
PENGEMBANGAN PRIBADI

Buku Penuntun Remaja





Anda Memiliki Tujuan

Bapa Surgawi Anda dan Putra- Nya, Yesus Kristus, 
mengenal Anda dan mengasihi Anda. Anda adalah bagian 
penting dari pekerjaan Mereka, dan Anda dapat membuat 
pengaruh yang besar pada dunia.

Bapa Surgawi telah memberi Anda bakat dan karunia 
rohani. Anda dapat mencari wahyu untuk mengetahui 
bagaimana mengembangkan bakat Anda, menjadi lebih 
seperti Yesus Kristus, dan menjadikan diri Anda, orang 
lain, dan bahkan dunia lebih baik.

Buku penuntun pengembangan pribadi ini menyediakan 
asas dan peralatan yang dapat Anda gunakan dalam 
upaya Anda untuk mengembangkan karunia Anda dan 
mengikuti Yesus Kristus.
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Anda datang ke bumi 
dari surga. Anda 

adalah bagian dari 
sebuah keluarga.

Anda berjanji untuk 
mengikuti Yesus 

Kristus ketika Anda 
dibaptiskan dan ketika 

Anda mengambil 
sakramen.

Anda Adalah Anak 
Allah yang Berharga
Bapa Surgawi dan Yesus Kristus menciptakan 
segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, 
dan telah mengatasi segala sesuatu. Dan 
Mereka ingin Anda menjadi seperti Mereka! 
Sewaktu Anda membuat perjanjian dan 
mengikuti rencana Allah, Anda dapat 
menggunakan karunia unik untuk bertumbuh 
dan untuk melayani orang lain.

Ketika Anda dikukuhkan, 
Anda menerima karunia 

dari Roh Kudus untuk 
membimbing Anda.
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Di bait suci, Anda 
dapat melayani dan 
membuat perjanjian 

yang menghubungkan 
anak- anak Allah 

selamanya.

Bapa Surgawi mengutus 
Putra- Nya, Yesus Kristus, untuk 

melayani sebagai teladan 
sempurna dan menjadikan 
mungkin bagi Anda untuk 

bertobat dan berubah.

Anda dapat 
menemukan sukacita 

ketika Anda mengasihi 
dan melayani orang 

lain sebagaimana 
Yesus inginkan.

Anda dapat belajar dan 
bertumbuh sewaktu Anda 
menelaah, menjalankan, 

dan membagikan Injil.

Anda dapat berperan serta dalam 
pekerjaan Allah dan melayani 

dalam Gereja di bawah wewenang 
kunci- kunci imamat.
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“Yesus bertambah hikmat- Nya dan besar- Nya, 
dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.”

LUKAS 2:52

 
RO

HANI

 

SOSIAL

 
JASMANI

 

INTELEKTU
AL
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Anda Dapat Mengikuti 
Juruselamat

Bapa Surgawi ingin anak- anak- Nya belajar dan bertum-
buh. Dia mengutus Putra- Nya, Yesus Kristus, untuk men-
jadi teladan sempurna bagi kita semua dalam setiap hal.

ROHANI

Yesus makin “dikasihi oleh Allah.” Anda dapat bertum-
buh secara rohani dengan menunjukkan kasih Anda 
bagi Allah dan kesediaan Anda untuk menjalankan Injil.

SOSIAL

Yesus makin “dikasihi … manusia.” Anda dapat ber-
tumbuh secara sosial dengan menunjukkan kasih bagi 
semua orang.

JASMANI

Yesus bertambah “besar.” Anda dapat belajar untuk 
bekerja dan merawat tubuh Anda, kesehatan mental 
Anda, dan ciptaan Allah.

INTELEKTUAL

Dia bertambah “hikmat- [Nya].” Anda dapat belajar di 
sekolah, mempelajari keterampilan baru, dan mening-
katkan bakat Anda.
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Berdoalah kepada Bapa Surgawi untuk arahan. 
Berikan perhatian pada pikiran dan perasaan Anda.

“Aku akan memberi tahu kamu dalam pikiranmu 
dan dalam hatimu, melalui Roh Kudus.”

