
PENGEMBANGAN PRIBADI

Buku Penuntun Anak





Anda Memiliki Tujuan
Bapa Surgawi Anda dan Putra- Nya, Yesus Kristus, mengenal dan 
mengasihi Anda. Anda adalah bagian penting dari pekerjaan Mere-
ka. Anda dapat membantu menjadikan dunia lebih baik.

Bapa Surgawi telah memberi Anda bakat dan karunia rohani. Dia 
ingin Anda menggunakan karunia dan bakat ini untuk menjadi 
bahagia dan memberkati orang lain. Dia dapat membantu Anda 
mengetahui cara melakukannya melalui Roh Kudus.

Buku penuntun pengembangan pribadi ini dapat membantu Anda 
sewaktu Anda mengembangkan karunia Anda dan mengikuti 
Yesus Kristus. Anda dapat menjadi orang yang Bapa Surgawi tahu 
Anda dapat menjadi.
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Anda Adalah Anak 
Allah yang Berharga
Anda pernah hidup bersama Bapa Surgawi, yang 
mengetahui segala sesuatu dan mengasihi setiap 
orang. Dia ingin Anda menjadi seperti Dia! Dia 
memberi Anda tubuh, kemampuan, dan karunia 
rohani. Dia ingin Anda dan semua anak- Nya 
menemukan dan mengembangkan karunia ini. 
Dia memberi kita rencana untuk membantu kita 
menjadi bahagia dan memberkati orang lain.

Ketika Anda dikukuhkan, Anda 
menerima karunia Roh Kudus 

untuk membimbing Anda.

Anda datang ke bumi dari 
surga Anda adalah bagian 

dari sebuah keluarga.

Anda berjanji akan 
mengikuti Yesus Kristus 

ketika Anda dibaptis-
kan dan ketika Anda 

mengambil sakramen.
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Bapa Surgawi mengutus Putra- 
Nya, Yesus Kristus, untuk menjadi 
teladan dan memungkinkan kita 

untuk bertobat dan berubah.

Anda dapat membuat per-
janjian di bait suci yang akan 

membantu Anda tinggal 
bersama Bapa Surgawi lagi.

Anda dapat menemukan 
sukacita dan kedamaian 

ketika Anda memilih 
untuk hidup sebagaima-
na yang Yesus inginkan.

Anda dapat belajar dan 
bertumbuh. Anda dapat 
mengasihi dan melayani 
orang lain sebagaimana 

yang Yesus lakukan.
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Bagaimana Anda Dapat Mengikuti Yesus?
Ketika Yesus seusia Anda, Dia belajar dan bertumbuh. 
Anda juga sedang belajar dan bertumbuh. Tulisan suci 
menyatakan:

“Yesus bertambah 
hikmat- Nya dan besar- Nya, 
dan makin dikasihi oleh 
Allah dan manusia.”

Lukas 2:52
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ROHANI

“Dikasihi oleh Allah”
Perlihatkan kepada Bapa Surgawi 
bahwa Anda mengasihi Dia. Anda 
dapat belajar tentang Dia, berdoa, 
membaca tulisan suci, dan memi-
lih yang benar.

JASMANI

“Bertambah besar [Perawakan]”
Rawatlah tubuh Anda dan hal- hal 
di sekitar Anda. Anda bisa makan 
makanan sehat, berolahraga dan 
bermain, serta merawat rumah 
Anda.

SOSIAL

“Dikasihi oleh … manusia”
Bantulah orang- orang di sekitar 
Anda. Anda dapat mengasihi 
keluarga Anda, belajar untuk 
mengasihi dan melayani orang 
lain, dan berteman.

INTELEKTUAL

“Hikmat”
Pelajari hal- hal baru, dan guna-
kan apa yang Anda pelajari untuk 
membantu orang lain. Anda 
dapat menelaah di rumah, gereja, 
dan sekolah.
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Pikirkan tentang apa yang telah Anda pelajari dan bagaimana itu telah 
membantu Anda mengikuti Yesus. Rayakan! Berterimakasihlah kepada 
Bapa Surgawi untuk bagaimana Anda telah bertumbuh. Temukan cara 
untuk menggunakan apa yang telah Anda pelajari untuk melayani orang 
lain. Lanjutkan dengan gagasan ini, atau pilih sesuatu yang baru untuk 
dikerjakan!

Bapa Surgawi telah memberi Anda 
karunia dan bakat. Anda dapat berdoa 
untuk mengetahui apa karunia dan 
bakat tersebut serta apa yang dapat 
Anda kerjakan sekarang.

Temukan gagasan- gagasan di halaman 
44–61.

Pola untuk 
Pertumbuhan
Pola ini dapat membantu 
Anda bertumbuh dalam 

empat bidang yang Yesus 
telah lakukan (lihat 

Lukas 2:52).
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Setelah Anda membuat rencana Anda, coba kerjakan! Ambillah langkah- 
langkah kecil. Belajarlah dengan orang lain melalui pelayanan dan kegi-
atan. Bergembiralah! Berdoalah untuk bantuan, dan ubahlah rencana 
Anda jika diperlukan. Teruslah berusaha!

