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Instruksi untuk Guru
Sasaran dari Seminari dan Institut Religi menyatakan: “Kita mengajarkan kepada
para siswa ajaran-ajaran dan asas-asas Injil sebagaimana yang terdapat dalam
tulisan suci serta perkataan para nabi” (Pengajaran dan Pembelajaran Injil: Buku
Pegangan bagi Guru dan Pemimpin di Seminari dan Institut Religi [2012], x). Di
seminari ini terutama dicapai melalui penelaahan berurutan akan tulisan suci,
mengikuti alur alami dari kitab-kitab dan ayat-ayat dari sejilid tulisan suci dari awal
hingga akhir. Penatua David A. Bednar dari Kuorum Dua Belas Rasul menekankan
bahwa, “ini merupakan cara yang utama dan paling mendasar untuk memperoleh
air hidup” (“A Reservoir of Living Water” [api unggun Church Educational System
untuk dewasa muda, 4 Februari 2007], 3, lds.org/media-library).

Cara lain kita membantu siswa untuk memahami, memercayai, dan menjalankan
ajaran Yesus Kristus adalah melalui Penguasaan Ajaran. Penguasaan Ajaran
melengkapi penelaahan berurutan akan tulisan suci dengan menyediakan
kesempatan bagi siswa untuk menelaah ajaran Injil Yesus Kristus
berdasarkan topik.

Presiden Boyd K. Packer (1924–2015) dari Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan
mengapa metode penelaahan berdasarkan ajaran ini juga bermanfaat: “Setiap
ajaran Injil tidak sepenuhnya dijelaskan di satu tempat dalam tulisan suci, tidak
juga disajikan dalam tatanan atau urutan. Itu harus dihimpun dari
penggalan-penggalan di sana sini. Itu terkadang ditemukan dalam segmen besar,
tetapi kebanyakan itu ada dalam bagian-bagian kecil yang tersebar di segala pasal
dan ayat” (“The Great Plan of Happiness,” dalam Teaching Seminary: Preservice
Readings [buku pedoman Church Educational System, 2004], 68–69).

Penelaahan berurutan akan tulisan suci dan Penguasaan Ajaran merupakan
kegiatan-kegiatan yang saling melengkapi, dan keduanya merupakan elemen
penting dari pengalaman siswa di seminari.

Penguasaan Ajaran membangun di atas dan menggantikan upaya-upaya terdahulu
dalam Seminari dan Institut Religi, seperti penguasaan ayat suci dan penelaahan
Ajaran-Ajaran Dasar. Penguasaan Ajaran dimaksudkan untuk membantu siswa
mencapai hasil-hasil berikut:

1. Belajar dan menerapkan asas-asas ilahi untuk memperoleh
pengetahuan rohani.

2. Menguasai ajaran tentang Injil Yesus Kristus dan petikan-petikan tulisan suci di
mana ajaran itu diajarkan. Kita akan berfokus terutama pada ajaran yang
berkaitan dengan sembilan topik berikut:

• Ke-Allah-an

• Rencana keselamatan

• Pendamaian Yesus Kristus

• Pemulihan

• Nabi dan wahyu
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• Imamat dan kunci-kunci imamat

• Tata cara dan perjanjian

• Pernikahan dan keluarga

• Perintah-perintah

Seminari dan Institut Religi telah memproduksi materi instruksional untuk
membantu guru dan siswa mencapai hasil-hasil ini. Materi-materi ini mencakup
Dokumen Inti Penguasaan Ajaran dan materi guru Penguasaan Ajaran. (Catatan:
materi guru Penguasaan Ajaran akan tersedia untuk masing-masing dari keempat
kursus seminari.)

Dokumen Inti Penguasaan Ajaran
Dokumen Inti Penguasaan Ajaran ditujukan bagi siswa. Itu terdiri dari (1)
pendahuluan yang menjelaskan apa Penguasaan Ajaran itu dan bagaimana itu
akan bermanfaat bagi mereka, (2) instruksi yang mengajarkan kepada mereka
asas-asas dari memperoleh pengetahuan rohani, dan (3) bagian mengenai
kesembilan topik ajaran yang tertera di atas. Setiap topik ajaran mencakup
pernyataan ajaran yang relevan dengan kehidupan siswa dan penting agar mereka
pahami, percayai, serta terapkan.

Beberapa dari ajaran dan asas-asas dalam bagian “Memperoleh Pengetahuan
Rohani” dan “Topik-Topik Ajaran” dari Dokumen Inti Penguasaan Ajaran didukung
dengan petikan-petikan tulisan suci penguasaan ajaran. Ada 25 petikan
penguasaan ajaran untuk setiap periode penelaahan (Perjanjian Lama, Perjanjian
Baru, Kitab Mormon, dan Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja), dengan
jumlah 100 petikan. Daftar petikan-petikan ini disediakan di belakang Dokumen Inti
Penguasaan Ajaran. Membantu siswa mengingat dan menemukan petikan-petikan
ini serta memahami bagaimana petikan-petikan itu mengajarkan ajaran
Juruselamat adalah bagian penting dari pekerjaan Anda sebagai guru.

Masing-masing dari 100 petikan penguasaan ajaran tersebut digunakan untuk
secara langsung mendukung hanya satu pernyataan ajaran dalam Dokumen Inti
Penguasaan Ajaran. Contohnya, Joseph Smith—Sejarah 1:15–20 dikutip dalam topik
ajaran 4, “Pemulihan,” untuk mendukung kebenaran bahwa Allah Bapa dan
Putra-Nya, Yesus Kristus, menampakkan diri kepada Joseph Smith sebagai
respons terhadap doa Joseph, dan Mereka memanggil dia untuk menjadi
Nabi Pemulihan. Akan tetapi, petikan penguasaan ajaran ini juga dapat
digunakan untuk mendukung kebenaran dalam topik ajaran 1, “Ke-Allah-an,”
bahwa ada tiga pribadi terpisah dalam Ke-Allah-an: Bapa yang Kekal;
Putra-Nya, Yesus Kristus; dan Roh Kudus. Oleh karenanya, petikan penguasaan
ajaran ini didaftar sebagai rujukan terkait dalam topik itu.

Mencermati di mana setiap petikan penguasaan ajaran dikutip memungkinkan
Anda untuk mengetahui di mana pengalaman pembelajaran petikan tertentu itu
akan digunakan dalam materi guru Penguasaan Ajaran selama periode penelaahan
tahun berjalan. Dalam contoh sebelumnya, Joseph Smith—Sejarah 1:15–20 akan
digunakan dalam pengalaman pembelajaran untuk “Pemulihan” dalam Penguasaan
Ajaran Materi Guru Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja.
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Tidak semua topik ajaran akan menerima tingkat penekanan yang sama setiap
tahunnya. Meskipun setiap topik ajaran akan dicakup setiap tahun, hanya
pernyataan-pernyataan ajaran tertentu yang didukung dengan petikan-petikan
penguasaan ajaran yang berkaitan dengan periode penelaahan tahun yang
ditetapkan akan ditekankan dalam pengalaman pembelajaran untuk tahun itu.

Materi Guru Penguasaan Ajaran
Kurikulum Penguasaan Ajaran terdiri dari 10 pengalaman pembelajaran untuk
dicakup selama periode penelaahan tahun berjalan. Dalam banyak kasus, materi
instruksional untuk setiap pengalaman pembelajaran akan perlu diajarkan selama
lebih dari satu sesi kelas.

Pengalaman pembelajaran pertama berfokus untuk membantu siswa belajar dan
menerapkan asas-asas terkait dengan memperoleh pengetahuan rohani. Ini
hendaknya diajarkan dalam dua minggu pertama dari tahun ajaran. Itu akan
membantu siswa menangkap visi penguasaan ajaran. Selain itu, asas-asas yang
diajarkan dalam pengalaman pembelajaran ini menyediakan suatu landasan yang
akan dibangun di atas dan dikunjungi kembali selama sembilan pengalaman
pembelajaran berikutnya yang akan diajarkan selama sisa tahun itu.

Masing-masing dari pengalaman pembelajaran berikutnya didasarkan pada salah
satu dari sembilan topik ajaran yang tertera sebelumnya. Itu dirancang untuk
membantu siswa memahami ajaran Juruselamat secara lebih mendalam dan
menerapkannya secara lebih siap dalam kehidupan mereka. Masing-masing dari
pengalaman pembelajaran ini terdiri dari tiga bagian utama: “Memahami Ajaran,”
“Latihan Praktik,” dan “Tinjauan Penguasaan Ajaran.”

Memahami Ajaran. Bagian ini dari setiap pengalaman pembelajaran mencakup
serangkaian kegiatan pembelajaran, atau segmen, yang dapat diajarkan selama
satu atau lebih sesi kelas. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu siswa
mengembangkan suatu pemahaman yang lebih dalam akan setiap topik ajaran dan
pernyataan-pernyataan ajaran spesifik yang berkaitan dengan setiap topik.

Segmen “Memahami Ajaran” biasanya dimulai dengan suatu penelaahan topik
ajaran dalam Dokumen Inti Penguasaan Ajaran. Selain itu, segmen-segmen tersebut
berfokus pada pernyataan-pernyataan ajaran tertentu yang didukung dengan
petikan-petikan penguasaan ajaran yang spesifik bagi jilid tulisan suci untuk
periode penelaahan tahun berjalan. Misalnya, dalam pengalaman pembelajaran
untuk “Ke-Allah-an” dalam Penguasaan Ajaran Materi Guru Kitab Mormon, guru
diinstruksikan untuk membantu siswa menguasai 2 Nefi 26:33; 3 Nefi 11:10–11;
3 Nefi 12:48; dan 3 Nefi 18:15, 20–21. Sewaktu siswa menelaah Perjanjian Baru dan
Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja selama tahun-tahun lainnya dari
pengalaman seminari mereka, mereka akan berfokus pada petikan-petikan
penguasaan ajaran tambahan yang mendukung pernyataan-pernyataan ajaran lain
terkait dengan topik “Ke-Allah-an” dalam Dokumen Inti Penguasaan Ajaran.

Dalam segmen “Memahami Ajaran,” siswa diimbau untuk menemukan,
menandai, dan menelaah petikan-petikan penguasaan ajaran agar mereka dapat
menggunakannya untuk mengajarkan dan menjelaskan pernyataan-pernyataan
ajaran yang didukung petikan-petikan tersebut. Anda mungkin ingin
menambahkan kegiatan pembelajaran tambahan sebagaimana diperlukan untuk
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membantu siswa menguasai pernyataan-pernyataan ajaran dan petikan-petikan
penguasaan ajaran yang mendukungnya.

Latihan Praktik. Kebanyakan pengalaman pembelajaran menyediakan setidaknya
satu latihan praktik bagi siswa. Latihan-latihan ini biasanya terdiri dari studi kasus,
permainan peran, skenario, atau pertanyaan di mana siswa dapat berperan serta
atau membahas bersama dalam kelompok-kelompok kecil atau bersama kelas.
Latihan-latihan ini vital untuk membantu siswa memahami bagaimana pernyataan
ajaran yang telah mereka pelajari relevan dengan keadaan-keadaan modern.
Latihan juga menekankan bagaimana ajaran yang telah siswa pelajari dapat
memberkati dan membantu mereka dalam menjalankan Injil dan dalam
mengajarkan Injil serta menjelaskan kepercayaan mereka kepada orang lain
dengan cara yang tidak mengancam dan tidak mengganggu.

