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Pakauna
Kas maysa a misionario, naawaganka a mangibagi ken 
ni Jesucristo iti panagserbi kadagiti annak ti Naila-
ngitan nga Ama. Ay-ayatennaka ti Mangisalakan, ken 
tulongannakanto nga agballigi. Inkarina: “Addaakto iti 
sangoyo. Addaakto iti makanawanyo ken iti maka-
nigidyo, ket addanto ti Espirituk iti puspusoyo, ket 
likmutendakayonto dagiti anghelko, a mangtarabay 
kadakayo” (DkK 84:88).

No usarem ti pammatim ken agtignayka batay iti 
pangngeddeng nga inaramidmo a mangobra iti 
aramid iti Apo, al-alisto a mapadur-asmonto dagiti 
kabaelan, paglaingan, ken pagpigsaan a kasapulam. 
Mariknamto ti tulongna ket dumakkelto ti panagta-
lekmo iti kabaelam nga agserbi iti Apo.

Uray no addaanka iti kari a tulong ti Apo, insurat ti 
adu kadagiti kalalaingan a misionario iti pakasaritaan 
a nagsagaba ken narigatanda kadagiti panagtrabahoda 
kas misionario. Ni Ammon ken dagiti kakabsatna 
“nagituredda iti adu, nga agpadpada iti bagi ken iti pa-
nunot, kas iti bisin, waw ken bannog, kasta met iti adu 
a panagtrabaho ti espiritu” (Alma 17:5). No dadduma, 
kasla kayatdan ti agawid. “Ita idi nalday ti puspuso-
tayo, ken dandanitayon agtukiad, adtoy, nilinglingay-
natayo ti Apo, ket kinunana: Mapankayo kadagiti 
kabsatyo, dagiti Lamanite, ket ibturanyo ti rigrigatyo, 
ket itdekto kadakayo ti balligi” (Alma 26:27).

Kasano ti Panangirugi

Basaen ti “Pannakaawat iti 
Marikrikna a Stress”

Iti panangrugi, basaen ti “Pannakaawat iti Marikrikna 
a Stress” kadagiti panid 3–10 tapno makagun-od iti 
sapasap a pannakaawat iti kita ti stress, dagiti kasa-
pulan ti aramid ti misionario a mabalin a makaigapu 
iti daytoy, ken dagiti adda a magun-od a pagalaan 
iti tulong wenno resources tapno maipaay dagitoy a 
kasapulan.

Kumpletuen ti Self-Assessment
Usaren ti Self-Assessment Record kadagiti panid 11–13 
tapno maikeddeng no ania dagiti banag a makaigapu 
iti stress wenno dagiti kasapulan iti aramid ti misionario 
a mabalin a makaigapu iti panagkarigatan ita.

Kumita kadagiti Mausar a 
Singasing ken Ramit wenno Tools

Apaman a nabigbigmon dagiti banag a makaigapu 
iti pannaka-stress, kumita kadagiti panid ti pagadawan 
[resource] a naisurat iti abay ti tunggal seksion iti as-
sessment. Dagitoy a singasing ti mangtulongto kenka a 
makasursuro a manglaban iti pannaka-stressmo. Maka-
tulongto kenka dagiti dadduma pay a misionario ken 
mission leader a mangyusar kadagitoy a ramit [tools] 
ken mangisingasing iti dadduma pay nga ideya.

Uliten no Kasapulan
Ulitem ti self-assessment no kasapulan iti naan-anay a 
panawen ti misionmo. Agibasarka iti daytoy a libro 
para iti ad-adu pay nga ideya iti ania man nga oras 
a kasapulam dagitoy.
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Ti dakkel a sekreto tapno malabanan ti pannakaupay 
ken pannaka-stress a gagangay iti serbisio ti misio-
nario ket panangpabaro iti Apo ti pangngeddengmo 
a makapagserbi. Salaysayen ni Presidente Gordon B. 
Hinckley maipanggep iti padasna idi damo a rugianna 
ti misionna iti England.