Setelah Anda menemukan bagaimana Anda ingin bertumbuh, berdoa 
dan berbicaralah dengan keluarga Anda mengenai bagaimana mela-
kukannya. Membuat rencana. Orangtua dan pemimpin Anda dapat 
membantu Anda.



Saya berhasil! Nenek berkata itu enak seperti 
buatan Ayah! Saya mengikuti Yesus dengan 
melayani Nenek. Saya akan terus berlatih 
dengan resep- resep baru.

Saya melakukan dengan 
baik dalam hal:
•  Membuat saudara lelaki 

saya tertawa
• Mengendarai sepeda
• Menggambar
Saya ingin belajar untuk:
• Bermain gitar
•  Memasak makanan favorit 

saya

Saya ingin menjadi lebih 
baik dalam hal:
• Matematika
• Berteman
• Sepak bola

Memulai!

Contoh

Rayakan!
Bagaimana Anda akan merayakan pertumbuhan Anda?

Apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana mengerjakan ini 
telah membantu Anda mengikuti Yesus? Bagaimana Anda 
dapat menggunakan ini untuk melayani orang lain? Tulislah 
tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana 
perasaan Anda?

Intelektual, Sosial

Menurut Anda, apa yang perlu Anda pelajari atau 
coba? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa 
yang ingin Anda lakukan dengan lebih baik? Pilihlah 
satu untuk dilakukan.

Saya ingin belajar untuk memasak 
makanan favorit saya. Ayah tahu 
caranya, maka saya akan meminta dia 
mengajari saya. Yesus memberi makan, 
dan saya pun bisa. saya ingin memasak 
untuk Nenek karena itu akan membuat 
dia bahagia.

Memasak itu sulit! Saya menggunakan terlalu 
banyak garam pada percobaan pertama saya. 
Ayah mengatakan adalah sulit untuk berhasil 
saat pertama kali. Saya akan terus berusaha.

 ● Bagus! Saya menjadi lebih baik dan ingin melanjutkan.
 ● Saya memerlukan bantuan.
 ● Saya ingin mencoba sesuatu yang lain.

Apa langkah atau tindakan yang dapat Anda ambil?  
Siapa yang dapat membantu Anda?
Bagaimana ini dapat membantu Anda mengikuti Yesus?

Kerjakan rencana Anda. Berikan upaya terbaik Anda. 
Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda pelajari?Carila
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Saya berhasil! Nenek berkata itu enak seperti 
buatan Ayah! Saya mengikuti Yesus dengan 
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TANGGAL 

 

Rayakan! 
Bagaimana Anda akan merayakan pertumbuhan Anda?

Apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana mengerjakan ini 
telah membantu Anda mengikuti Yesus? Bagaimana Anda 
dapat menggunakan ini untuk melayani orang lain? Tulislah 
tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana 
perasaan Anda?

Menurut Anda, apa yang perlu Anda pelajari atau 
coba? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa 
yang ingin Anda lakukan dengan lebih baik? Pilihlah 
satu untuk dilakukan.

ROHANI
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● Bagus! Saya menjadi lebih baik dan ingin melanjutkan.
● Saya memerlukan bantuan.
● Saya ingin mencoba sesuatu yang lain.
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Apa langkah atau tindakan yang dapat Anda ambil? 
Siapa yang dapat membantu Anda? 
Bagaimana ini dapat membantu Anda mengikuti Yesus?

Kerjakan rencana Anda. Berikan upaya terbaik Anda. 
Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda pelajari?
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TANGGAL 

 

Rayakan! 
Bagaimana Anda akan merayakan pertumbuhan Anda?

Apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana mengerjakan ini 
telah membantu Anda mengikuti Yesus? Bagaimana Anda 
dapat menggunakan ini untuk melayani orang lain? Tulislah 
tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana 
perasaan Anda?

Menurut Anda, apa yang perlu Anda pelajari atau 
coba? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa 
yang ingin Anda lakukan dengan lebih baik? Pilihlah 
satu untuk dilakukan.

SOSIAL
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● Bagus! Saya menjadi lebih baik dan ingin melanjutkan.
● Saya memerlukan bantuan.
● Saya ingin mencoba sesuatu yang lain.
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Apa langkah atau tindakan yang dapat Anda ambil? 
Siapa yang dapat membantu Anda? 
Bagaimana ini dapat membantu Anda mengikuti Yesus?

Kerjakan rencana Anda. Berikan upaya terbaik Anda. 
Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda pelajari?



Carila
h 

ba
nt

ua
n d

ari 

Roh Kudus

Te
m

ukan Rencanakan

Berti

nda
k

Renungkan

14

TANGGAL 

 

Rayakan! 
Bagaimana Anda akan merayakan pertumbuhan Anda?

Apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana mengerjakan ini 
telah membantu Anda mengikuti Yesus? Bagaimana Anda 
dapat menggunakan ini untuk melayani orang lain? Tulislah 
tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana 
perasaan Anda?

Menurut Anda, apa yang perlu Anda pelajari atau 
coba? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa 
yang ingin Anda lakukan dengan lebih baik? Pilihlah 
satu untuk dilakukan.

JASMANI



Carila
h 

ba
nt

ua
n d

ari 

Roh Kudus

Te
m

ukan Rencanakan

Berti

nda
k

Renungkan
● Bagus! Saya menjadi lebih baik dan ingin melanjutkan.
● Saya memerlukan bantuan.
● Saya ingin mencoba sesuatu yang lain.
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Apa langkah atau tindakan yang dapat Anda ambil? 
Siapa yang dapat membantu Anda? 
Bagaimana ini dapat membantu Anda mengikuti Yesus?

Kerjakan rencana Anda. Berikan upaya terbaik Anda. 
Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda pelajari?
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TANGGAL 

 

Rayakan! 
Bagaimana Anda akan merayakan pertumbuhan Anda?

Apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana mengerjakan ini 
telah membantu Anda mengikuti Yesus? Bagaimana Anda 
dapat menggunakan ini untuk melayani orang lain? Tulislah 
tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana 
perasaan Anda?

Menurut Anda, apa yang perlu Anda pelajari atau 
coba? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa 
yang ingin Anda lakukan dengan lebih baik? Pilihlah 
satu untuk dilakukan.

INTELEKTUAL
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● Bagus! Saya menjadi lebih baik dan ingin melanjutkan.
● Saya memerlukan bantuan.
● Saya ingin mencoba sesuatu yang lain.
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Apa langkah atau tindakan yang dapat Anda ambil? 
Siapa yang dapat membantu Anda? 
Bagaimana ini dapat membantu Anda mengikuti Yesus?

Kerjakan rencana Anda. Berikan upaya terbaik Anda. 
Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda pelajari?



Carila
h 

ba
nt

ua
n d

ari 

Roh Kudus

Te
m

ukan Rencanakan

Berti

nda
k

Renungkan

18

TANGGAL 

 

Rayakan! 
Bagaimana Anda akan merayakan pertumbuhan Anda?

Apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana mengerjakan ini 
telah membantu Anda mengikuti Yesus? Bagaimana Anda 
dapat menggunakan ini untuk melayani orang lain? Tulislah 
tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana 
perasaan Anda?

Menurut Anda, apa yang perlu Anda pelajari atau 
coba? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa 
yang ingin Anda lakukan dengan lebih baik? Pilihlah 
satu untuk dilakukan.
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● Bagus! Saya menjadi lebih baik dan ingin melanjutkan.
● Saya memerlukan bantuan.
● Saya ingin mencoba sesuatu yang lain.
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Apa langkah atau tindakan yang dapat Anda ambil? 
Siapa yang dapat membantu Anda? 
Bagaimana ini dapat membantu Anda mengikuti Yesus?

Kerjakan rencana Anda. Berikan upaya terbaik Anda. 
Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda pelajari?
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TANGGAL 

 

Rayakan! 
Bagaimana Anda akan merayakan pertumbuhan Anda?

Apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana mengerjakan ini 
telah membantu Anda mengikuti Yesus? Bagaimana Anda 
dapat menggunakan ini untuk melayani orang lain? Tulislah 
tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana 
perasaan Anda?

Menurut Anda, apa yang perlu Anda pelajari atau 
coba? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa 
yang ingin Anda lakukan dengan lebih baik? Pilihlah 
satu untuk dilakukan.
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Renungkan
● Bagus! Saya menjadi lebih baik dan ingin melanjutkan.
● Saya memerlukan bantuan.
● Saya ingin mencoba sesuatu yang lain.
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Apa langkah atau tindakan yang dapat Anda ambil? 
Siapa yang dapat membantu Anda? 
Bagaimana ini dapat membantu Anda mengikuti Yesus?

Kerjakan rencana Anda. Berikan upaya terbaik Anda. 
Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda pelajari?
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TANGGAL 

 

Rayakan! 
Bagaimana Anda akan merayakan pertumbuhan Anda?

Apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana mengerjakan ini 
telah membantu Anda mengikuti Yesus? Bagaimana Anda 
dapat menggunakan ini untuk melayani orang lain? Tulislah 
tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana 
perasaan Anda?

Menurut Anda, apa yang perlu Anda pelajari atau 
coba? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa 
yang ingin Anda lakukan dengan lebih baik? Pilihlah 
satu untuk dilakukan.
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Renungkan
● Bagus! Saya menjadi lebih baik dan ingin melanjutkan.
● Saya memerlukan bantuan.
● Saya ingin mencoba sesuatu yang lain.
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Apa langkah atau tindakan yang dapat Anda ambil? 
Siapa yang dapat membantu Anda? 
Bagaimana ini dapat membantu Anda mengikuti Yesus?