Tinjauan Penguasaan Ajaran. Setiap pengalaman pembelajaran mencakup suatu
bagian dengan gagasan-gagasan untuk menolong Anda menuntun siswa dalam
suatu tinjauan pernyataan ajaran dan petikan-petikan penguasaan ajaran terkait
yang telah mereka pelajari sepanjang tahun ajaran. Tujuan dari kegiatan-kegiatan
“Tinjauan Penguasaan Ajaran” adalah membantu siswa mencapai hasil-hasil
berikut dari Penguasaan Ajaran: Mengetahui bagaimana pernyataan-pernyataan
ajaran diajarkan dalam petikan tulisan suci penguasaan ajaran dan dapat
mengingat serta menemukan petikan-petikan tersebut; menjelaskan setiap
pernyataan ajaran dengan jelas, menggunakan petikan penguasaan ajaran terkait;
dan menerapkan apa yang mereka pelajari dalam pilihan sehari-hari mereka dan
dalam respons mereka terhadap isu dan pertanyaan ajaran, sosial, dan sejarah
(lihat “Pendahuluan untuk Penguasaan Ajaran” dalam Dokumen Inti Penguasaan
Ajaran).

Meskipun perkiraan waktu tidak disertakan dalam kegiatan “Tinjauan Penguasaan
Ajaran,” waktu dialokasikan untuk kegiatan tinjauan dalam penuntun kecepatan
menjelang akhir dari instruksi ini. Misalnya, 150 menit dialokasikan untuk topik
memperoleh pengetahuan rohani. Karena pengalaman pembelajaran untuk topik
itu memerlukan sekitar 80 menit, Anda memiliki tambahan 70 menit untuk
meninjau asas-asas, pernyataan-pernyataan ajaran, dan petikan-petikan
penguasaan ajaran berkaitan dengan memperoleh pengetahuan rohani. Dalam
contoh ini, waktu yang dialokasikan untuk tinjauan dapat direntang dalam dua
atau tiga minggu.

Sering meninjau pernyataan-pernyataan ajaran dan petikan-petikan penguasaan
ajaran yang digunakan untuk mendukungnya akan membantu siswa dalam upaya
penguasaan mereka. Namun, berhati-hatilah agar tidak memperkenankan
kegiatan “Tinjauan Penguasaan Ajaran” mengalahkan pengajaran tulisan suci
berurutan atau hasil yang dimaksudkan dari Penguasaan Ajaran.

Mengimplementasikan Penguasaan Ajaran
Penguasaan Ajaran diimplementasikan secara berbeda berdasarkan pada jenis
program seminari di mana siswa mendaftar: seminari harian (program pagi hari
dan waktu bebas), seminari daring, atau seminari penelaahan di rumah.
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Penguasaan Ajaran dalam Seminari Harian
Penguasaan Ajaran tidak menggantikan pengajaran tulisan suci berurutan di
seminari. Adalah diantisipasi bahwa Anda akan meluangkan waktu sekitar 30
menit dari waktu kelas per minggu sepanjang tahun ajaran untuk Penguasaan
Ajaran. Mengimplementasikan Penguasaan Ajaran sewaktu mengajarkan Kitab
Mormon secara berurutan akan mengharuskan Anda memulai kelas tepat waktu
dan menggunakan waktu kelas Anda secara efisien.

Jumlah minggu yang diluangkan pada masing-masing dari 10 pengalaman
pembelajaran Penguasaan Ajaran akan bervariasi bergantung pada jumlah
pernyataan ajaran dan petikan penguasaan ajaran yang akan ditekankan dan
ditelaah untuk topik ajaran tersebut. Sejumlah topik akan secara memadai dicakup
dalam satu minggu, sementara yang lain akan memerlukan minggu-minggu
tambahan untuk menuntaskannya (lihat “Penuntun Kecepatan Penguasaan Ajaran
Kitab Mormon” menjelang akhir dari bagian ini).

Bagian “Memahami Ajaran” dari setiap pengalaman pembelajaran Penguasaan
Ajaran dibagi ke dalam kegiatan-kegiatan (segmen-segmen) pembelajaran yang
secara umum dapat diselesaikan masing-masing dalam waktu 5 hingga 10 menit.
Ini memungkinkan suatu pendekatan yang fleksibel untuk menggunakan waktu
kelas untuk Penguasaan Ajaran. Sebagai contoh, satu hari Anda dapat
merencanakan untuk mencakup satu atau dua kegiatan pembelajaran selama kelas,
sementara di hari lain Anda mungkin memerlukan seluruh sesi kelas untuk secara
memadai mencakup blok tulisan sucinya, tanpa menyisakan waktu untuk
Penguasaan Ajaran. Sejumlah kegiatan pembelajaran memerlukan lebih banyak
waktu, karenanya Anda mungkin ingin melakukannya pada hari pengajaran yang
fleksibel (lihat “Penuntun Kecepatan untuk Guru Harian” dan “Saran untuk
Hari-Hari Fleksibel” dalam apendiks dari buku pedoman guru Anda).

Jika Anda mengajarkan Penguasaan Ajaran pada hari yang sama Anda juga akan
mengajarkan pelajaran berurutan mengenai blok tulisan suci, berhati-hatilah agar
tidak memperkenankan waktu yang diluangkan untuk mengajarkan Penguasaan
Ajaran menyita waktu yang diperlukan untuk mengajarkan tulisan suci secara
berurutan. (Misalnya, segmen 5 menit “Memahami Ajaran” hendaknya tidak
secara rutin berlangsung 20 menit, yang menyisakan sedikit waktu untuk
mengajarkan Kitab Mormon secara berurutan.) Selain itu, mungkin berguna untuk
menjelaskan kepada siswa bahwa mereka akan mengerjakan Penguasaan Ajaran
untuk periode waktu tertentu (misalnya 5 atau 10 menit di awal kelas) dan
kemudian akan menelaah blok tulisan suci tertentu (misalnya 2 Nefi 4) selama sisa
waktu sesi kelas.

Meskipun mungkin ada waktu ketika Anda atau siswa Anda mengenali hubungan
antara materi Penguasaan Ajaran yang Anda telaah dan blok tulisan suci tertentu,
hindari secara tidak tepat memaksakan asas dan pernyataan dari ajaran di Dokumen
Inti Penguasaan Ajaran ke suatu blok tulisan suci. Melakukan itu dapat mencegah
siswa memahami niat penulis yang diilhami dari blok tulisan suci tersebut.

Selain membahas petikan-petikan tulisan suci penguasaan ajaran menurut topik
sebagai bagian dari Penguasaan Ajaran, Anda hendaknya menekankan
petikan-petikan yang sama itu sewaktu Anda menemukannya dalam penelaahan
tulisan suci Anda secara berurutan bersama siswa. Melakukan ini akan membantu
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siswa memperoleh suatu pemahaman yang lebih besar tentang konteks dan isi
setiap petikan, seperti juga mengembangkan pentingnya kebenaran-kebenaran
yang setiap petikan ajarkan.

Dalam seminari harian, Penguasaan Ajaran membangun di atas dan menggantikan
program penguasaan ayat suci. Untuk petikan-petikan penguasaan ajaran yang
sebelumnya diidentifikasi sebagai petikan penguasaan ayat suci, Buku Pedoman
Guru Seminari Kitab Mormon memuat saran-saran dan kegiatan-kegiatan
pembelajaran yang akan menolong Anda memberi petikan itu suatu penekanan
yang tepat dalam penelaahan tulisan suci Anda secara berurutan bersama siswa.
Ketika petikan-petikan penguasaan ajarannya baru, buku pedoman guru tidak
akan mengidentifikasi petikan-petikan tersebut seperti itu; adalah penting bagi
Anda untuk menekankan petikan-petikan tersebut secara efektif dan tepat sebagai
bagian dari penelaahan tulisan suci secara berurutan.

Beberapa petikan tulisan suci diidentifikasi dalam Buku Pedoman Guru Seminari
Kitab Mormon sebagai petikan-petikan penguasaan ayat suci namun bukanlah
petikan-petikan penguasaan ajaran. Petikan-petikan ini hendaknya tidak lagi
ditekankan sesuai instruksi penguasaan ayat suci dalam buku pedoman, namun itu
hendaknya dibahas dalam alur normal dari penelaahan tulisan suci secara
berurutan.

Karena Anda akan membutuhkan waktu kelas yang terbatas yang dialokasikan
untuk Penguasaan Ajaran untuk berfokus pada penelaahan akan ajaran dan
petikan penguasaan ajaran serta untuk menyelesaikan latihan praktik dan kegiatan
tinjauan Anda kemungkinan tidak akan memiliki waktu untuk kegiatan
penghafalan di kelas. Namun, karena penghafalan petikan tulisan suci dapat
memberkati siswa, Anda dapat mengundang siswa untuk menghafalkan petikan
penguasaan ajaran di luar kelas.

Penuntun Kecepatan Penguasaan Ajaran Kitab Mormon
Jumlah minggu yang diluangkan pada masing-masing dari 10 pengalaman
pembelajaran untuk Kitab Mormon bervariasi, bergantung pada jumlah pernyataan
ajaran kunci dan petikan penguasaan tulisan suci yang harus ditelaah bagi topik
ajaran. Kira-kira 30 menit per minggu hendaknya diluangkan pada Penguasaan
Ajaran dengan menggunakan kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut:

• Segmen Memahami Ajaran

• Latihan Praktik

• Kegiatan Tinjauan Penguasaan Ajaran

Sebagai contoh, dalam penuntun kecepatan yang disertakan, empat minggu
diberikan untuk kegiatan-kegiatan Penguasaan Ajaran yang berkaitan dengan
Ke-Allah-an. Selama minggu pertama, Anda dapat melakukan tiga segmen
pertama dari “Memahami Ajaran.” Untuk minggu kedua, Anda dapat memilih
untuk melakukan segmen 4–6. Di minggu ketiga, Anda dapat melakukan segmen
7–8. Dan di minggu keempat, Anda dapat melakukan latihan praktik dan kegiatan
“Tinjauan Penguasaan Ajaran.”

Meninjau kurikulum dalam Buku Pedoman Guru Seminari Kitab Mormon untuk
minggu mendatang bersama kegiatan pembelajaran Penguasaan Ajaran yang
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terdapat dalam Penguasaan Ajaran Materi Guru Kitab Mormon ini akan membantu
Anda merencanakan untuk dan mengalokasikan waktu kelas untuk Penguasaan
Ajaran. Anda mungkin perlu mengidentifikasi bagian-bagian pelajaran yang dapat
diringkas untuk menciptakan waktu bagi kegiatan pembelajaran dan latihan
praktik Penguasaan Ajaran.

Penuntun kecepatan berikut didasarkan pada suatu pendekatan yang mencakup
topik-topik ajaran secara berurutan di mana itu muncul dalam Dokumen Inti
Penguasaan Ajaran. Meskipun demikian, sejauh pengalaman pembelajaran
“Memperoleh Pengetahuan Rohani” diajarkan terlebih dahulu, topik-topik ajaran
lainnya dapat diajarkan dalam urutan apa pun. Pertimbangkanlah dua pendekatan
berikut:

• Cakuplah topik-topik ajaran secara berurutan di mana itu muncul dalam
Dokumen Inti Penguasaan Ajaran (dimulai dengan “Ke-Allah-an” dan diakhiri
dengan “Perintah-Perintah”).

• Sedapat mungkin, selaraskan penelaahan siswa akan topik-topik ajaran dengan
yang akan mereka telaah dalam pertemuan-pertemuan hari Minggu (lihat
Ikutlah Aku: Sumber Pembelajaran untuk Remaja di LDS.org).

Penuntun Kecepatan

Minggu Topik Ajaran (dengan perkiraan jumlah menit yang dialokasikan)

1

2

3

4

5

Memperoleh Pengetahuan Rohani (150 menit)

6

7

8

9

Ke-Allah-an (120 menit)

10

11

12

Rencana Keselamatan (90 menit)

13

14

15

16

17

Pendamaian Yesus Kristus (180 menit)
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Penuntun Kecepatan

Minggu Topik Ajaran (dengan perkiraan jumlah menit yang dialokasikan)

18

19 Pemulihan (30 menit)

20 Nabi dan Wahyu (30 menit)

21 Imamat dan Kunci-Kunci Imamat (30 menit)

22

23

24

Tata Cara dan Perjanjian (90 menit)

25

26

Pernikahan dan Keluarga (60 menit)

27

28

29

30

31

32

Perintah-Perintah (180 menit)

Penguasaan Ajaran dalam Seminari Daring
Kegiatan pembelajaran Penguasaan Ajaran akan digabungkan ke dalam
pelajaran-pelajaran seminari daring. Jika Anda mengajar sebuah kelas seminari
daring, akanlah bermanfaat untuk meninjau bagian sebelumnya mengenai
“Penguasaan Ajaran dalam Seminari Harian” untuk membantu Anda memahami
asas-asas dan praktik-praktik penting yang dapat disesuaikan dan diterapkan
dalam lingkungan seminari daring.