A JARAN DAN PERJANJIAN 8:2

Temukan
Rencanakan

BertindakRenungkan
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Pola untuk Pertumbuhan

Bertumbuh adalah bagian penting dari rencana Bapa 
Surgawi. Untuk membantu Anda, Bapa Surgawi memberi 
Anda bimbingan dari Roh Kudus, tulisan suci, dan para 
nabi yang hidup. Anda akan belajar dari pengalaman 
Anda, khususnya ketika Anda bersandar kepada 
Yesus Kristus dan Pendamaian- Nya. Inilah pola untuk 
membantu Anda menjalankan Injil di semua bidang 
kehidupan Anda.

Temukan apa yang perlu Anda kerjakan.
Rencanakan bagaimana Anda akan melakukannya.
Bertindak sesuai rencana Anda dengan iman.
Renungkan apa yang telah Anda pelajari.
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Temukan
Kebutuhan, Karunia, dan Bakat Anda

Temukan: Menjelajahi, Menelaah,  
Membayangkan, Mengupayakan
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Bapa Surgawi telah memberi Anda karunia, bakat, 
dan kemampuan. Dia ingin Anda menemukan dan 
mengembangkannya untuk membuat diri Anda, orang 
lain, dan bahkan dunia menjadi lebih baik. Bagaimana 
Anda dapat meningkat atau bertumbuh?

Cobalah mengajukan pertanyaan seperti:
• Menurut saya, apa yang hendaknya saya pelajari atau 

ubah dalam hidup saya?

• Apa bakat atau keterampilan yang ingin saya peroleh?

• Apa kebiasaan rohani yang perlu saya kembangkan 
atau tingkatkan?

• Bagaimana saya dapat menepati perjanjian yang telah 
saya buat ketika saya dibaptiskan?

• Siapa yang dapat saya layani?

Bapa Surgawi akan menjawab pertanyaan- pertanyaan 
ini ketika Anda bersandar kepada- Nya. Berdoalah. 
Telusuri tulisan suci dan perkataan para nabi yang hidup. 
Bacalah berkat bapa bangsa Anda, jika Anda memilikinya. 
Belajarlah untuk mengenali perasaan dan pikiran dari 
Roh Kudus. Dia akan membantu Anda mengetahui apa 
yang terpenting bagi Anda sekarang. Jika Anda tidak yakin 

apa yang harus dilakukan, lihat halaman 58–63.

“[Telaahlah] dalam pikiranmu; kemudian … bertanya[lah] 
kepada- Ku apakah itu benar.”

A JARAN DAN PERJANJIAN 9:8
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Rencanakan
Untuk Meningkat

Rencanakan: Mengatur, Membuat Garis Besar, 
Mempersiapkan
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Setelah Anda memutuskan apa yang akan Anda 
kerjakan, buatlah rencana untuk bagaimana Anda dapat 
melakukannya. Rencana Anda dapat mencakup langkah 
atau tindakan spesifik, atau mungkin mencakup cara 
untuk mengembangkan kebiasaan atau kualitas pribadi.

Cobalah mengajukan pertanyaan seperti:
• Mengapa ini penting bagi saya?

• Bagaimana ini akan membantu saya menjadi lebih 
seperti Yesus Kristus?

• Apa tindakan yang dapat saya ambil untuk melakukan 
ini?

• Dapatkah saya membagi tindakan ini menjadi 
langkah- langkah yang lebih kecil?

• Apa rencana yang dapat saya buat sekarang untuk 
mengatasi tantangan yang mungkin saya hadapi?

Berdoalah mengenai rencana Anda, dan berikan 
perhatian pada perasaan dan gagasan yang Anda 
peroleh. Anda dapat meminta bantuan dari Roh Kudus, 
keluarga Anda, dan pemimpin Anda.

“Firman Kristus akan memberi tahu kamu segala sesuatu 
yang hendaknya kamu lakukan.”

2 NEFI 32:3
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Bertindak
Untuk Bertumbuh dalam Iman

Bertindak: Mencoba, Berlatih,  
Melakukan Upaya Terbaik Anda
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Ikuti rencana Anda! Buatlah pengingat untuk memban-
tu Anda tetap fokus. Anda dapat membuat catatan, 
mengeset alarm, atau meminta seseorang untuk bekerja 
bersama Anda. Terkadang mengerjakan rencana Anda 
akanlah sulit. Terkadang Anda akan gagal. Itu tidak menja-
di masalah! Mempelajari apa yang berhasil dan apa yang 
tidak berhasil membantu Anda bertumbuh.

Jika Anda menemui jalan buntu, cobalah 
mengajukan pertanyaan seperti:
• Apa yang telah berhasil? Mengapa?