Kerjakan rencana Anda. Berikan upaya terbaik Anda. 
Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda pelajari?
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TANGGAL 

 

Rayakan! 
Bagaimana Anda akan merayakan pertumbuhan Anda?

Apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana mengerjakan ini 
telah membantu Anda mengikuti Yesus? Bagaimana Anda 
dapat menggunakan ini untuk melayani orang lain? Tulislah 
tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana 
perasaan Anda?

Menurut Anda, apa yang perlu Anda pelajari atau 
coba? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa 
yang ingin Anda lakukan dengan lebih baik? Pilihlah 
satu untuk dilakukan.
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Renungkan
● Bagus! Saya menjadi lebih baik dan ingin melanjutkan.
● Saya memerlukan bantuan.
● Saya ingin mencoba sesuatu yang lain.
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Apa langkah atau tindakan yang dapat Anda ambil? 
Siapa yang dapat membantu Anda? 
Bagaimana ini dapat membantu Anda mengikuti Yesus?

Kerjakan rencana Anda. Berikan upaya terbaik Anda. 
Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda pelajari?
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TANGGAL 

 

Rayakan! 
Bagaimana Anda akan merayakan pertumbuhan Anda?

Apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana mengerjakan ini 
telah membantu Anda mengikuti Yesus? Bagaimana Anda 
dapat menggunakan ini untuk melayani orang lain? Tulislah 
tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana 
perasaan Anda?

Menurut Anda, apa yang perlu Anda pelajari atau 
coba? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa 
yang ingin Anda lakukan dengan lebih baik? Pilihlah 
satu untuk dilakukan.
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Renungkan
● Bagus! Saya menjadi lebih baik dan ingin melanjutkan.
● Saya memerlukan bantuan.
● Saya ingin mencoba sesuatu yang lain.
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Apa langkah atau tindakan yang dapat Anda ambil? 
Siapa yang dapat membantu Anda? 
Bagaimana ini dapat membantu Anda mengikuti Yesus?

Kerjakan rencana Anda. Berikan upaya terbaik Anda. 
Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda pelajari?
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TANGGAL 

 

Rayakan! 
Bagaimana Anda akan merayakan pertumbuhan Anda?

Apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana mengerjakan ini 
telah membantu Anda mengikuti Yesus? Bagaimana Anda 
dapat menggunakan ini untuk melayani orang lain? Tulislah 
tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana 
perasaan Anda?

Menurut Anda, apa yang perlu Anda pelajari atau 
coba? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa 
yang ingin Anda lakukan dengan lebih baik? Pilihlah 
satu untuk dilakukan.
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Renungkan
● Bagus! Saya menjadi lebih baik dan ingin melanjutkan.
● Saya memerlukan bantuan.
● Saya ingin mencoba sesuatu yang lain.
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Apa langkah atau tindakan yang dapat Anda ambil? 
Siapa yang dapat membantu Anda? 
Bagaimana ini dapat membantu Anda mengikuti Yesus?

Kerjakan rencana Anda. Berikan upaya terbaik Anda. 
Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda pelajari?
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TANGGAL 

 

Rayakan! 
Bagaimana Anda akan merayakan pertumbuhan Anda?

Apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana mengerjakan ini 
telah membantu Anda mengikuti Yesus? Bagaimana Anda 
dapat menggunakan ini untuk melayani orang lain? Tulislah 
tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana 
perasaan Anda?

Menurut Anda, apa yang perlu Anda pelajari atau 
coba? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa 
yang ingin Anda lakukan dengan lebih baik? Pilihlah 
satu untuk dilakukan.
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Renungkan
● Bagus! Saya menjadi lebih baik dan ingin melanjutkan.
● Saya memerlukan bantuan.
● Saya ingin mencoba sesuatu yang lain.
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Apa langkah atau tindakan yang dapat Anda ambil? 
Siapa yang dapat membantu Anda? 
Bagaimana ini dapat membantu Anda mengikuti Yesus?

Kerjakan rencana Anda. Berikan upaya terbaik Anda. 
Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda pelajari?



Carila
h 

ba
nt

ua
n d

ari 

Roh Kudus

Te
m

ukan Rencanakan

Berti

nda
k

Renungkan

32

TANGGAL 

 

Rayakan! 
Bagaimana Anda akan merayakan pertumbuhan Anda?

Apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana mengerjakan ini 
telah membantu Anda mengikuti Yesus? Bagaimana Anda 
dapat menggunakan ini untuk melayani orang lain? Tulislah 
tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana 
perasaan Anda?