“Madi ti riknak idi sumangpetak. Dagidiay nga 
umuna a sumagmamano a lawas, gapu iti panagsakit 
ken oposision a nariknami, naawananak iti namnama. 
Nagsuratak iti nasingpet nga amak iti pagtaengan 
ket kinunak a kasla saysayangek lang ti orasko ken ti 
kuartana. Isu ti amak ken stake presidentko, ken isu 
ket masirib a lalaki a napnuan iti inspirasion. Nag-
surat iti ababa a surat kaniak a kinunana, ‘Ay-ayatek 
a Gordon, kaaw-awatko ti suratmo. Maysa laeng ti 
maibalakadko: lipatem ti bagim ket mapanka agtra-
baho.’ Iti agsapa iti dayta a bigat iti klasemi iti nasan-
tuan a kasuratan nabasami iti kompanionko dagitoy 
dua a balikas ti Apo: ‘Siasinoman nga agtarigagay 
koma a mangisalakanto iti biagna mapukawnanto; ket 
siasinoman a makapukaw iti biagna gapu kaniak ken 
iti ebanghelio, maisalakannanto.’ (Marcos 8:35.)

“Dagita a balikas ti Maestro, a sinaruno ti surat ti 
amak nga addaan iti balakadna a lipatek ti bagik ket 
mapanak agtrabaho, ket simmagepsep iti mismo a 
kaunggak. Siiiggemak iti surat ti amak, napanak iti 
siled a pagturoganmi iti balay iti 15 Wadham Road, a 
pagnaedanmi, ket nagparintumengak ket nagarami-
dak iti maysa a kari iti Apo. Nakitulagak a padasek a 
lipaten ti bagik ken pukawek ti bagik iti panagserbi 
Kenkuana.

“Dayta nga aldaw ti Hulio iti 1933 ti aldaw a nagde-
sisionak. Maysa a baro a lawag ti dimteng iti biagko 
ken baro a rag-o iti pusok. Kasla nagawan ti angep ti 
England, ket nakitak ti lawag ti init. Naaddaanak iti 
nabaknang ken napintas a padas iti mision, a kanayon 
a pagyamyamanakto” (“Taking the Gospel to Britain: 
A Declaration of Vision, Faith, Courage, and Truth,” 
Ensign, Hulio 1987, 7).

Nagballigi ni Presidente Hinckley iti pananglabanna 
iti pannakaupayna idi pinabaro ken pinatibkerna ti 
desisionna a makapagserbi iti Apo. Kinunana idi aga-
ngay: “Ti kasayaatan a solusion nga ammok iti panag-
dandanag ket panagaramid. Ti kasayaatan nga agas iti 
kinaawan namnama ket panagserbi. Ti kasayaatan nga 
agas iti pannakabannog ket ti karit a panangtulong iti 
maysa a tao nga ad-adda pay a nabannog” (“Words 
of the Prophet: Put Your Shoulder to the Wheel,” New 
Era, Hulio 2000, 7).

Panangusar iti Daytoy a Buklet
Agpada a naragsak ken narigat ti aramid ti misio-
nario. Daytoy a buklet ti mangtulongto kenka tapno 
maawatam a nasaysayaat ti stress ken no kasano nga 
apektuannaka daytoy, ngem saan a nairanta a basaem 
la daytoy iti maminsan. Iti panangusarmo kadagiti 
pangiturong [instruction] a nailista iti panid 1, maitu-
rongkanto kadagiti singasing kadagiti topiko a piliem. 
Dagitoy nga ideya ti mangtulongto pay kenka bayat ti 
panagserbi ken panagisuroyo iti kompanionmo ken iti 
dadduma pay a misionario.
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Pannakaawat iti  
Marikrikna a Stress
Ti Stress ket Gagangay a Paset ti Biag
No mangrugika iti ania man a baro a padas (kas koma 
iti panagkameng iti Simbaan wenno panagatendar 
iti baro a pagadalan), makariknaka iti ragsak maipa-
pan ti gundaway—ken mabutengka gapu ta saanmo 
pay unay ammo no ania ti mapasamak ken no ania ti 
namnamaen kenka. Bayat ti panaglabas ti panawen 
masursurom ti mangsango kadagitoy a karit, ket du-
mur-aska iti agangay.