• Apa yang tidak berhasil? Mengapa tidak?

• Apa lagi yang dapat saya coba?

• Di mana saya bisa memperoleh lebih banyak gagasan?

• Dapatkah saya membagi gol saya ke dalam langkah 
atau tindakan yang lebih kecil?

• Bagaimana saya dapat belajar dari hambatan?

Melakukan sesuatu dengan baik memerlukan latihan 
dan kesabaran. Mintalah bantuan dari keluarga, teman, 
atau pemimpin Anda. Juruselamat mengenal Anda dan 
tantangan yang Anda hadapi. Dia dapat membantu Anda 
melakukan hal sulit. Berdoalah untuk bantuan dan arahan.

“Sesungguhnya Aku berfirman, [engkau] hendaknya 
dengan bersemangat terlibat dalam perkara yang baik, 
dan melakukan banyak hal dari kehendak bebas [engkau] 
sendiri.”

A JARAN DAN PERJANJIAN 58:27
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Renungkan
Mengenai Apa yang Telah Anda Pelajari

Refleksi: Memikirkan, Mempelajari, Meninjau, 
Merenungkan
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Renungkan tentang gol dan rencana Anda sementara 
Anda mengerjakannya dan ketika Anda selesai. 
Bagaimana perasaan Anda? Apa yang telah Anda pelajari? 
Menuliskan pikiran dan kesan Anda dapat membantu 
Anda nantinya.

Cobalah mengajukan pertanyaan seperti:
• Bagaimana saya telah bertumbuh?

• Bagaimana saya dapat menggunakan apa yang telah 
saya pelajari untuk melayani orang lain?

• Bagaimana tindakan saya telah membantu saya 
menjadi lebih dekat dengan Juruselamat?

• Bagaimana saya dapat terus bertumbuh di bidang ini?

Ketika Anda selesai mengerjakan sebuah gol atau 
rencana, berterimakasihlah kepada Bapa Surgawi dan 
mereka yang telah membantu Anda. Renungkan peranan 
Juruselamat dalam hidup Anda ketika Anda mengambil 
sakramen. Pikirkan dan berdoalah tentang apa yang 
dapat Anda kerjakan berikutnya.

“Tempuhlah jalan yang rata.”

AMSAL 4:26

Rayakan pertumbuhan Anda! 
Milikilah perasaan baik tentang 
kemajuan dan pencapaian Anda.
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Memulai!
Cobalah menggunakan pola Temukan, Rencanakan, 
Bertindak, dan Renungkan untuk membantu Anda 
mengikuti teladan Juruselamat sewaktu Anda bertumbuh. 
Pertimbangkan membuat gol di setiap empat bidang 
untuk menjaga keseimbangan hidup Anda. Anda dapat 
menggunakan halaman berikut untuk membimbing 
Anda. Atau Anda dapat menggunakan jurnal atau metode 
pembuatan gol lainnya yang berfungsi dengan baik 
untuk Anda.

Ingatlah, pertumbuhan Anda bergantung pada Anda, 
tetapi Anda tidak dimaksudkan untuk melakukannya 
sendirian. Bapa Surgawi Anda ingin membantu Anda, 
dan Anda dapat meminta bantuan orangtua, pemimpin, 
dan teman- teman Anda. Carilah kesempatan untuk 
membantu orang lain dalam pertumbuhan mereka juga. 
Bapa Surgawi ingin anak- anak- Nya saling mengasihi dan 
mendukung.
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Temukan
Menurut Anda, apa yang hendaknya Anda pelajari atau 
tingkatkan? Tuliskan kesan dan gagasan sewaktu Anda 
memikirkan tentang pertanyaan seperti ini: Bagaimana 
saya dapat mengembangkan bakat saya?  
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Contoh: Membuat dan mengonsumsi makanan sehat, 
berolahraga, membersihkan atau memperbaiki  
sekeliling Anda

Contoh: Menyimpan jurnal, berdoa setiap pagi, menelaah 
tulisan suci setiap hari, menguduskan hari Sabat
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Contoh: Melayani orang lain, menghindari gosip, mencari 
teman baru

Contoh: Mengembangkan hobi atau keterampilan, berlatih 
mengajar, belajar membuat anggaran

Apa yang saya senang lakukan? Apa tanggung jawab yang 
saya miliki sekarang? Bagaimana saya dapat mengenali 
Roh Kudus? Siapa yang dapat saya layani?
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•

 

•

 

•

 

Rencanakan
Gol saya:  
 
Mengapa ini penting bagi saya?
  