Menurut Anda, apa yang perlu Anda pelajari atau 
coba? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa 
yang ingin Anda lakukan dengan lebih baik? Pilihlah 
satu untuk dilakukan.
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Renungkan
● Bagus! Saya menjadi lebih baik dan ingin melanjutkan.
● Saya memerlukan bantuan.
● Saya ingin mencoba sesuatu yang lain.
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Apa langkah atau tindakan yang dapat Anda ambil? 
Siapa yang dapat membantu Anda? 
Bagaimana ini dapat membantu Anda mengikuti Yesus?

Kerjakan rencana Anda. Berikan upaya terbaik Anda. 
Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda pelajari?
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TANGGAL 

 

Rayakan! 
Bagaimana Anda akan merayakan pertumbuhan Anda?

Apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana mengerjakan ini 
telah membantu Anda mengikuti Yesus? Bagaimana Anda 
dapat menggunakan ini untuk melayani orang lain? Tulislah 
tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana 
perasaan Anda?

Menurut Anda, apa yang perlu Anda pelajari atau 
coba? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa 
yang ingin Anda lakukan dengan lebih baik? Pilihlah 
satu untuk dilakukan.
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Renungkan
● Bagus! Saya menjadi lebih baik dan ingin melanjutkan.
● Saya memerlukan bantuan.
● Saya ingin mencoba sesuatu yang lain.
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Apa langkah atau tindakan yang dapat Anda ambil? 
Siapa yang dapat membantu Anda? 
Bagaimana ini dapat membantu Anda mengikuti Yesus?

Kerjakan rencana Anda. Berikan upaya terbaik Anda. 
Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda pelajari?
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TANGGAL 

 

Rayakan! 
Bagaimana Anda akan merayakan pertumbuhan Anda?

Apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana mengerjakan ini 
telah membantu Anda mengikuti Yesus? Bagaimana Anda 
dapat menggunakan ini untuk melayani orang lain? Tulislah 
tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana 
perasaan Anda?

Menurut Anda, apa yang perlu Anda pelajari atau 
coba? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa 
yang ingin Anda lakukan dengan lebih baik? Pilihlah 
satu untuk dilakukan.
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Renungkan
● Bagus! Saya menjadi lebih baik dan ingin melanjutkan.
● Saya memerlukan bantuan.
● Saya ingin mencoba sesuatu yang lain.
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Apa langkah atau tindakan yang dapat Anda ambil? 
Siapa yang dapat membantu Anda? 
Bagaimana ini dapat membantu Anda mengikuti Yesus?

Kerjakan rencana Anda. Berikan upaya terbaik Anda. 
Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda pelajari?
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TANGGAL 

 

Rayakan! 
Bagaimana Anda akan merayakan pertumbuhan Anda?

Apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana mengerjakan ini 
telah membantu Anda mengikuti Yesus? Bagaimana Anda 
dapat menggunakan ini untuk melayani orang lain? Tulislah 
tentang apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana 
perasaan Anda?

Menurut Anda, apa yang perlu Anda pelajari atau 
coba? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa 
yang ingin Anda lakukan dengan lebih baik? Pilihlah 
satu untuk dilakukan.
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Renungkan
● Bagus! Saya menjadi lebih baik dan ingin melanjutkan.
● Saya memerlukan bantuan.
● Saya ingin mencoba sesuatu yang lain.
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Apa langkah atau tindakan yang dapat Anda ambil? 
Siapa yang dapat membantu Anda? 
Bagaimana ini dapat membantu Anda mengikuti Yesus?

Kerjakan rencana Anda. Berikan upaya terbaik Anda. 
Bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda pelajari?
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Catatan
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Gagasan untuk 
Bertumbuh di 
Segala Bidang 
Kehidupan
Di halaman- halaman berikut terdapat gagasan mengenai bagai-
mana Anda dapat mengikuti Juruselamat dan bertumbuh di segala 
bidang kehidupan Anda. Anda tidak harus menggunakannya—
gagasan terbaik mungkin berasal dari Anda sendiri! Berdoalah 
tentang apa yang dapat Anda kerjakan sekarang.

Anda dapat menemukan lebih banyak gagasan di 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.



45

Rohani

Jasmani

Sosial

Intelektual



Gagasan untuk Pertumbuhan Rohani
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Bersiaplah untuk Pergi ke Bait 
Suci
Belajar dan jalankan “Standar 
Injil Saya” (halaman 63), dan 
ajaklah orang lain untuk 
melakukan yang sama.

Apa Gagasan Anda?

   

  

  

 
 

Bacalah Kitab Mormon Setiap Hari
Buatlah kebiasaan membaca setiap 

hari, meski hanya beberapa ayat.
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Pelajari Pasal- Pasal Kepercayaan
Hafalkan Pasal- Pasal Keper-
cayaan (halaman 62), dan 
pelajari apa artinya.

Tingkatkan Doa Anda
Sebelum Anda berdoa, pikir-
kan tentang apa yang Anda 

syukuri dan apa bantuan 
yang Anda perlukan.