Penguasaan Ajaran dalam Seminari Penelaahan di Rumah
Pada saat ini materi-materi yang guru dan siswa penelaahan di rumah gunakan
belum dimutakhirkan untuk menyertakan isi Penguasaan Ajaran. Oleh karena itu,
guru dan siswa hendaknya terus menggunakan materi-materi penelaahan di
rumah saat ini dan menyertakan kegiatan-kegiatan penguasaan ayat suci. Sampai
materi-materi penelaahan di rumah dimutakhirkan, guru diimbau untuk
menyediakan bagi siswa salinan dari Dokumen Inti Penguasaan Ajaran dan
mengimbau mereka untuk menelaah sendiri dokumen itu dan petikan-petikan
tulisan suci penguasaan ajarannya.
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Memperoleh Pengetahuan
Rohani
Catatan: Bagian 1 dan 2 dari pengalaman pembelajaran ini dapat diajarkan selama
kursus dalam dua sesi kelas 40 menit, atau itu dapat dipadukan dan diajarkan
dalam satu sesi 80 menit. Jika Anda memiliki kurang dari 180 hari mengajar, Anda
dapat mengajarkan bagian 1 dari pengalaman pembelajaran ini menggantikan
pelajaran 1, “The Role of the Learner,” dalam Book of Mormon Seminary
Teacher Manual.

Bagian 1 (40 menit)
Meningkatkan Pemahaman dan Kesaksian Kita mengenai Kebenaran Rohani
Ajaklah seorang siswa untuk membacakan dengan lantang kisah berikut yang
diberikan oleh Sister Sheri L. Dew, yang melayani sebagai Penasihat Kedua dalam
Presidensi Umum Lembaga Pertolongan:

“Seorang remaja putri yang menakjubkan … menelepon saya, galau. Dalam
isakan tangis dia berceracau, ‘Saya tidak yakin saya masih percaya Gereja benar,
dan saya takut. Bagaimana jika keluarga saya tidak akan bersama selamanya?’”
(Sheri L. Dew, “Will You Engage in the Wrestle?” [Kebaktian Brigham Young
University–Idaho, 17 Mei 2016], byui.edu/devotionals).

Ajaklah siswa memikirkan apakah mereka atau seseorang yang mereka kenal
pernah mengalami kekhawatiran dan perasaan serupa yang dialami remaja putri
yang Sister Dew ceritakan.

• Jika remaja putri ini datang kepada Anda memohon bantuan, apa yang
mungkin Anda katakan atau lakukan untuk membantunya?

Ajaklah seorang siswa untuk melanjutkan membacakan kisah Sister Dew dengan
lantang:

“Saya bertanya, ‘Apakah Anda menginginkan kesaksian?’ ‘Ya,’ katanya.

‘Apakah Anda bersedia untuk mengikhtiarkannya?’ Sekali lagi, ‘Ya’” (Sheri L. Dew, “Will You
Engage in the Wrestle?” byui.edu/devotionals).

• Menurut Anda mengapa mungkin berguna untuk menanyakan kepada remaja
putri ini apakah dia menghasratkan kesaksian akan Injil dan apakah dia
bersedia mengikhtiarkannya?

Jelaskan bahwa selama pengalaman mereka di seminari, siswa akan memiliki
banyak kesempatan untuk bekerja meningkatkan pemahaman dan kesaksian
mereka mengenai Injil serta untuk belajar cara menemukan jawaban bagi
pertanyaan mereka dan pertanyaan yang mungkin orang lain miliki mengenai

1



Gereja—termasuk ajaran dan sejarahnya. Satu kesempatan mereka harus
melakukan ini adalah melalui Penguasaan Ajaran. Penguasaan Ajaran mencakup
berusaha untuk mempelajari dan menerapkan asas-asas dari memperoleh
pengetahuan rohani dan mengembangkan suatu pemahaman yang lebih dalam
tentang ajaran-ajaran kunci Injil Yesus Kristus.

Allah Adalah Sumber Segala Kebenaran
Sediakan bagi siswa salinan dari Dokumen Inti Penguasaan Ajaran, dan mintalah
mereka untuk membuka bagian “Memperoleh Pengetahuan Rohani”. Ajaklah
seorang siswa untuk membacakan paragraf pertama dengan lantang. Mintalah
anggota kelas untuk mengikuti, mencari apa yang diajarkan mengenai sumber
segala kebenaran.

• Siapakah sumber segala kebenaran? (Ajaklah siswa untuk mempertimbangkan
menandai ajaran berikut: Allah mengetahui segala sesuatu dan adalah
sumber segala kebenaran.)

• Manakah petikan penguasaan ajaran yang mendukung ajaran ini? (Anda
mungkin ingin mengajak siswa untuk mempertimbangkan menandai Mosia 4:9
dengan cara yang mencolok agar mereka akan dapat menemukannya
dengan mudah.)

Ajaklah seorang siswa untuk membacakan Mosia 4:9 dengan lantang. Mintalah
anggota kelas untuk mengikuti, mencari bagaimana ayat ini menolong kita
memahami mengapa kita hendaknya berharap kepada Allah sewaktu kita mencari
kebenaran.

• Kata atau ungkapan apa dalam ayat ini yang membantu kita memahami
mengapa kita hendaknya berharap kepada Allah sewaktu kita mencari
kebenaran?

• Apa pengalaman yang telah membantu Anda mengetahui bahwa Allah
mengetahui segala sesuatu dan adalah sumber segala kebenaran? (Anda
mungkin ingin mengingatkan siswa untuk tidak berbagi pengalaman yang
terlalu sakral atau pribadi.)

Cara Memperoleh Pengetahuan Rohani
Tuliskan tajuk berikut di papan tulis: Pola yang telah Allah berikan kepada kita untuk
membantu kita memperoleh pengetahuan rohani.

• Bagaimana Anda akan menjelaskan apakah pola itu? (Bantulah siswa
memahami bahwa satu definisi dari pola adalah model yang membantu kita
memahami cara yang benar untuk melakukan sesuatu—khususnya sesuatu
yang akan dilakukan berulang kali. Misalnya, Anda mungkin ingin
memeragakan pola yang dapat digunakan untuk membuat sesuatu.)

Ajaklah seorang siswa untuk membacakan dengan lantang paragraf kedua dari
bagian “Memperoleh Pengetahuan Rohani” dalam Dokumen Inti Penguasaan Ajaran.
Mintalah anggota kelas untuk mengikuti, mencari empat hal yang harus kita
lakukan untuk mengikuti pola yang telah Allah berikan kepada kita untuk
memperoleh pengetahuan rohani.

MEMPEROLEH PENGETAHUAN ROHANI
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• Berdasarkan apa yang kita baca di paragraf ini, apa empat hal yang harus kita
lakukan untuk mengikuti pola yang telah Allah berikan kepada kita untuk
membantu kita memperoleh pengetahuan rohani?

Tuliskan tanggapan siswa di bawah tajuk di papan tulis sebagai berikut:

1. Miliki hasrat yang jujur untuk mengetahui kebenaran.

2. Bersedia untuk hidup sesuai dengan kebenaran yang telah Allah ungkapkan.

3. Cari kebenaran melalui doa.

4. Cari kebenaran melalui penelaahan serius terhadap firman Allah.

Tanyakan kepada anggota kelas:

• Menurut Anda mengapa penting bagi kita untuk menerapkan pola Allah untuk
memperoleh pengetahuan rohani setiap hari dan bukan hanya ketika kita
memiliki pertanyaan atau kekhawatiran yang mendesak? (Adalah penting
bahwa kita menerapkan pola ini setiap hari karena melakukan hal-hal ini
mengundang Roh Tuhan untuk selalu menyertai kita dan dapat membantu kita
mengenali pengaruh Roh Kudus. Dengan konsisten mengikuti pola ini, kita
memperlihatkan kepada Tuhan hasrat kita untuk memperoleh pengetahuan
rohani setiap saat—bukan hanya ketika kita memiliki pertanyaan atau
kekhawatiran yang mendesak.)

Rujuklah siswa kembali ke paragraf kedua dari bagian “Memperoleh Pengetahuan
Rohani” dalam Dokumen Inti Penguasaan Ajaran.

• Manakah petikan-petikan penguasaan ajaran dalam Kitab Mormon yang
mendukung pola Allah untuk memperoleh pengetahuan rohani? (Sewaktu
siswa menanggapi, tuliskan rujukan berikut di papan tulis: Moroni 10:4–5;
2 Nefi 32:8–9; 2 Nefi 32:3; inilah urutan tulisan suci di paragraf kedua.)

Bagilah siswa menjadi tiga kelompok. Tugasi setiap kelompok untuk menelaah satu
dari petikan-petikan penguasaan ajaran Kitab Mormon yang tertera di papan tulis,
mencari ungkapan tulisan suci yang mengajarkan pola Allah untuk memperoleh
pengetahuan rohani. Setelah waktu yang memadai, ajaklah seorang siswa atau
lebih dari setiap kelompok untuk melaporkan apa yang mereka temukan. Setelah
mereka melakukannya, pertimbangkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan
seperti yang berikut:

• Menurut Anda apa artinya “bertanya kepada Allah … dengan hati yang tulus,
dengan maksud yang sungguh-sungguh” (Moroni 10:4)? (Bantulah siswa
memahami bahwa ungkapan ini berarti bahwa kita sungguh-sungguh
berhasrat untuk menerima jawaban dari Allah dan berniat untuk menindaki
jawaban yang kita terima.)

Ajaklah seorang siswa untuk membacakan pernyataan berikut dari Presiden
Russell M. Nelson dari Kuorum Dua Belas Rasul dengan lantang:
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“Maksud yang sungguh-sungguh’ berarti bahwa seseorang sungguh berniat
untuk mengikuti arahan ilahi yang diberikan” (Russell M. Nelson, “Ask, Seek,
Knock,” Ensign atau Liahona, November 2009, 81).

• Menurut Anda mengapa penting bahwa kita mencari kebenaran dengan hati
yang tulus dan bahwa kita sungguh-sungguh berniat untuk mengikuti arahan
yang Allah berikan kepada kita?

• Menurut Anda apa artinya “berdoa selalu” (2 Nefi 32:9)?

• Menurut Anda apa bedanya antara membaca secara santai dengan
“[mengenyangkan] diri dengan firman Kristus” (2 Nefi 32:3)?

• Bagaimana memilih untuk berdoa selalu dan untuk mengenyangkan diri
dengan firman Kristus dapat membantu kita memperoleh pengetahuan rohani?

Ajaklah siswa berbagi pengalaman yang telah mereka miliki dengan menerapkan
pola Allah untuk memperoleh pengetahuan rohani. Sewaktu mereka
melakukannya, ajaklah mereka untuk menjelaskan juga berkat-berkat apa yang
mereka terima sebagai akibatnya. Anda mungkin juga ingin berbagi suatu
pengalaman.

Mengajukan Pertanyaan dan Mencari Jawaban Adalah Bagian yang Vital dari
Upaya Kita untuk Mempelajari Kebenaran
Mintalah siswa mempertimbangkan apakah mereka pikir adalah baik bagi orang
untuk mengajukan pertanyaan mengenai ajaran-ajaran Gereja atau aspek-aspek
sejarah Gereja yang mungkin sulit dipahami.