 
Bagaimana ini akan membantu saya menjadi lebih 
seperti Yesus Kristus?
  
 
Bagaimana saya akan melakukannya:
Apa saja langkah atau tindakan yang lebih kecil yang dapat 
saya ambil untuk mencapai gol saya?

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

Siapa yang dapat membantu saya?

ROHANI
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Bertindak
• Apa yang saya pelajari?
• Apa penyesuaian yang perlu saya buat?
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Renungkan
• Apa yang telah saya pelajari?
• Bagaimana saya menjadi lebih dekat dengan Juruselamat?
• Bagaimana saya dapat menggunakan apa yang telah 

saya pelajari untuk melayani orang lain?
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Apakah yang akan saya lakukan selanjutnya?
Kembalilah ke formulir Temukan untuk gagasan.

Tanggal selesai:  
Saya akan merayakan pertumbuhan saya dengan:  
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•

 

•

 

•

 

Rencanakan
Gol saya:  
 
Mengapa ini penting bagi saya?
  
 
Bagaimana ini akan membantu saya menjadi lebih 
seperti Yesus Kristus?
  
 
Bagaimana saya akan melakukannya:
Apa saja langkah atau tindakan yang lebih kecil yang dapat 
saya ambil untuk mencapai gol saya?

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

Siapa yang dapat membantu saya?

SOSIAL
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Bertindak
• Apa yang saya pelajari?
• Apa penyesuaian yang perlu saya buat?
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Renungkan
• Apa yang telah saya pelajari?
• Bagaimana saya menjadi lebih dekat dengan Juruselamat?
• Bagaimana saya dapat menggunakan apa yang telah 

saya pelajari untuk melayani orang lain?
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Apakah yang akan saya lakukan selanjutnya?
Kembalilah ke formulir Temukan untuk gagasan.

Tanggal selesai:  
Saya akan merayakan pertumbuhan saya dengan: 

27



•

 

•

 

•

 

Rencanakan
Gol saya:  
 
Mengapa ini penting bagi saya?
  
 
Bagaimana ini akan membantu saya menjadi lebih 
seperti Yesus Kristus?
  
 
Bagaimana saya akan melakukannya:
Apa saja langkah atau tindakan yang lebih kecil yang dapat 
saya ambil untuk mencapai gol saya?

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

Siapa yang dapat membantu saya?

JASMANI
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Bertindak
• Apa yang saya pelajari?
• Apa penyesuaian yang perlu saya buat?
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Renungkan
• Apa yang telah saya pelajari?
• Bagaimana saya menjadi lebih dekat dengan Juruselamat?
• Bagaimana saya dapat menggunakan apa yang telah 

saya pelajari untuk melayani orang lain?
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Apakah yang akan saya lakukan selanjutnya?
Kembalilah ke formulir Temukan untuk gagasan.

Tanggal selesai:  
Saya akan merayakan pertumbuhan saya dengan:  
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•

 

•

 

•

 

Rencanakan
Gol saya:  
 
Mengapa ini penting bagi saya?
  
 
Bagaimana ini akan membantu saya menjadi lebih 
seperti Yesus Kristus?
  
 
Bagaimana saya akan melakukannya:
Apa saja langkah atau tindakan yang lebih kecil yang dapat 
saya ambil untuk mencapai gol saya?

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

Siapa yang dapat membantu saya?

INTELEKTUAL
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Bertindak
• Apa yang saya pelajari?
• Apa penyesuaian yang perlu saya buat?
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Renungkan
• Apa yang telah saya pelajari?
• Bagaimana saya menjadi lebih dekat dengan Juruselamat?
• Bagaimana saya dapat menggunakan apa yang telah 

saya pelajari untuk melayani orang lain?
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Apakah yang akan saya lakukan selanjutnya?
Kembalilah ke formulir Temukan untuk gagasan.

Tanggal selesai:  
Saya akan merayakan pertumbuhan saya dengan:  
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•

 

•

 

•

 

Rencanakan
Gol saya:  
 
Mengapa ini penting bagi saya?
  
 
Bagaimana ini akan membantu saya menjadi lebih 
seperti Yesus Kristus?
  