Bersyukurlah kepada Bapa 
Surgawi untuk Berkat- Berkat 
Anda
Tulislah tiga hal yang Anda 
syukuri. Cobalah menuliskan 
tiga hal baru setiap hari.



Gagasan untuk Pertumbuhan Rohani
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Kuduskanlah Hari Sabat
Putuskan apa yang dapat 
mulai Anda lakukan atau 
berhenti lakukan untuk 
menjadikan hari Sabat 
hari yang istimewa.

Layani Seseorang
Carilah cara- cara untuk mem-

bantu seseorang dalam keluarga 
Anda, di sekolah, atau di Gereja.

Kerjakan Sejarah Keluarga
Tulislah surat kepada kakek, 
nenek, bibi, atau paman. Mintalah 
mereka untuk menceritakan 
kepada Anda satu kisah menge-
nai saat mereka seusia Anda.
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Bagikan Injil
Berbicaralah kepada seorang 
teman tentang Injil. Ajaklah 
teman Anda ke Gereja atau 
ke sebuah kegiatan.

Ajarkan Injil
Ajarkan kisah tulisan suci favorit 

Anda kepada keluarga Anda. 
Lakonkan atau buatlah gambar 

untuk membantu Anda mengajar.

Nyanyikan sebuah Lagu Pratama
Bernyanyilah bersama anggota 
keluarga. Perhatikan bagaimana 
perasaan Anda ketika mende-
ngarkan musik yang baik.



Gagasan untuk Pertumbuhan Sosial
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Pelajari tentang Keluarga
Bacalah “Keluarga: Pernyata-
an kepada Dunia,” Liahona,” 

dan berbicaralah dengan 
orangtua Anda tentang apa 

yang telah Anda pelajari.

Perlihatkan Kasih kepada Keluarga 
Anda
Lakukan sesuatu yang baik kepada 
orang- orang dalam keluarga Anda.

Apa Gagasan Anda?
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Pelajari tentang Budaya Lain
Bacalah tentang budaya lain, 

berbicaralah dengan orang dari 
negara lain, atau pergilah ke 

perayaan budaya di dekat Anda.

Libatkan Orang Lain
Temukan cara- cara untuk melu-
angkan waktu bersama atau 
melayani seseorang yang mungkin 
merasa ditinggalkan atau yang 
memerlukan pertemanan Anda.

Layani Sesama Anda
Bersama orangtua atau pemimpin 
Anda, lakukan sesuatu dalam 
masyarakat untuk membantu 
orang- orang yang membutuhkan.



Gagasan untuk Pertumbuhan Sosial
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Pelajari tentang Masyarakat Anda
Kunjungi kantor polisi, pemadam 

kebakaran, atau layanan masyarakat 
lainnya. Pelajari tentang apa yang 
mereka lakukan, dan berterimaka-

sihlah untuk pelayanan mereka.

Carilah Teman Baru
Perkenalkan diri Anda kepada 
orang baru, dan ajaklah orang itu 
untuk bermain bersama Anda.

Belajarlah untuk Meminta Maaf 
dan Memaafkan
Lakonkan situasi di mana 
seseorang perlu meminta maaf 
atau dimaafkan. Berlatihlah 
cara untuk berbagi perasaan 
dan tanggapan Anda.
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Ucapkan Kata- Kata yang Baik
Berlatihlah hanya menggunakan 
kata- kata yang akan membuat 
seseorang bahagia, bukannya 
bersedih. Bicarakan tentang apa 
yang dapat Anda katakan jika 
seseorang mengucapkan kata- kata 
yang tidak baik kepada Anda.

Kendalikan Emosi Anda
Berlatihlah menenangkan diri 

ketika Anda merasa marah. 
Misalnya, tariklah napas dalam- 

dalam, hitunglah sampai 10, 
atau bayangkan Anda sedang 

berada di tempat favorit.

Sambutlah Orang Lain
Perkenalkan diri Anda kepada 
orang baru di sekolah, ling-
kungan huni, atau lingkungan 
atau cabang Anda. Bantulah 
orang ini bertemu orang lain.



Gagasan untuk Pertumbuhan Jasmani
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Apa Gagasan Anda?

   

  

  

 
 

Belajar Memasak
Bantulah mempersiapkan makanan 

atau kudapan sehat. Bagilah itu 
dengan keluarga atau teman Anda.

Jadikan Tubuh Anda Kuat
Lakukan sesuatu secara 
teratur untuk menggerakkan 
tubuh Anda, seperti olahraga, 
menari, gerak badan, atau 
bermain di luar ruangan.
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Tunjukkan Respek terhadap 
Tubuh Anda
Jagalah tubuh Anda bersih setiap 
hari. Mandilah secara teratur. 
Sikatlah gigi Anda dan rawatlah 
rambut Anda setiap hari.