Ajaklah seorang siswa untuk membacakan dengan lantang paragraf ketiga dari
bagian “Memperoleh Pengetahuan Rohani” dalam Dokumen Inti Penguasaan Ajaran.
Mintalah siswa untuk mengikuti, mencari apa yang paragraf ini ajarkan mengenai
peranan mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban dalam upaya kita untuk
mempelajari kebenaran.

• Apakah peranan mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban dalam upaya
kita untuk mempelajari kebenaran? (Setelah siswa menanggapi, tulislah
pernyataan kebenaran berikut di papan tulis: Mengajukan pertanyaan dan
mencari jawaban merupakan bagian yang vital dari upaya kita untuk
mempelajari kebenaran.

• Mengapa menurut Anda mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban adalah
bagian penting dari upaya kita untuk mempelajari kebenaran?

• Berdasarkan apa yang kita pelajari di paragraf ketiga, mengapa sikap dan niat
kita penting ketika kita mengajukan pertanyaan? (Bantulah siswa
mengidentifikasi kebenaran berikut: Sikap dan niat yang dengannya kita
mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban akan sangat berdampak
terhadap kemampuan kita untuk belajar melalui Roh Kudus. Anda
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mungkin ingin menyarankan agar siswa menandai asas ini dalam salinan
Dokumen Inti Penguasaan Ajaran mereka.)

Ingatkan siswa tentang kisah remaja putri yang menghubungi Sister Sheri L. Dew
karena dia khawatir apakah ajaran-ajaran Gereja benar. Jelaskan bahwa remaja
putri tersebut memutuskan untuk bertemu dengan uskupnya dan dengan orang
lain—termasuk Sister Dew—yang dapat membantunya menemukan jawaban bagi
pertanyaan-pertanyaannya.

Sediakan bagi setiap siswa salinan dari selebaran berikut. Jelaskan bahwa
selebaran ini memuat kisah Sister Dew mengenai apa yang terjadi

sewaktu remaja putri tersebut mencari jawaban bagi pertanyaan-pertanyaannya.
Ajaklah beberapa siswa untuk bergiliran membacakan dengan lantang dari kisah
tersebut. Mintalah anggota kelas untuk mengikuti, mencari bagaimana sikap dan
niat yang dengannya kita mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban
berdampak terhadap kemampuan kita untuk belajar melalui Roh Kudus.

Setelah siswa membaca tiga paragraf pertama, tanyakan:

• Bagaimana sikap dan niat remaja putri ini sebagai pencari kebenaran telah
berdampak terhadap kemampuannya untuk menemukan jawaban atas
pertanyaan-pertanyaannya?

Kemudian ajaklah beberapa siswa bergiliran membacakan dengan lantang sisa dari
kisah Sister Dew di selebaran.

“Saya memberi tahu [remaja putri itu], ‘Bawalah tulisan suci Anda dan
setiap pertanyaan yang Anda miliki. Pertanyaan adalah baik. Mari lihat apa
yang akan Tuhan ajarkan kepada kita.’

Dia menerima perkataan saya dan membawa satu demi satu pertanyaan
berduri. Kami menyelidiki tulisan suci dan ajaran para nabi mencari
jawaban. Sedikit demi sedikit, dia mulai menyadari bahwa hanya karena

dia memiliki pertanyaan bukan berarti dia tidak memiliki kesaksian. Tulisan suci sarat
dengan kisah mengenai nabi-nabi yang memiliki pertanyaan. Dan dia mulai mengenali
bahwa Roh memberikan kesaksian kepadanya—termasuk memberikan kesaksian bahwa
para nabi, pelihat, dan pewahyu sungguh adalah nabi.

Kesaksiannya mulai tumbuh, dan waktu berlalu. Kemudian sekitar setahun lalu dia
menelepon kembali. ‘Saya ingin Anda menjadi orang pertama yang tahu bahwa saya
memegang di tangan saya sebuah rekomendasi bait suci. Maukah Anda datang ketika
saya menerima pemberkahan saya?’ Kemudian dia menambahkan, ‘tahukah Anda apa
yang Anda katakan yang paling membantu saya? Anda memberi tahu saya bahwa
pertanyaan adalah baik, dan itu memperkenankan saya memandang diri saya sebagai
orang yang mencari alih-alih orang yang ragu.’

Saya sangat bersukacita! Tetapi dua hari kemudian, saya menerima telepon yang sangat
berbeda dari seorang [remaja putri] lain. ‘Sister Dew,’ katanya, ‘sebelum Anda mendengar
dari orang lain, saya ingin Anda tahu bahwa saya mengandung.’ Dia mengatakan selama
beberapa tahun dia telah meragukan kebenaran Injil dan akhirnya memutuskan tidak ada
alasan untuk menjalankan hukum kesucian.
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Saya memberi tahu dia bahwa saya bukanlah hakim dirinya dan bahwa saya mengasihi
dia. Kemudian saya bertanya kepadanya apakah dia ingin memiliki kesaksian. ‘Tidak, saya
rasa tidak,’ katanya.

Kekontrasannya membuat terpana. Kira-kira pada waktu yang sama, kedua remaja putri ini
memiliki pertanyaan yang mengancam kesaksian mereka. Satu di antara mereka
mengirimkan seruan minta bantuan, dan keluarga, teman, serta pemimpin mengikuti
nasihat Presiden Monson dan pergi menyelamatkannya. Gadis yang lain memelihara
keraguannya dan meyakinkan diri sendiri bahwa pilihan-pilihan amoralnya dapat
diterima .…

Pertanyaan gadis yang satu mendorong dia menjadi seorang pencari kebenaran. Gadis
yang lain menggunakan pertanyaannya untuk membenarkan sikap amoralnya.

Teman-teman terkasih, pertanyaan adalah baik. Pertanyaan adalah baik jika itu pertanyaan
yang diilhami, diajukan dengan iman, dan diajukan ke sumber yang kredibel di mana Roh
akan mengarahkan dan mengukuhkan jawabannya .…

Tidak seorang pun dari kita berhak atas wahyu tanpa upaya di pihak kita. Jawaban dari
Allah tidak muncul begitu saja secara ajaib. Jika kita ingin tumbuh secara rohani, Tuhan
mengharapkan kita mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban. ‘Jika engkau akan
meminta,’ Dia berjanji, ‘engkau akan menerima wahyu demi wahyu, pengetahuan demi
pengetahuan’ [A&P 42:61]. Apakah bisa lebih jelas lagi dari itu? Tuhan menyukai
pertanyaan yang diilhami yang diajukan dengan iman karena itu menuntun pada
pengetahuan, pada wahyu, dan pada iman yang lebih besar” (Sheri L. Dew, “Will You
Engage in the Wrestle?” [kebaktian Brigham Young University–Idaho, 17 Mei 2016],
byui.edu/devotionals).

• Bagaimana pengalaman kedua remaja putri yang Sister Dew ceritakan
membantu kita memahami pentingnya sikap dan niat kita ketika mengajukan
pertanyaan?

• Bagaimana pengalaman kedua remaja putri tersebut membantu kita
memahami peranan kita dalam dengan tekun mencari jawaban bagi
pertanyaan-pertanyaan kita?

Anda mungkin ingin bersaksi tentang pentingnya mengajukan pertanyaan yang
tulus dan dengan tekun mencari jawaban. Pertimbangkanlah untuk berbagi
bagaimana Anda jadi mengetahui bahwa Allah akan menjawab
pertanyaan-pertanyaan tulus kita.

Ajaklah siswa untuk menindaki apa yang telah mereka pelajari dengan
mengajukan pertanyaan yang tulus dan dengan tekun mencari jawaban melalui
menerapkan pola Bapa Surgawi yang ditetapkan untuk memperoleh
pengetahuan rohani.

MEMPEROLEH PENGETAHUAN ROHANI
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Bagian 2 (40 menit)
Asas-Asas yang Dapat Membantu Kita Menjawab Pertanyaan
Ajaklah siswa untuk mempertimbangkan pertanyaan apa yang mungkin mereka
miliki tentang kehidupan atau tentang Gereja serta ajaran-ajaran dan sejarahnya.

Sebagai contoh dari suatu kekhawatiran dan pertanyaan yang mungkin beberapa
siswa miliki atau mungkin diajukan oleh orang lain, peragakan atau tuliskan yang
berikut di papan tulis:

Saya mendengar tentang orang lain yang menerima jawaban atas doa mereka,
tetapi itu tidak terjadi kepada saya. Rasanya seolah Allah tidak mengasihi saya,
meskipun saya mencoba untuk melakukan apa yang benar. Mengapa Allah tidak
menjawab doa-doa saya?

Jelaskan kepada siswa bahwa bagian ini dari pengalaman pembelajaran mengenai
memperoleh pengetahuan rohani dimaksudkan untuk membantu mereka
mempelajari tiga asas yang dapat membimbing mereka ketika mereka memiliki
pertanyaan atau dihadapkan dengan pertanyaan dari orang lain: bertindak dengan
iman, meneliti konsep dan pertanyaan dengan perspektif kekal, dan mencari
pemahaman lebih lanjut melalui sumber-sumber yang ditetapkan secara ilahi.

Bertindak dengan Iman
Ajaklah beberapa siswa untuk bergiliran membacakan dengan lantang dari asas 1,
“Bertindak dengan iman” dari bagian “Memperoleh Pengetahuan Rohani” dalam
Dokumen Inti Penguasaan Ajaran. Mintalah anggota kelas untuk mengikuti, mencari
pernyataan-pernyataan yang menjelaskan apa yang dapat kita lakukan untuk
bertindak dengan iman ketika kita memiliki pertanyaan atau kekhawatiran. Ajaklah
siswa mempertimbangkan untuk menandai pernyataan-pernyataan yang
bermakna secara khusus bagi mereka.

Mintalah siswa untuk melaporkan apa yang mereka temukan. Sewaktu mereka
melakukannya, Anda mungkin ingin meminta mereka menjelaskan bagaimana
mengikuti nasihat yang mereka identifikasi dapat berguna ketika mereka memiliki
pertanyaan atau kekhawatiran. Tandaskan pernyataan ajaran berikut: Sewaktu
kita terus mencari jawaban, kita harus hidup dengan iman—memercayai
bahwa kita akhirnya akan menerima jawaban yang kita cari.

• Manakah petikan penguasaan ajaran Kitab Mormon yang mendukung
pernyataan ajaran ini? (Ajaklah siswa mempertimbangkan untuk menandai
Eter 12:6 dengan cara yang mencolok agar mereka akan dapat menemukannya
dengan mudah.)

Ajaklah seorang siswa untuk membacakan Eter 12:6 dengan lantang. Mintalah
anggota kelas untuk mengikuti, mencari kata atau ungkapan yang membantu kita
memahami mengapa penting bagi kita untuk hidup dengan iman sewaktu kita
mencari jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan kita.
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• Apa kata atau ungkapan di ayat ini yang dapat membantu kita memahami
mengapa penting agar kita hidup dengan iman sewaktu kita mencari jawaban
bagi pertanyaan-pertanyaan kita?

• Menurut Anda apa artinya bahwa “kamu tidak menerima kesaksian sampai
setelah pencobaan imanmu” (Eter 12:6)?

Ajaklah seorang siswa untuk membacakan pernyataan berikut oleh Presiden Dieter
F. Uchtdorf dari Presidensi Utama dengan lantang. Mintalah anggota kelas untuk
mendengarkan apa yang dapat kita lakukan untuk menerima suatu saksi atau
kesaksian tentang kebenaran Injil.

“Sewaktu Anda menggunakan iman Anda, menerapkan asas-asas Injil setiap hari
dalam keadaan apa pun, Anda akan merasakan buah-buah manis Injil, dan
melalui buah ini Anda akan tahu kebenarannya” (Dieter F. Uchtdorf, “The
Reflection in the Water” [Api unggun Sistem Pendidikan Gereja CES untuk
dewasa muda, 1 November 2009], LDS.org).