 
Bagaimana saya akan melakukannya:
Apa saja langkah atau tindakan yang lebih kecil yang dapat 
saya ambil untuk mencapai gol saya?

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

Siapa yang dapat membantu saya?
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Bertindak
• Apa yang saya pelajari?
• Apa penyesuaian yang perlu saya buat?
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Renungkan
• Apa yang telah saya pelajari?
• Bagaimana saya menjadi lebih dekat dengan Juruselamat?
• Bagaimana saya dapat menggunakan apa yang telah 

saya pelajari untuk melayani orang lain?
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Apakah yang akan saya lakukan selanjutnya?
Kembalilah ke formulir Temukan untuk gagasan.

Tanggal selesai:  
Saya akan merayakan pertumbuhan saya dengan:  
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•

 

•

 

•

 

Rencanakan
Gol saya:  
 
Mengapa ini penting bagi saya?
  
 
Bagaimana ini akan membantu saya menjadi lebih 
seperti Yesus Kristus?
  
 
Bagaimana saya akan melakukannya:
Apa saja langkah atau tindakan yang lebih kecil yang dapat 
saya ambil untuk mencapai gol saya?

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

Siapa yang dapat membantu saya?
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Bertindak
• Apa yang saya pelajari?
• Apa penyesuaian yang perlu saya buat?
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Renungkan
• Apa yang telah saya pelajari?
• Bagaimana saya menjadi lebih dekat dengan Juruselamat?
• Bagaimana saya dapat menggunakan apa yang telah 

saya pelajari untuk melayani orang lain?
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Apakah yang akan saya lakukan selanjutnya?
Kembalilah ke formulir Temukan untuk gagasan.

Tanggal selesai:  
Saya akan merayakan pertumbuhan saya dengan:  
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•

 

•

 

•

 

Rencanakan
Gol saya:  
 
Mengapa ini penting bagi saya?
  
 
Bagaimana ini akan membantu saya menjadi lebih 
seperti Yesus Kristus?
  
 
Bagaimana saya akan melakukannya:
Apa saja langkah atau tindakan yang lebih kecil yang dapat 
saya ambil untuk mencapai gol saya?

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

Siapa yang dapat membantu saya?
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Bertindak
• Apa yang saya pelajari?
• Apa penyesuaian yang perlu saya buat?
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Renungkan
• Apa yang telah saya pelajari?
• Bagaimana saya menjadi lebih dekat dengan Juruselamat?
• Bagaimana saya dapat menggunakan apa yang telah 

saya pelajari untuk melayani orang lain?
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Apakah yang akan saya lakukan selanjutnya?
Kembalilah ke formulir Temukan untuk gagasan.

Tanggal selesai:  
Saya akan merayakan pertumbuhan saya dengan:  
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•

 

•

 

•

 

Rencanakan
Gol saya:  
 
Mengapa ini penting bagi saya?
  
 
Bagaimana ini akan membantu saya menjadi lebih 
seperti Yesus Kristus?
  
 
Bagaimana saya akan melakukannya:
Apa saja langkah atau tindakan yang lebih kecil yang dapat 
saya ambil untuk mencapai gol saya?

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

TANGGAL/
SEBERAPA SERING 

Siapa yang dapat membantu saya?
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Bertindak
• Apa yang saya pelajari?
• Apa penyesuaian yang perlu saya buat?
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Renungkan
• Apa yang telah saya pelajari?
• Bagaimana saya menjadi lebih dekat dengan Juruselamat?
• Bagaimana saya dapat menggunakan apa yang telah 

saya pelajari untuk melayani orang lain?
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Apakah yang akan saya lakukan selanjutnya?
Kembalilah ke formulir Temukan untuk gagasan.

Tanggal selesai:  
Saya akan merayakan pertumbuhan saya dengan:  
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KESAN DAN GAGASAN

52



“Belajarlah dari- Ku, dan dengarkanlah firman- Ku; 
berjalanlah dalam kelembutan hati Roh- Ku, dan kamu akan 

merasakan kedamaian di dalam Aku.”

A JARAN DAN PERJANJIAN 19:23
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“Dan Kristus telah berfirman: Jika kamu akan memiliki iman 
kepada- Ku kamu akan memiliki kuasa untuk melakukan 

apa pun yang adalah arif menurut- Ku.”