Rawatlah Rumah Anda
Lakukan sesuatu untuk membantu 

menjadikan rumah Anda tempat 
yang baik untuk dihuni, seperti 

membersihkan, mendekorasi, atau 
melakukan pekerjaan di halaman.

Rawatlah Barang- Barang Anda 
Sendiri
Mintalah orangtua Anda untuk 
mengajari Anda cara mem-
perbaiki atau merawat benda- 
benda yang Anda gunakan.



Gagasan untuk Pertumbuhan Jasmani
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Patuhi Firman Kebijaksanaan
Bacalah Ajaran dan Perjan-
jian 89 untuk melihat apa 
yang Bapa Surgawi janjikan 
jika Anda menaati Firman 
Kebijaksanaan. Putuskan 
bagaimana Anda dapat menja-
lankannya dengan lebih baik.

Pelajari Keterampilan Seni 
Baru
Buatlah gambar, lukisan, atau 
sketsa, dan berikan kepada 
seseorang yang Anda kasihi.

Pelajari Keterampilan Musik Baru
Pelajari cara menyanyikan 

sebuah lagu, memainkan alat 
musik, atau memimpin musik. 
Tawarkan untuk berbagi kete-
rampilan Anda dalam malam 

keluarga atau kegiatan lainnya.
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Nikmati Waktu di Alam 
Terbuka
Pergilah berjalan atau men-
daki bersama keluarga atau 
teman untuk menjelajahi 
dunia di sekitar Anda.

Bagikan Bakat Anda
Bagikan salah satu bakat Anda 

bersama seseorang yang kesepian.

Bersiaplah untuk Keadaan 
Darurat
Buatlah rencana bersama 
orangtua atau pemimpin Anda 
mengenai apa yang dilakukan 
dalam keadaan darurat.



Gagasan untuk Pertumbuhan Intelektual
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Pelajari tentang Persepuluhan
Pelajari mengapa penting 

untuk membayar persepuluhan. 
Berikan sepuluh persen dari 

pendapatan Anda kepada Tuhan.

Tingkatkan Keterampilan 
Membaca Anda
Bacalah buku tentang subjek 
baru, atau bacalah buku 
yang lebih panjang dari 
yang biasanya Anda baca.

Apa Gagasan Anda?
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Pelajari Cara Menjadi Aman 
secara Daring
Buatlah daftar peraturan 
keluarga Anda untuk penggu-
naan internet atau aplikasi.

Pelajari Sesuatu yang Baru
Pilihlah sesuatu yang Anda minati, 

dan pelajari segala sesuatu yang 
bisa Anda pelajari mengenainya.

Hadiri atau Saksikan Acara 
Budaya
Kunjungi museum atau acara 
budaya di area Anda. Berbicara-
lah dengan teman atau keluarga 
Anda tentang sesuatu yang 
baru yang telah Anda pelajari.



Gagasan untuk Pertumbuhan Intelektual

60

Pelajari tentang Pekerjaan 
Berbeda
Kunjungi seseorang yang 
Anda kenal di tempat kerja 
mereka untuk mempelajari 
apa yang mereka lakukan 
dan bagaimana itu berhasil.

Pelajari tentang Orang- Orang 
yang Anda Kagumi

Ini bisa saja orang yang Anda 
kenal atau seseorang dari 

sejarah atau tulisan suci. Putus-
kan bagaimana Anda dapat 

menjadi lebih seperti mereka.

Pelajari Cara Membuat Pilihan 
yang Baik
Semua pilihan memiliki konse-
kuensi, yaitu hal- hal yang terjadi 
sebagai hasil dari apa yang Anda 
lakukan. Buatlah daftar beberapa 
pilihan dan konsekuensinya.
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Pelajari Bahasa Baru
Belajarlah mengucapkan halo 
dan kata dasar lainnya dalam 

bahasa lain. Berlatihlah dengan 
seseorang yang menuturkan 

bahasa tersebut, jika mungkin.

Tingkatkan Ingatan Anda
Hafalkan satu tulisan suci 
favorit, puisi, atau lagu.

Tulislah Cerita
Tulislah cerita tentang kehi-
dupan Anda atau tentang 
seorang anggota keluarga.
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Pasal- Pasal Kepercayaan
1 Kami percaya kepada Allah, Bapa Yang Kekal, 
dan kepada Putra- Nya, Yesus Kristus, dan 
kepada Roh Kudus.

2 Kami percaya bahwa manusia akan dihukum 
karena dosa- dosa mereka sendiri, dan bukan 
karena pelanggaran Adam.

3  Kami percaya bahwa melalui Pendamaian 
Kristus, seluruh umat manusia boleh disela-
matkan, melalui kepatuhan pada hukum dan 
tata cara Injil.

