emblem ini ketika mereka lulus dari sekolah menengah,
sewaktu mereka mempersiapkan diri untuk menerima Imamat Melkisedek atau memasuki Lembaga
Pertolongan, atau sebelum mereka pindah jauh dari rumah, apabila itu terjadi lebih awal sebelum
usia 18.
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