• Menurut pernyataan ini oleh Presiden Uchtdorf, apa yang dapat kita lakukan
supaya menerima atau memperkuat kesaksian kita mengenai kebenaran Injil?

• Menurut Anda mengapa Tuhan mengharapkan kita menggunakan iman kita
sebelum kita menerima suatu saksi atau kesaksian mengenai kebenaran Injil?

• Apa kebenaran yang mengenainya Anda telah menerima kesaksian dengan
memilih untuk menggunakan iman Anda dengan menerapkan asas-asas Injil
setiap hari? Bagaimana kesaksian itu datang kepada Anda? (Anda mungkin
juga ingin membagikan sebuah pengalaman).

Jelaskan bahwa beberapa orang mungkin mempertanyakan apakah mereka
memiliki kesaksian atau bertanya-tanya mengapa kesaksian mereka tidak lebih
kuat, meskipun mereka telah berusaha untuk menggunakan iman mereka dengan
hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan.

Tandaskan dua pernyataan ajaran terakhir di asas 1, “Bertindak dengan Iman,” dari
bagian “Memperoleh Pengetahuan Rohani” dalam Dokumen Inti Penguasaan Ajaran:
Sewaktu kita setia pada kebenaran dan terang yang telah kita terima, kita
akan menerima lebih banyak. Jawaban terhadap pertanyaan dan doa kita
sering kali datang “baris demi baris, ajaran demi ajaran.” Ajaklah siswa untuk
mempertimbangkan menandai kebenaran ini.

• Bagaimana kebenaran ini membantu seseorang memahami mengapa
kesaksiannya tentang Injil tidak tumbuh dengan lebih cepat?

• Apa petikan penguasaan ajaran yang mendukung kedua kebenaran ini?
(Ajaklah siswa untuk mempertimbangkan menandai 2 Nefi 28:30 dengan cara
yang mencolok.)

Ajaklah seorang siswa untuk membacakan 2 Nefi 28:30 dengan lantang. Mintalah
anggota kelas untuk mengikuti, mencari ungkapan yang mendukung kebenaran
dalam Dokumen Inti Penguasaan Ajaran. Ajaklah para siswa untuk melaporkan apa
yang mereka temukan.
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Jelaskan bahwa Penatua D. Todd Christofferson dari Kuorum Dua Belas Rasul
menjabarkan pengalamannya dengan doa sewaktu dia beserta keluarganya
dihadapkan pada suatu pencobaan yang berlangsung beberapa tahun. Mintalah
seorang siswa untuk membacakan pernyataan berikut oleh Penatua Christofferson
dengan lantang. Mintalah anggota kelas untuk mendengarkan alasan mengapa
Tuhan mungkin memilih untuk tidak menjawab beberapa pertanyaan dan doa kita
dengan segera atau dengan cara yang kita hasratkan.

“Saya berdoa memohon campur tangan ajaib untuk membebaskan kami.
Meskipun saya mempersembahkan doa berulang kali dengan ketulusan yang
besar dan hasrat yang sungguh-sungguh, jawabannya pada akhirnya adalah
tidak. Akhirnya, saya belajar untuk berdoa seperti yang Juruselamat Iakukan:
‘Tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi’ (Lukas
22:42). Saya mencari bantuan Tuhan dengan setiap langkah kecil sepanjang jalan

menuju suatu resolusi terakhir.

… Lebih dari sekali saya tersungkur di hadapan Bapa Surgawi saya, memohon dengan berurai
air mata bantuan-Nya. Dan Dia memang membantu. Terkadang tidak lebih daripada suatu rasa
damai, perasaan akan jaminan bahwa semuanya akan beres .…

Meskipun saya menderita saat itu, saya bersyukur sekarang bahwa tidak ada solusi cepat bagi
masalah saya. Kenyataan bahwa saya dipaksa untuk berpaling kepada Allah untuk bantuan
hampir setiap hari selama tahun-tahun yang panjang mengajarkan saya cara untuk benar-benar
berdoa dan mendapatkan jawaban untuk doa dan mengajarkan kepada saya dengan cara yang
praktis untuk memiliki iman kepada Allah. Saya jadi mengenal Juruselamat saya dan Bapa
Surgawi saya dengan cara dan ke tingkat yang mungkin tidak akan terjadi dengan cara lain atau
yang mungkin akan membutuhkan jauh lebih lama untuk saya capai .… Saya belajar untuk
percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saya. Saya belajar untuk berjalan bersama Dia hari
demi hari” (D. Todd Christofferson, “Recognizing God’s Hand in Our Daily Blessings” Ensign,
Januari 2012, 18–19).

• Berdasarkan apa yang Anda pelajari dari pernyataan ini, apa saja alasan
mengapa Allah mungkin memilih untuk tidak menjawab sebagian dari
pertanyaan dan doa kita dengan segera atau dengan cara yang kita hasratkan?
(Setelah siswa menanggapi, Anda mungkin ingin menandaskan bahwa Allah
juga dapat menjawab doa kita dengan segera, dengan cara yang sangat terarah
dan kuat.)

Rujuklah pada kekhawatiran dan pertanyaan di papan tulis.

• Jika Anda memiliki kekhawatiran dan pertanyaan ini, bagaimana Anda dapat
memilih untuk bertindak dengan iman?

Meneliti Konsep dan Pertanyaan dengan Perspektif Kekal
Mintalah siswa untuk memikirkan saat ketika mereka mungkin telah mencermati
bahwa kepercayaan agama dan pandangan hidup mereka berbeda dari beberapa
kepercayaan dan pandangan teman serta kenalan mereka yang bukan anggota
Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir.

Ajaklah seorang siswa untuk membacakan pernyataan berikut oleh Penatua Dallin
H. Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul dengan lantang. Mintalah anggota kelas
untuk mendengarkan mengapa Orang Suci Zaman Akhir sering memandang
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pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan dan topik agama berbeda
daripada bagaimana orang lain mungkin memandangnya.

“Dalam banyak topik penting asumsi [atau kepercayaan] kita … berbeda dari
[milik] banyak teman dan kenalan kita. Itu juga berbeda dari banyak asumsi yang
sekarang digunakan di media .… Misalnya, karena Orang Suci Zaman Akhir
mengenal rencana Bapa Surgawi kita bagi anak-anak-Nya, kita tahu bahwa
kehidupan fana ini bukanlah drama satu babak yang dijepit di antara masa lalu
yang tak dikenal dan masa depan yang tak pasti. Kehidupan ini adalah bagaikan

babak kedua dari sebuah drama tiga babak. Tujuannya didefinisikan oleh apa yang diungkapkan
mengenai keberadaan rohani kita di babak 1 dan takdir kekal kita di babak 3. Karena
pengetahuan kita tentang rencana ini dan kebenaran-kebenaran lain yang telah Allah
ungkapkan, kita memulai dengan asumsi-asumsi yang berbeda dengan mereka yang tidak
memiliki pengetahuan yang sama dengan kita. Sebagai akibatnya, kita mencapai kesimpulan
yang berbeda mengenai banyak topik penting yang orang lain nilai hanya dalam batasan opini
mereka mengenai kehidupan fana” (Dallin H. Oaks, “As He Thinketh in His Heart” [malam
bersama Pembesar Umum, 8 Februari 2013], lds.org/broadcasts).

• Menurut Penatua Oaks, mengapa Orang Suci Zaman Akhir memandang
pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan kita di bumi dan topik-topik
agama berbeda daripada bagaimana orang lain mungkin memandangnya?
(Sewaktu siswa menanggapi, gambarlah diagram berikut di papan tulis.)

Tutupi bagian untuk babak 1 dan 3, dan ajukan pertanyaan berikut:

• Apa contoh dari topik penting yang mungkin kita pandang berbeda jika kita
tidak memiliki pengetahuan mengenai kehidupan prafana kita atau kehidupan
setelah kematian? (Siswa dapat menyebutkan beberapa topik, seperti nilai yang
kita tempatkan pada kehidupan manusia atau bahwa kita akan menerima
konsekuensi pemberian Allah untuk pilihan-pilihan kita di
Penghakiman Akhir.)

Ajaklah seorang siswa untuk membacakan pernyataan berikut oleh Penatua Oaks
dengan lantang. Jelaskan bahwa dia berbicara kepada guru seminari dan institut
religi. Mintalah anggota kelas untuk mendengarkan apa yang dia katakan siswa
hendaknya lakukan ketika mereka dihadapkan pada konsep atau pertanyaan
yang sulit.
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“Saya menyarankan bahwa mungkin lebih baik bagi orang muda kita untuk
mengekang diri dari berdebat dengan rekan-rekan mereka .… Mereka sering kali
akan lebih baik menanggapi dengan mengidentifikasi pendapat atau asumsi
duniawi dalam pernyataan-pernyataan yang mereka hadapi dan kemudian
dengan mengidentifikasi asumsi dan pendapat yang berbeda yang membimbing
pemikiran para Orang Suci Zaman Akhir” (Dallin H. Oaks, “As He Thinketh in His

Heart,” lds.org/broadcasts).

• Berdasarkan saran Penatua Oaks, apa yang dapat kita lakukan ketika kita
dihadapkan dengan konsep atau pertanyaan yang sulit? (Anda mungkin perlu
membantu siswa memahami bahwa pendapat di sini adalah gagasan yang
digunakan untuk mendukung kesimpulan dan bahwa pernyataan di sini adalah
ungkapan posisi, pandangan, atau opini seseorang.)

Untuk mengilustrasikan bagaimana kepercayaan atau asumsi seseorang dapat
memengaruhi jawaban yang dia miliki, gambarlah sebuah bingkai sederhana di
sekitar kekhawatiran dan pertanyaan yang tertulis di papan tulis.

Jelaskan bahwa bingkai sederhana ini
merepresentasikan kepercayaan atau
asumsi yang mungkin dimiliki orang
yang mengajukan pertanyaan ini jika
dia tidak memandang pertanyaan
tersebut dalam konteks apa yang kita
ketahui mengenai Bapa Surgawi,
rencana keselamatan-Nya, dan
ajaran-ajaran Yesus Kristus. Tandaskan
bahwa ketika mempertimbangkan
kepercayaan atau asumsi seseorang,
kita hendaknya melakukannya dengan
kebaikan hati dan respek, peka terhadap perasaan orang itu dan terhadap
bimbingan Roh Kudus.

• Apa saja kepercayaan atau asumsi yang mungkin tidak akurat dan dapat
memengaruhi seseorang hingga memiliki kekhawatiran dan pertanyaan ini?

Tulislah tanggapan siswa di papan tulis di sekitar bingkai tersebut. Ini dapat
mencakup yang berikut:

Allah menjawab doa semua orang dengan cara yang sama.

Allah mengasihi sebagian anak-anak-Nya, tetapi Dia tidak benar-benar
mengasihi saya.

Allah tidak mengasihi saya jika Dia tidak menjawab doa saya dengan cara yang
saya harapkan dan ekspektasikan dari Dia.

Jika saya mencoba melakukan apa yang benar, maka Allah seharusnya menjawab
doa saya dengan segera.
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• Mengapa menurut Anda penting untuk berpikir mengenai kepercayaan atau
asumsi yang mungkin kita atau orang lain miliki ketika mengajukan pertanyaan
mengenai Allah, kehidupan kita di bumi, atau Gereja beserta ajaran-ajaran dan
sejarahnya? (Bantulah siswa melihat bahwa melakukan ini dapat membantu
kita lebih memahami kekhawatiran mendasar atau perspektif terbatas yang
mungkin mendasari pertanyaan tersebut.)

• Bagaimana kepercayaan atau asumsi di papan tulis mengindikasikan bahwa
orang tersebut mungkin memandang pertanyaan itu dengan perspektif
terbatas?

Ajaklah seorang siswa untuk membacakan dengan lantang asas 2, “Meneliti
Konsep dan Pertanyaan dengan Perspektif Kekal” di bagian “Memperoleh
Pengetahuan Rohani” dalam Dokumen Inti Penguasaan Ajaran. Mintalah anggota
kelas untuk mengikuti, mencari bagaimana kita dapat meneliti konsep dan
pertanyaan dengan perspektif kekal.