4 Kami percaya bahwa asas dan tata cara per-
tama Injil adalah: pertama, Iman kepada Tuhan 
Yesus Kristus; kedua, Pertobatan; ketiga, Bap-
tisan melalui pencelupan untuk pengampun-
an akan dosa- dosa; keempat, Penumpangan 
tangan untuk karunia Roh Kudus.

5  Kami percaya bahwa seseorang mes-
ti dipanggil oleh Allah, melalui nubuat, dan 
melalui penumpangan tangan oleh mereka 
yang berwenang, untuk mengkhotbahkan Injil 
dan melaksanakan tata caranya.

6  Kami percaya pada organisasi yang sama 
yang ada di dalam Gereja Zaman Dahulu, yai-
tu, rasul, nabi, gembala, pengajar, pemberita 
Injil, dan sebagainya.

7 Kami percaya pada karunia bahasa, nubuat, 
wahyu, penglihatan, penyembuhan, penafsir-
an bahasa, dan sebagainya.

8  Kami percaya Alkitab adalah firman Allah 
sejauh diterjemahkan secara benar; kami juga 
percaya Kitab Mormon adalah firman Allah.

9  Kami percaya segala yang telah Allah ung-
kapkan, segala yang sekarang Dia ungkap-
kan, dan kami percaya bahwa Dia masih akan 
mengungkapkan banyak hal yang besar dan 
penting berkaitan dengan Kerajaan Allah.

10 Kami percaya pada pengumpulan harfiah 
Israel dan pada pemulihan Sepuluh Suku; 
bahwa Sion (Yerusalem Baru) akan dibangun 
di Benua Amerika; bahwa Kristus akan meme-
rintah secara pribadi di atas bumi; dan, bahwa 
bumi akan diperbarui dan menerima kemulia-
an firdausnya.

11  Kami menuntut hak istimewa untuk 
menyembah Allah Yang Mahakuasa menurut 
suara hati nurani kami sendiri, dan memper-
kenankan semua orang hak istimewa yang 
sama, biarlah mereka menyembah bagaima-
na, di mana, atau apa yang mereka kehendaki.

12  Kami percaya untuk tunduk kepada raja, 
presiden, penguasa, dan pejabat hukum, 
dalam mematuhi, menghormati, dan mendu-
kung hukum.

13 Kami percaya harus jujur, benar, suci, baik 
hati, bajik, dan melakukan kebaikan kepada 
semua orang; sesungguhnya, kami boleh ber-
kata bahwa kami mengikuti petuah Paulus—
Kami percaya segala hal, kami mengharap 
segala hal, kami telah bertahan dalam banyak 
hal, dan berharap sanggup bertahan dalam 
segala hal. Jika ada apa pun yang bajik, indah, 
atau dikatakan baik atau layak dipuji, kami 
mengupayakan hal- hal ini.

Joseph Smith.
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Standar Injil Saya

Standar Injil membantu Anda bertindak dalam cara- cara 
yang Yesus akan lakukan. Standar Injil dapat memberi 
Anda gagasan untuk kegiatan baru untuk direncanakan 
dan dilakukan.
• Saya akan mengikuti rencana Bapa Surgawi bagi saya.

• Saya akan mengingat perjanjian baptisan saya dan mendengarkan Roh Kudus.

• Saya akan memilih yang benar. Saya tahu saya dapat bertobat ketika saya membuat 
suatu kesalahan.

• Saya akan jujur dengan Bapa Surgawi, orang lain, dan diri saya sendiri.

• Saya akan menggunakan nama Bapa Surgawi dan Yesus Kristus dengan khidmat.

• Saya tidak akan bersumpah atau menggunakan kata- kata yang kasar.

• Saya akan melakukan segala sesuatu pada hari Sabat yang akan membantu saya 
merasa dekat dengan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus.

• Saya akan menghormati orangtua saya dan melakukan bagian saya untuk 
memperkuat keluarga saya.

• Saya akan menjaga pikiran dan tubuh saya kudus serta murni, dan saya tidak akan 
berperan serta dalam segala sesuatu yang membahayakan saya.

• Saya akan berpakaian dengan sopan untuk menunjukkan rasa hormat bagi Bapa 
Surgawi dan diri saya sendiri.

• Saya hanya akan membaca, menyaksikan, dan mendengarkan segala sesuatu yang 
berkenan bagi Bapa Surgawi.

• Saya hanya akan mendengarkan musik yang berkenan bagi Bapa Surgawi.

• Saya akan mencari teman- teman yang baik dan memperlakukan sesama dengan 
baik.

• Saya akan hidup sekarang agar menjadi layak untuk pergi ke bait suci dan melakukan 
bagian saya untuk memiliki keluarga yang kekal.
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Sumber Daya
Pengembangan Pribadi: Buku Penuntun Remaja

Pengembangan Pribadi: Buku Penuntun Anak

Untuk Kekuatan Remaja

Situs Web Anak dan Remaja
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org

Aplikasi Gospel Living 
Tersedia untuk perangkat seluler Android dan Apple
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