
(Hanya untuk orang bukan Islam) 
 
Gereja Mengumumkan Perubahan untuk Seminari dalam 2021 
 
Seminari dan Institut-Institut Agama Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir telah 
mengumumkan perubahan untuk seminari dalam 2021, termasuk lebih penyejajaran dengan 
“Ikutlah Aku”dan keperluan membaca baru untuk kredit kursus seminari. 
 
Lebih Penyejajaran dengan ‘Ikutlah Aku’ 
 
Suatu notis dari 15 Disember 2020 menyatakan bahawa mula 1 Januari 2021, para pelajar akan 
mempelajari kursus yang sama dengan “Ikutlah Aku” sepanjang tahun dan tidak lagi ikut jadual 
pembelajaran 9 bulan untuk setiap kursus seminari. Dalam 2021, pelajar seminari akan 
mempelajari Ajaran dan Perjanjian, bersama dengan seluruh Gereja. 
 
Para pengajar akan menggunakan Doctrine and Covenants and Church History Seminary 
Teacher Manual untuk sumber-sumber pelajaran. Para pelajar tidak akan terima setiap 
pelajaran dari buku panduan pengajar dalam kelas, terutamanya pelajaran-pelajaran itu bila 
sekolah tidak diadakan. 
 
Perubahan Keperluan Membaca 
 
Bermula 1 Januari 2021, untuk mendapat kredit kursus seminari, para pelajar akan perlu 
membaca dari kitab suci tahun itu sekurang-kurangnya 75% hari kalendar semester itu. 
“Perubahan ini menekankan kepentingan untuk pelajar-pelajar mengembangkan tabiat 
pengkajian tulisan suci harian untuk membantu mendalamkan kefahaman dan kebergantungan 
mereka pada Yesus Kristus, ajaran-Nya, dan Korban Tebusan-Nya,” notis itu menyatakan. 
 
Presiden Russell M. Nelson mengajar, “Apabila kita mencari untuk jadi pengikut Yesus Kristus, 
usaha kita untuk dengarkanlah Dia perlu lebih disengajakan. Ia memerlukan usaha yang sedar 
dan konsisten untuk penuhi kehidupan harian kita dengan kata-kata, ajaran-ajaran, kebenaran-
Nya. … Bacaan harian firman Tuhan dengan mendalam sangat penting untuk kehidupan 
rohani, terutama pada hari-hari pergolakan yang semakin meningkat. Semasa kita berjamu 
pada firman Kristus harian, firman Kristus akan beritahu kita bagaimana untuk bertindak balas 
kepada kesukaran yang kita tidak pernah fikir kita akan hadapi” (“Dengarkanlah Dia,” 
persidangan umum April 2020). 
 
Bagaimana Ibu Bapa Boleh Membantu 
 
Ibu bapa boleh membantu menyokong anak-anak mereka yang sedang menghadiri seminari 
dengan: 

• Membantu mereka menentukan dan mengekalkan matlamat kajian harian tulisan suci 
yang bermakna dan menurut keperluan dan kebolehan mereka. 

• Tanya mereka dengan biasa tentang pengalaman mereka dengan kajian tulisan suci 
mereka. 

• Memberi kesempatan di mana anda, anak anda, dan ahli keluarga yang lain boleh 
bersaksi tentang apa yang anda belajar dan rasa tentang Yesus Kristus dan Injil-Nya. 

• Menggalakkan mereka untuk bertanggungjawab dengan menjejaki kajian harian tulisan 
suci mereka dalam aplikasi Seminary and Institute (Google atau iOS) atau cara menjejaki 
yang lain.  

 