Mintalah siswa melaporkan apa yang mereka temukan. Ajaklah siswa untuk
mempertimbangkan menandai kebenaran berikut: Untuk meneliti konsep
ajaran, pertanyaan, dan masalah sosial dengan suatu perspektif kekal, kita
mempertimbangkannya dalam konteks rencana keselamatan dan
ajaran-ajaran Juruselamat. Bukalah bagian untuk babak 1 dan 3 di papan tulis.

Untuk membantu siswa memahami cara mempertimbangkan konsep dan
pertanyaan dalam konteks rencana keselamatan dan ajaran-ajaran

Juruselamat, pertimbangkan untuk menayangkan video “Examining Questions
with an Eternal Perspective [Meneliti Pertanyaan dengan Perspektif Kekal]” (2:55),
yang tersedia di LDS.org. Mintalah anggota kelas untuk memerhatikan bagaimana
seorang remaja putri bernama Lauren meluangkan waktu untuk berpikir mengenai
kepercayaan atau asumsi yang mungkin telah memengaruhi pertanyaan temannya
mengenai Allah dan bagaimana Lauren kemudian meneliti pertanyaan tersebut
dengan perspektif kekal.

Setelah siswa menyaksikan video, tanyakan:

• Menurut Anda mengapa berguna bagi Lauren untuk berpikir mengenai
kepercayaan atau asumsi yang mungkin telah memengaruhi pertanyaan
temannya mengenai Allah?

• Apa yang terjadi sewaktu Lauren meneliti pertanyaan temannya dengan
perspektif kekal?

Untuk membantu siswa mempraktikkan meneliti konsep dan pertanyaan dengan
perspektif kekal, merujuklah pada kekhawatiran dan pertanyaan dalam bingkai di
papan tulis dan tanyakan:

• Apa yang kita ketahui mengenai Bapa Surgawi, rencana-Nya, dan ajaran-ajaran
Juruselamat yang dapat membantu kita memandang pertanyaan ini secara
berbeda dan menemukan jawaban berdasarkan kebenaran kekal?

Sewaktu siswa menanggapi, hapuslah pernyataan-pernyataan di sekitar bingkai
dan gantikan dengan jawaban yang siswa berikan. Ini mungkin mencakup
tanggapan seperti yang berikut:
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Allah dapat menjawab doa kita secara berbeda berdasarkan pengetahuan-Nya
mengenai kebutuhan individu kita dan apa yang terbaik bagi kita.

Allah mengasihi semua anak-Nya, termasuk saya.

Allah mengasihi kita bahkan ketika Dia tidak menjawab doa saya dengan cara
yang saya harapkan dan ekspektasikan dari-Nya.

Bahkan jika saya mencoba untuk melakukan apa yang benar Allah mungkin tidak
menjawab semua doa saya dengan segera. Ini menyediakan kesempatan bagi saya
untuk tumbuh secara rohani.

Hilangkan atau hapuslah bingkai sederhana di sekitar kekhawatiran dan
pertanyaan tadi di papan dan gantikan dengan bingkai yang lebih indah.

Jelaskan bahwa bingkai baru ini
merepresentasikan kebenaran yang kita
ketahui mengenai Bapa Surgawi,
rencana keselamatan-Nya dan
ajaran-ajaran Juruselamat.

• Bagaimana memandang pertanyaan
ini dalam konteks apa yang kita
ketahui tentang Bapa Surgawi,
rencana-Nya dan ajaran-ajaran
Juruselamat memperkenankan kita
melihat pertanyaan tersebut secara
berbeda?

Mintalah siswa untuk berbagi bagaimana mereka mampu dengan lebih baik
memahami suatu konsep, ajaran, atau kekhawatiran ketika mereka
mempertimbangkan itu dari perspektif kekal. Anda mungkin juga ingin
membagikan sebuah pengalaman Anda sendiri.

Mencari Pemahaman Lebih Lanjut melalui Sumber-Sumber yang Ditetapkan
Secara Ilahi
Ajaklah siswa untuk berpikir mengenai ke sumber-sumber apa mereka dapat
berpaling ketika mereka memiliki pertanyaan tentang Gereja atau membutuhkan
bantuan ketika membuat keputusan penting.

Ajaklah seorang siswa untuk membacakan pernyataan berikut oleh Penatua M.
Russell Ballard dari Kuorum Dua Belas Rasul dengan lantang:

“Yakobus tidak mengatakan, ‘Apabila di antara kamu ada yang kekurangan
hikmat, biarlah dia membuka Google!’” (M. Russell Ballard, “The Opportunities
and Responsibilities of CES Teachers in the 21st Century” [malam bersama
Pembesar Umum, 26 Februari 2016], lds.org/broadcasts).
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• Menurut Yakobus 1:5, apa yang Rasul Yakobus ajarkan? (“Apabila di antara
kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada
Allah.”)

• Ketika kita memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, mengapa menurut Anda
penting untuk pertama-tama berharap kepada Allah untuk bantuan?

Ajaklah seorang siswa untuk membacakan dengan lantang paragraf pertama dari
asas 3, “Mencari Pemahaman Lebih Lanjut melalui Sumber-Sumber yang
Ditetapkan Secara Ilahi,” di bagian “Memperoleh Pengetahuan Rohani” dalam
Dokumen Inti Penguasaan Ajaran. Mintalah anggota kelas untuk mengikuti, mencari
apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk membantu kita menemukan dan
memahami kebenaran. Ajaklah siswa untuk mempertimbangkan menandai apa
yang mereka temukan.

• Apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk membantu kita menemukan
dan memahami kebenaran? (Sebagai bagian dari pembahasan ini, Anda
mungkin ingin mengajak siswa untuk mempertimbangkan menandai
pernyataan berikut: Sebagai bagian dari proses yang ditetapkan Tuhan
untuk memperoleh pengetahuan rohani, Dia telah menetapkan
sumber-sumber yang melaluinya Dia mengungkapkan kebenaran dan
bimbingan kepada anak-anak-Nya.)

• Apa berkat-berkat yang dapat kita terima sewaktu kita berpaling pada
sumber-sumber kebenaran yang telah ditetapkan secara ilahi oleh Tuhan?

Rujuklah pada kekhawatiran dan pertanyaan dalam bingkai di papan tulis.

• Apa saja sumber-sumber yang ditetapkan secara ilahi yang padanya Anda dapat
berpaling jika Anda memiliki kekhawatiran dan pertanyaan?

Untuk membantu siswa tanggap akan sumber-sumber tambahan yang dapat
membantu mereka menemukan sumber-sumber yang ditetapkan secara ilahi,
pertimbangkan untuk memberi tahu mereka mengenai (dan jika mungkin,
memperlihatkan mereka atau mengajak mereka untuk menemukan di peralatan
elektronik mereka) situs web resmi Gereja mormonnewsroom.org. Jelaskan bahwa
di situs web ini Gereja mengklarifikasi informasi mengenai berbagai isu yang
menarik minat publik sehubungan dengan Gereja dan mengoreksi informasi yang
tidak lengkap atau tidak benar yang dilaporkan di media. Juga pertimbangkan
untuk memperlihatkan kepada siswa laman Gospel Topics [Topik Gereja] milik
Gereja di lds.org/topics. Esai Gospel Topics [Topik Gereja] memuat informasi yang
berharga dan terus terang mengenai banyak isu sejarah dan ajaran yang sulit.

Mintalah siswa untuk membagikan contoh-contoh tentang bagaimana mereka
telah diberkati sewaktu mereka berpaling pada sumber-sumber ilahi untuk
jawaban ketika mereka dihadapkan pada sebuah pertanyaan atau isu. Anda
mungkin perlu bersiap untuk membagikan contoh Anda sendiri.

Ajaklah seorang siswa untuk membacakan dengan lantang paragraf kedua dari
asas 3, “Mencari Pemahaman Lebih Lanjut melalui Sumber-Sumber yang
Ditetapkan Secara Ilahi,” di bagian “Memperoleh Pengetahuan Rohani” dalam
Dokumen Inti Penguasaan Ajaran. Mintalah anggota kelas untuk mengikuti, mencari
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apa yang paragraf ini ajarkan mengenai sumber-sumber informasi yang tidak
diproduksi oleh Gereja.

• Mengapa penting untuk berhati-hati terhadap sumber-sumber informasi yang
tidak dapat diandalkan?

• Bagaimana kita dapat mengenali kebenaran dalam sumber-sumber informasi
yang tidak diproduksi oleh Gereja? (Bantulah siswa memahami bahwa Roh
Kudus dapat membantu mereka mengenali kebenaran atau kekeliruan dalam
sumber apa pun di mana kita mungkin menemukannya [lihat Moroni 10:5].)

Jelaskan bahwa selama tahun ajaran, selain menelaah ajaran-ajaran dari Kitab
Mormon secara berurutan, siswa juga akan menelaah sembilan topik ajaran dari
Dokumen Inti Penguasaan Ajaran (yang berkaitan dengan topik-topik dalam
kurikulum remaja hari Minggu). Mereka juga akan menelaah petikan-petikan
penguasaan ajaran Kitab Mormon dengan setiap topik. Sewaktu setiap topik
ditelaah, mereka akan menggunakan asas-asas memperoleh pengetahuan rohani
yang dibahas dalam pelajaran ini untuk mempertimbangkan
pertanyaan-pertanyaan, isu-isu, dan kesempatan-kesempatan nyata untuk
penerapan pribadi.

Bagikan kesaksian Anda mengenai pentingnya menerapkan asas-asas memperoleh
pengetahuan rohani ketika kita dihadapkan pada konsep-konsep atau
pertanyaan-pertanyaan sulit. Yakinkan siswa bahwa Tuhan ingin mengajar mereka
melalui Roh-Nya. Sewaktu kita bertindak dengan iman, meneliti konsep dan
pertanyaan dengan perspektif kekal, dan mencari pemahaman lebih lanjut melalui
sumber-sumber yang ditetapkan secara ilahi, Allah akan memberi kita jawaban
serta menyediakan arahan dalam kehidupan kita.

Tinjauan Penguasaan Ajaran
Pertimbangkan menggunakan kegiatan berikut selama sesi kelas terpisah untuk
membantu siswa meninjau petikan-petikan penguasaan ajaran Kitab Mormon
yang dirujuk dalam bagian 1 dan 2 dari pengalaman pembelajaran ini mengenai
memperoleh pengetahuan rohani.

Sebelum kelas, tuliskan rujukan ke petikan-petikan penguasaan ajaran berikut di
papan tulis: 2 Nefi 28:30; 2 Nefi 32:3; 2 Nefi 32:8–9; Mosia 4:9; Eter 12:6; Moroni
10:4–5.

Bagilah siswa menjadi pasangan-pasangan. Mintalah mereka untuk meninjau
ajaran yang diajarkan dalam petikan-petikan di papan tulis dengan meminta
seorang siswa dalam setiap pasangan menggunakan Panduan Rujukan Penguasaan
Ajaran dan, dalam urutan acak, membacakan dengan lantang ungkapan kunci
untuk masing-masing petikan penguasaan ajaran itu. Ketika ungkapan kunci
dibacakan, siswa yang lainnya menyatakan petikan mana di papan tulis yang
berhubungan dengan ungkapan kunci tersebut. Setelah beberapa menit, mintalah
siswa bertukar peran dengan rekan mereka.