MORONI 7:33
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HAL- HAL UNTUK DIINGAT

• Kegiatan atau pelajaran yang saya sukai
• Cara- cara saya merasa lebih dekat dengan 

Juruselamat
• Orang- orang yang saya layani atau yang 

memengaruhi saya
• Hal- hal yang saya pelajari
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“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang 
memberi kekuatan kepadaku.”

FILIPI 4:13
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Gagasan untuk 
Bertumbuh di 
Segala Bidang 
Kehidupan
Ada banyak cara Anda dapat bertumbuh dalam hidup 
Anda! Dapatkan gagasan dari halaman berikut, atau 
buatlah gagasan Anda sendiri. Mintalah Bapa Surgawi 
untuk membantu Anda mengetahui apa yang perlu Anda 
kerjakan sekarang.

Anda dapat menemukan gagasan tambahan di 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org  
dan di aplikasi Gospel Living.
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Rohani Sosial

IntelektualJasmani



• Berdoalah dengan tulus.

• Telaahlah tulisan suci dan perkataan para nabi 
yang hidup.

• Carilah kesempatan untuk membagikan Injil.

• Temukan dan kembangkan karunia rohani Anda.

• Bersiaplah untuk berkat bapa bangsa Anda.

• Secara layak terima dan milikilah rekomendasi 
bait suci.

• Kerjakan sejarah keluarga Anda dan melayani di 
bait suci.

• Ungkapkan rasa syukur setiap hari.

• Taatilah sebuah perintah secara lebih menyeluruh.

• Telaahlah kehidupan Kristus.

• Secara layak ambillah sakramen setiap minggu.

• Berperansertalah dalam seminari.

ROHANI
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• Berikan perhatian lebih besar pada kebutuhan 
orang lain.

• Belajarlah untuk mendengarkan dengan baik dan 
ungkapkan gagasan dengan jelas.

• Kasihi dan layanilah orang- orang di sekitar Anda.

• Luangkan waktu bersama keluarga.

• Bersiaplah untuk menjadi pasangan dan orangtua.

• Kembangkan ketahanan—kemampuan untuk 
beradaptasi dan bertahan ketika segala sesuatu 
menjadi sulit.

• Libatkan diri dalam kegiatan sekolah atau 
masyarakat.

• Temukan cara untuk memelihara yang miskin.

• Belajarlah untuk meminta maaf. Belajarlah untuk 
memaafkan.

• Berbicara dan bertindaklah dengan baik, dan 
hindari gosip.

SOSIAL
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• Tingkatkan kesehatan dan kekuatan jasmani Anda.

• Pelajari atau tingkatkan keterampilan jasmani, 
seperti olahraga, menari, atau kegiatan di luar 
ruangan.

• Pelajari atau tingkatkan keterampilan kesenian atau 
kerajinan tangan.

• Kelola hasrat jasmani dalam cara yang sehat.

• Pelajari cara melindungi diri Anda sendiri dari 
perundungan, dan upayakan bantuan jika 
diperlukan.

• Hindari pornografi.

• Temukan cara yang sehat untuk mengelola emosi 
dan tekanan.

• Belajarlah untuk merawat anak- anak.

• Praktikkan kebersihan yang baik.

• Pelajari untuk secara aman menggunakan 
peralatan kebun dan rumah yang mendasar.

• Pelajari pertolongan pertama dan keterampilan 
kesintasan di alam terbuka.

• Gunakan bahasa yang pantas, dan jangan 
bersumpah- serapah.

JASMANI
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• Tingkatkan keterampilan membaca dan 
menulis Anda.

• Kembangkan kebiasaan belajar yang baik.

• Temukan apa yang perlu Anda lakukan untuk 
mendapatkan pekerjaan yang baik, dan mulailah 
berusaha mencapai gol itu.

• Pelajari lebih lanjut sesuatu yang Anda minati.

• Berbicaralah dengan orang- orang yang Anda 
kagumi untuk menemukan bagaimana mereka 
mengembangkan sifat yang ingin Anda peroleh.

• Pelajari cara mengelola uang dengan bijaksana.

• Telaahlah topik Injil secara mendalam.

• Pelajari keterampilan dasar pekerjaan yang dapat 
Anda gunakan sekarang dan nanti.

• Hadiri acara budaya.

• Pelajari bahasa lain.

• Jadilah lebih mandiri.

• Pelajari dan praktikkan asas- asas disiplin diri.

INTELEKTUAL
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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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