Berikutnya, untuk membantu siswa menjadi familier dengan teks tulisan suci dari
petikan penguasaan ajaran, bacakan petikan dengan lantang tanpa memberi tahu
siswa rujukannya. Ajaklah siswa untuk melihat apakah mereka dapat menemukan
petikan itu dan bergabung dengan Anda dalam membacakannya dengan lantang
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sebelum Anda selesai membacakan petikan tersebut. Setelah petikan dibacakan,
ajaklah seorang siswa atau lebih untuk menjelaskan dengan kata-kata mereka
sendiri ajaran atau asas yang diajarkan dalam petikan tersebut. Ulangi kegiatan ini
untuk setiap petikan penguasaan ajaran yang tertulis di papan tulis.
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Ke-Allah-an
Catatan: Kegiatan-kegiatan penguasaan ajaran berikut dapat dilakukan selama
periode beberapa sesi kelas atau dalam sesi kelas tunggal.

Memahami Ajaran (75 menit)
Segmen 1 (10 menit)
Tuliskan pernyataan berikut di papan tulis, dan ajaklah seorang siswa untuk
membacakannya dengan lantang: Allah tidak benar-benar mengenal saya atau peduli
tentang apa yang saya alami.

• Bagaimana kesalahpahaman ini menyulitkan seseorang untuk menjalankan
iman kepada Allah?

Mintalah siswa membuka topik ajaran 1, “Ke-Allah-an,” dalam Dokumen Inti
Penguasaan Ajaran. Ajaklah siswa untuk membaca paragraf di bawah topik ini
dengan seorang rekan, mencari kebenaran-kebenaran tentang karakter dan atribut
para anggota Ke-Allah-an. Mintalah mereka untuk membahas dengan rekan
mereka bagaimana sebagian kebenaran yang mereka temukan dapat membantu
mengoreksi atau mengklarifikasi pernyataan yang tertulis di papan tulis.

Setelah waktu yang memadai, ajaklah beberapa siswa untuk menjelaskan kepada
anggota kelas apa yang mereka bahas dengan rekan mereka. Bersaksilah bahwa
sewaktu kita mempelajari dan memahami dengan lebih baik ajaran tentang
Ke-Allah-an, iman dan kepercayaan kita kepada Bapa Surgawi, kepada Yesus
Kristus, dan kepada Roh Kudus akan meningkat.

Segmen 2 (10 menit)
Ajukan kepada siswa pertanyaan berikut:

• Apa saja perbedaan yang mungkin orang cermati mengenai orang lain yang
dapat menuntun mereka untuk menilai orang-orang itu lebih rendah daripada
mereka sendiri? (Beberapa hal yang mungkin siswa sebutkan adalah perbedaan
status ekonomi, penampilan, kemampuan, budaya, bahasa, agama, jenis
kelamin, atau etnis.)

Ajaklah siswa untuk membuka topik ajaran 1, “Ke-Allah-an,” dalam Dokumen Inti
Penguasaan Ajaran dan membaca cepat paragraf di bawah tajuk “Allah Bapa,”
mencari kebenaran yang menjabarkan bagaimana perasaan Allah mengenai semua
anak-Nya. Mintalah mereka melaporkan apa yang mereka temukan, dan tulislah
pernyataan ajaran berikut di papan tulis: Allah mengasihi setiap anak-Nya
secara sempurna, dan semua adalah sama bagi Dia. Ajaklah siswa untuk
mempertimbangkan menandai pernyataan ini dalam salinan Dokumen Inti
Penguasaan Ajaran mereka.

• Manakah petikan penguasaan ajaran yang mendukung kebenaran ini? (Ajaklah
siswa untuk mempertimbangkan menandai 2 Nefi 26:33 dengan cara yang
mencolok agar mereka akan dapat menemukannya dengan mudah.)
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Untuk membantu siswa memahami konteks petikan ini, jelaskan bahwa dalam
2 Nefi 26, Nabi Nefi bernubuat mengenai zaman terakhir dan mengajak semua
orang untuk datang kepada Yesus Kristus.

Ajaklah seorang siswa untuk membacakan 2 Nefi 26:33 dengan lantang. Mintalah
anggota kelas untuk mengikuti, mencari kata dan ungkapan yang membantu
mengajarkan penyataan ajaran yang ditulis di papan tulis. Mintalah para siswa
melaporkan apa yang mereka temukan.

• Menurut Anda apakah artinya bahwa “semuanya sama bagi Allah”?

• Apa pengalaman yang telah Anda miliki yang membantu Anda mengetahui
bahwa Allah mengasihi setiap anak-Nya secara sempurna dan bahwa semua
sama dalam pandangan-Nya? (Anda mungkin juga ingin berbagi suatu
pengalaman Anda sendiri.)

• Bagaimana memahami kebenaran ini dapat memengaruhi cara kita
memandang dan memperlakukan orang lain?

Untuk membantu siswa memahami satu penerapan dari kebenaran ini, ajaklah
seorang siswa untuk membacakan pernyataan berikut dengan lantang:

“Gereja secara tegas mengecam rasisme, termasuk rasisme apa pun dan semua di masa lalu
oleh individu-individu baik di dalam maupun di luar Gereja. Pada tahun 2006 presiden Gereja
ketika itu Gordon B. Hinckley menyatakan bahwa ‘tidak ada orang yang membuat
pernyataan-pernyataan keras mengenai mereka dari ras lain dapat menganggap dirinya sendiri
sebagai murid sejati Kristus. Begitu juga dia tidak bisa menganggap dirinya berada dalam
keselarasan dengan ajaran-ajaran Gereja. Marilah kita semua mengenali bahwa kita
masing-masing adalah putra atau putri Bapa kita di Surga, yang mengasihi semua anak-Nya”
(“Race and the Church: All Are Alike unto God,” 29 Februari 2012, mormonnewsroom.org).
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Segmen 3 (10 menit)
Peragakan gambar Yesus Kristus
Menampakkan Diri kepada
Orang-Orang Nefi (lds.org/
media-library) dan Yesus Mengajar di
Belahan Bumi Sebelah Barat (Buku Seni
Injil [2009], nomor 82; lihat juga
lds.org/media-library).

Mintalah seorang siswa dengan singkat
merangkum bagi anggota kelas kisah
tulisan suci yang digambarkan dalam
gambar-gambar ini.

Informasikan kepada siswa bahwa
3 Nefi 11:10–11, yang memuat
kata-kata pertama yang Juruselamat
ucapkan kepada orang-orang Nefi
ketika Dia menampakkan diri kepada
mereka, merupakan petikan
penguasaan ajaran. Anda mungkin
ingin menyarankan agar mereka
menandai petikan tersebut dengan cara
yang mencolok.

Ajaklah seorang siswa untuk
membacakan 3 Nefi 11:10–11 dengan
lantang. Mintalah anggota kelas untuk
mengikuti, mencari kebenaran-kebenaran yang Juruselamat ajarkan kepada
orang-orang Nefi mengenai diri-Nya.

• Menurut Anda ungkapan “Aku telah minum dari cawan yang pahit” (3 Nefi
11:11) merujuk pada apa? (Kepahitan dari penderitaan yang Dia alami selama
kurban pendamaian-Nya.)

• Apa yang ayat-ayat ini ajarkan kepada Anda mengenai hubungan antara Bapa
Surgawi dan Putra-Nya, Yesus Kristus?

• Apa kebenaran-kebenaran yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat ini mengenai
Juruselamat? (Setelah siswa menanggapi, tuliskan di papan tulis pernyataan
ajaran berikut yang terdapat di topik ajaran 1, “Ke-Allah-an,” dalam Dokumen
Inti Penguasaan Ajaran: Yesus Kristus melakukan kehendak Bapa dalam
segala hal. Dia menjalani kehidupan tanpa dosa dan melakukan
pendamaian bagi dosa-dosa seluruh umat manusia. Ajaklah siswa untuk
mempertimbangkan menandai pernyataan ajaran ini dalam salinan Dokumen
Inti Penguasaan Ajaran mereka dan untuk menuliskan pernyataan pertama
tersebut dalam tulisan suci mereka dekat 3 Nefi 11:10–11.)

Untuk membantu siswa lebih baik memahami ajaran-ajaran ini, ajaklah separuh
kelas membaca Lukas 22:39–44 dalam hati dan separuh lainnya membaca Musa
4:1–2 dalam hati. Mintalah mereka mencari contoh bagaimana Yesus Kristus
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tunduk pada kehendak Bapa dalam segala hal. Ajaklah siswa untuk melaporkan
apa yang mereka temukan.

• Apa yang dapat kita pelajari dari teladan Juruselamat mengenai cara
memperkuat hubungan kita sendiri dengan Bapa Surgawi?

Segmen 4 (10 menit)
Jika Anda belum melakukannya, tuliskan pernyataan ajaran berikut di papan tulis:

Allah mengasihi setiap anak-Nya secara sempurna, dan semua adalah sama
bagi Dia.

Yesus Kristus melakukan kehendak Bapa dalam segala hal. Dia menjalani
kehidupan tanpa dosa dan melakukan pendamaian bagi dosa-dosa seluruh umat
manusia.

Ajaklah siswa untuk menemukan petikan-petikan penguasaan ajaran dalam Kitab
Mormon yang mengajarkan ajaran-ajaran ini. (Jika siswa bergumul untuk
mengingat petikan-petikan ini, imbaulah mereka untuk membaca cepat paragraf di
bawah bagian “Allah Bapa” dan “Yesus Kristus” dalam topik ajaran 1,
“Ke-Allah-an,” dalam Dokumen Inti Penguasaan Ajaran.) Setelah mereka
menemukan 2 Nefi 26:33 dan 3 Nefi 11:10–11, ajaklah dua orang siswa untuk
membacakan petikan-petikan ini dengan lantang.

Tuliskan pertanyaan berikut di papan tulis: Bagaimana kurban pendamaian Yesus
Kristus mengilustrasikan kasih sempurna Allah bagi setiap anak-Nya dan
mengilustrasikan bahwa semua sama bagi Dia?

Ajaklah siswa untuk menuliskan tanggapan bagi pertanyaan tersebut dalam buku
catatan kelas atau jurnal penelaahan tulisan suci mereka. Setelah waktu yang
memadai, ajaklah beberapa siswa untuk berbagi tanggapan mereka dengan
anggota kelas.

Segmen 5 (5 menit)
Ajaklah siswa untuk berpikir mengenai orang yang mereka pandang sebagai
teladan yang baik dan untuk berpikir mengenai apa yang menjadikan
individu-individu ini teladan yang baik untuk diikuti.

Ajaklah siswa untuk membaca cepat paragraf kedua di bagian berjudul “Yesus
Kristus” dari topik ajaran 1, “Ke-Allah-an,” dalam Dokumen Inti Penguasaan Ajaran.
Mintalah mereka untuk mencari pernyataan yang mengajarkan tentang kehidupan
siapa yang dapat semua orang pandang sebagai teladan. Ajaklah siswa untuk
melaporkan apa yang mereka temukan. Kemudian tuliskan pernyataan ajaran
berikut di papan tulis: Kehidupan Yesus Kristus adalah teladan sempurna
bagaimana kita harus hidup.

• Apa petikan tulisan suci yang mendukung ajaran ini? (3 Nefi 12:48.)

Untuk membantu siswa memahami konteks dari 3 Nefi 12:48, jelaskan bahwa
setelah Yesus Kristus menampakkan diri kepada orang Nefi, Dia mengajari mereka
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cara untuk datang kepada-Nya dan apa yang disyaratkan untuk memasuki
kerajaan surga.

Ajaklah seorang siswa untuk membacakan 3 Nefi 12:48 dengan lantang. Mintalah
anggota kelas untuk mengikuti, mencari perintah Juruselamat kepada orang-orang.

• Apa perintah Juruselamat kepada orang-orang?

• Apa saja cara kita mungkin berupaya untuk mematuhi perintah untuk menjadi
sempurna ini? (Tandaskan bahwa cara menjadi sempurna seperti Bapa Surgawi
dan Yesus Kristus adalah untuk menjadi seperti Mereka. Sewaktu kita berusaha
untuk mengikuti Juruselamat, kita dapat jadi disempurnakan melalui Dia dan
kurban pendamaian-Nya. Kesempurnaan adalah suatu proses yang berlanjut ke
dalam kehidupan berikutnya.)

Ajaklah siswa untuk mempertimbangkan menandai petikan penguasaan ajaran
3 Nefi 12:48 dengan cara yang mencolok dan untuk mempertimbangkan
menuliskan “Kehidupan Yesus Kristus adalah teladan sempurna bagaimana kita
harus hidup” di samping ayat ini dalam tulisan suci mereka.

Segmen 6 (10 menit)
Bacalah 3 Nefi 12:48 dengan lantang bersama anggota kelas. Mintalah seorang
siswa untuk mengingatkan anggotakelas mengenai ajaran yang didukung oleh
petikan penguasaan ajaran ini. (Kehidupan Yesus Kristus adalah teladan sempurna
bagaimana kita harus hidup.)

Untuk membantu siswa lebih jauh memahami ajaran ini, tayangkan video
“Christlike Attributes [Atribut Seperti Kristus]” (2:54), yang tersedia di

LDS.org. Mintalah mereka mencermati atribut-atribut Juruselamat yang dapat kita
upayakan untuk kembangkan dalam kehidupan kita sendiri. Setelah video, ajaklah
siswa untuk menyebutkan atribut-atribut ini, dan daftarlah saran-saran mereka di
papan tulis. (Jika video tidak tersedia, pertimbangkan alternatif berikut: Mintalah
siswa untuk menyebutkan beberapa atribut Juruselamat yang dapat kita upayakan
untuk kembangkan, dan daftarkan saran-saran mereka di papan tulis. Ini mungkin
mencakup atribut seperti kerendahhatian, kepatuhan, dan kebaikan hati. Anda
dapat mempertimbangkan untuk secara singkat membahas contoh dari kehidupan
Juruselamat untuk mengilustrasikan beberapa di antara atribut-atribut ini.)

• Apa pengalaman di mana Anda diberkati oleh seseorang yang mengikuti
teladan Juruselamat dengan salah satu cara ini?

• Apa pengalaman di mana Anda dapat membantu orang lain karena Anda
mencoba menerapkan salah satu atribut ini?

Ajaklah seorang siswa untuk membacakan pernyataan berikut oleh Presiden
Howard W. Hunter (1907–1995) dengan lantang:
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“Marilah kita mengikuti Putra Allah di semua jalan dan dalam segala cara hidup.
Marilah kita menjadikan Dia teladan kita dan penuntun kita. Kita hendaknya di
setiap kesempatan bertanya kepada diri kita sendiri, ‘Apa yang akan Yesus
lakukan?’ dan kemudian menjadi lebih berani menindaki jawabannya. Kita harus
mengikuti Kristus, dalam arti terbaik dari kata tersebut. Kita harus melakukan
pekerjaan-Nya seperti Dia melakukan pekerjaan Bapa-Nya .… Sejauh yang

dimungkinkan oleh kekuatan fana kita, kita hendaknya melakukan setiap upaya untuk menjadi
lebih seperti Kristus—satu-satunya teladan sempurna dan tanpa dosa yang pernah dilihat dunia
ini” (Ajaran-Ajaran Presiden Gereja: Howard W. Hunter [2015], 347).

Ajaklah siswa untuk merenungkan beberapa cara mereka dapat mengikuti teladan
Juruselamat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sewaktu mereka merenungkan
tuliskan pernyataan tidak lengkap berikut di papan tulis: Saya akan mengikuti
teladan Juruselamat lebih baik dengan …

Ajaklah siswa untuk melengkapi pernyataan tersebut dalam buku catatan kelas
atau jurnal penelaahan tulisan suci mereka. Imbaulah mereka untuk menindaki
gol-gol yang mereka tuliskan dan untuk memiliki cukup keberanian mengikuti
teladan Yesus Kristus.

Segmen 7 (10 menit)
Ajaklah seorang siswa untuk membacakan 3 Nefi 18:15, 20–21 dengan lantang.
Mintalah anggota kelas untuk mengikuti, mencari nasihat yang Juruselamat
berikan kepada orang-orang Nefi. Tandaskan bahwa ini adalah petikan
penguasaan ajaran. Ajaklah siswa untuk mempertimbangkan menandai petikan ini
dengan cara yang mencolok.

• Apa yang Juruselamat nasihatkan agar orang-orang Nefi lakukan?

Tandaskan petunjuk berulang Juruselamat di 3 Nefi 18:20–21 untuk berdoa “dalam
nama-Ku.”

• Menurut Anda mengapa Juruselamat memerintahkan kita untuk berdoa kepada
Bapa Surgawi selalu dalam nama-Nya?

Untuk membantu siswa memahami satu alasan mengapa kita berdoa dalam nama
Yesus Kristus, gambarlah ilustrasi berikut di papan tulis:
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Gambarlah garis vertikal di papan tulis di antara figur-figur yang
merepresentasikan diri kita dan gambar yang merepresentasikan hadirat Bapa
Surgawi.

• Apa yang memisahkan kita dari Bapa Surgawi kita beserta kuasa dan
berkat-berkat-Nya?

Setelah siswa menanggapi, tulislah Kejatuhan dan Dosa Pribadi di papan tulis di
samping garis tadi. Kemudian tempatkan gambar Juruselamat di papan tulis
menutupi garis dan tuliskan kata Perantara di bawah gambar tersebut.

• Apakah perantara itu? (Seseorang yang campur tangan di antara
individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mengatasi perbedaan dan
membuat mereka bersatu.)

• Bagaimana Yesus Kristus adalah Perantara kita dengan Bapa Surgawi? (Melalui
kurban pendamaian-Nya, Juruselamat menyediakan jalan bagi semua orang
untuk mengatasi konsekuensi negatif dari kejatuhan, bertobat dari dosa-dosa
mereka, diperdamaikan dengan Bapa Surgawi, dan menerima berkat-berkat
keselamatan. Ini satu alasan kita berdoa kepada Bapa Surgawi dalam nama
Yesus Kristus.)

Ilustrasikan bagaimana Juruselamat telah menyediakan jalan bagi kita untuk
diperdamaikan dengan Bapa Surgawi dengan menggambarkan anak panah dari
figur yang merepresentasikan diri kita ke gambar yang merepresentasikan hadirat
Bapa Surgawi.

• Selain berdoa, apa lagi yang diperintahkan agar kita lakukan dalam nama Yesus
Kristus? (Daftarlah tanggapan-tanggapan siswa di papan tulis.)

Tulislah pernyataan ajaran berikut di papan tulis: Karena Yesus Kristus adalah
Juruselamat kita dan Perantara kita dengan Bapa, semua doa, pemberkatan,
dan tata cara imamat hendaknya dilakukan dalam nama-Nya. Ajaklah siswa
untuk mempertimbangkan menandai pernyataan ini di bagian berjudul “Yesus
Kristus” dari topik ajaran 1, “Ke-Allah-an,” dalam salinan Dokumen Inti Penguasaan
Ajaran mereka dan menuliskannya di tulisan suci mereka di samping 3 Nefi 18:15,
20–21.
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Segmen 8 (10 menit)
Tuliskan pernyataan ajaran berikut di papan tulis: Karena Yesus Kristus adalah
Juruselamat kita dan Perantara kita dengan Bapa semua doa, pemberkatan, dan tata cara
imamat hendaknya dilakukan dalam nama-Nya. Mintalah siswa menemukan petikan
penguasaan ajaran yang membantu mendukung ajaran ini (3 Nefi 18:15, 20–21).
Ajaklah siswa pertama yang menemukan petikan tersebut untuk mulai
membacakannya dengan lantang, dan ajaklah siswa lainnya untuk bergabung
membacakannya dengan lantang sewaktu mereka menemukan petikan tersebut.

Jelaskan bahwa menggunakan nama Yesus Kristus dalam doa, pemberkatan, dan
tata cara imamat mengundang wewenang dan kuasa ilahi-Nya (lihat Abraham
1:18).

Bagilah siswa ke dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang.
Tuliskan rujukan-rujukan tulisan suci berikut di papan tulis, dan tugasi setiap
kelompok satu atau lebih dari rujukan-rujukan tersebut: Kisah Para Rasul 2:37–38;
Kisah Para Rasul 3:2–8; Ajaran dan Perjanjian 84:66–70; Musa 1:21–22.

Ajaklah siswa untuk membaca petikan tulisan suci yang ditugaskan kepada mereka
dalam kelompok mereka masing-masing, mencari apa saja hasil dari doa,
pemberkatan, dan tata cara imamat yang dilakukan dalam nama Yesus Kristus.
Setelah waktu yang memadai, mintalah seorang anggota dari setiap kelompok
untuk melaporkan apa yang dia temukan.

Ajaklah siswa merenungkan bagaimana kehidupan mereka telah diberkati melalui
doa, pemberkatan imamat, dan tata cara imamat yang dilakukan dalam nama
Yesus Kristus. Ajaklah beberapa siswa untuk berbagi pengalaman mereka kepada
anggota kelas.

Latihan Praktik (15 menit)
Mintalah siswa untuk membuka bagian “Memperoleh Pengetahuan Rohani” dalam
Dokumen inti Penguasaan Ajaran. Tinjaulah ketiga asas: “Bertindak dengan Iman,”
“Meneliti Konsep dan Pertanyaan dengan Perspektif Kekal,” dan “Mencari
Pemahaman Lebih Lanjut Melalui Sumber-Sumber yang Ditetapkan Secara Ilahi.

Peragakan atau tuliskan pertanyaan-pertanyaan berikut di papan tulis:

Bagaimana saudara perempuan si gadis membantunya bertindak dengan iman?

Bagaimana saudara perempuan si gadis membantunya meneliti situasi dengan
pandangan kekal?

Bagaimana saudara perempuan si gadis membantunya mencari pemahaman
melalui sumber-sumber yang ditetapkan secara ilahi?

Bagilah kelas menjadi pasangan-pasangan, dan berikan setiap pasangan
salinan dari selebaran perbincangan SMS antara kedua saudara

perempuan di akhir pengalaman pembelajaran ini. Mintalah mereka membaca
skenarionya dan membahas pertanyaan yang tertulis di papan tulis.
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Setelah siswa membahas jawaban mereka dalam pasangan, ajaklah beberapa dari
mereka untuk menjelaskan jawaban mereka kepada anggota kelas. Bagikan
kesaksian Anda bahwa Bapa Surgawi mengasihi semua anak-Nya secara sempurna
dan bahwa semua adalah sama bagi Dia. Ajaklah siswa untuk mencoba
memandang orang lain dengan cara Bapa Surgawi memandang diri mereka.

Tinjauan Penguasaan Ajaran
Kegiatan berikut dapat membantu siswa meninjau semua petikan penguasaan
ajaran yang telah mereka pelajari selama periode penelaahan Kitab Mormon.

Tulislah di papan tulis petikan-petikan penguasaan ajaran Kitab Mormon yang
telah Anda telaah. Berilah siswa 5 hingga 7 menit untuk mempersiapkan pemikiran
tulisan suci singkat yang dapat mereka bagikan dengan anggota kelas
menggunakan salah satu petikan penguasaan ajaran tersebut. Mintalah mereka
melakukan yang berikut sewaktu mereka berbagi pemikiran tulisan suci mereka:

1. Bacakan petikan penguasaan ajaran yang mereka pilih.

2. Jelaskan bagaimana petikan tulisan suci tersebut mengajarkan atau mendukung
suatu pernyataan ajaran dalam Dokumen Inti Penguasaan Ajaran.

3. Jelaskan apa arti ajaran itu bagi mereka.

4. Bagikan menurut mereka mengapa ajaran itu penting untuk dipahami remaja.

5. Bagikan kepercayaan atau kesaksian mereka tentang ajaran itu.

Selama minggu mendatang, ajaklah beberapa siswa untuk berbagi pemikiran
tulisan suci mereka dengan anggota kelas sebagai bagian dari kebaktian atau di
awal atau akhir kelas, ketika waktu mengizinkan.
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