Awan pakaidumaan iti mision. No dadduma marikna 
a ti mision ket kasla napintas a naespirituan a pan-
nakigasanggasat—wenno maysa a karit a kabaelam 
a labanan. Sitatalna nga agtultuloyka a sumango nga 
addaan iti pammati, a maawatam nga adu kadagiti 
panagbuteng wenno panagdandanag a mapadasam 
ket temporario wenno apagbiit laeng. Pumigsa ti pa-
nagtalekmo gapu ta ammom a makapag-adjustkanto 
iti panaglabas ti panawen, dumur-askanto a naespi-
rituan, ken maaddaanka iti adu a baro a paglaingan 
[skills]. Dagiti padas a naminsan idi a nagbutngam 
ket agbalin a nalaklaka a malabanan. Maaramidmo 
pay nga ipateg dagiti aspekto ti biag ti misionario nga 

impagarupmo idi a narigat. Agpannurayka iti Espiritu, 
dumakkel iti panagtalek iti bagim, ken masarakam ti 
rag-o iti panagserbim.

Nupay kasta, iti dadduma pay a gundaway, mabalin 
a maipasangoka kadagiti saan a ninamnama a prob-
lema wenno padas a narigrigat wenno saan a nasa-
yaat ngem iti ninamnamam. Mabalin a panunotem 
no kasano a makapagballigika. Mabalin nga awan a 
sidadaan dagiti pagalaan iti tulong wenno resources a 
naminsan a nagpannurayam tapno mangtulong kenka 
nga agballigi. Imbes nga ikarigatam a masolusionan 
daytoy, mabalin nga agdanagka, nalaka a mapasaki-
tan, agkapuy, wenno maawanan iti namnama. Maba-
lin a mapadasam dagiti sintomas ti bagi kas iti saem, 
sakit ti tian, saan a makaturog, wenno agsakit. Maba-
lin a marigatanka a makasursuro wenno makipulapol 
kadagiti tao. Mabalin a mariknam a napaayka wenno 
kayatmon ti sumuko.

Kas kadagiti gauge iti maysa a dashboard ti lugan a 
mangipalagip kenka nga agin-innayad, agpagaso-
lina, wenno mangtsek iti makina, dagitoy a sintomas 
ket signal a mangipalagip kenka nga agin-innayad, 
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Dagiti Pagilasinan nga Addaka iti 
Daytoy a Lebel Ania ti Aramiden

Managtalek iti bagi, naragsak

Nakasagana a mangsango kadagiti karit

Alisto a makalasat manipud kadagiti panna-
kapaay

Pannakilangen a nasayaat iti kompanionmo

Riknaem ti Espiritu

Daytoy ti pagulidanan. Ditoy a kabaelam a labanan 
dagiti inaldaw a banag a makaigapu ti stress ti aramid ti 
misionario, panagsursuro, ken panagprogreso.

Ituloymo ti agtrabaho a nasayaat ken agtalekka iti Apo.

Agnernerbios, mariribukan, awanan 
 panagtalek iti bagi, madandanagan,  
saan a nakasagana

Marigatan iti pannakilangen kadagiti 
dadduma

Marigatan a makarikna iti Espiritu

Gagangay laeng a mangbubos iti sumagmamano a 
panawen iti lebel nga amarilio.

Ti panagbalinmo a naanus iti bagim no maipasangoka 
kadagiti karit ken sursuruem dagiti baro a paglaingan ket 
mangtulongto kenka nga agbalin a napigpigsa ken mang-
nayonto iti kabaelam nga agserbi. Ituloymo ti agkararag 
ken agserbi a sipapammati. Kitaem kadagiti nasantuan 
a kasuratan ken bitla iti komperensia, kadagiti district ken 
zone leadermo, ken iti daytoy a buklet para iti tulong.

Kumapkapsut (pisikal ken emosional)

Adda sagabaenna (kas pagarigan,  
agsakit ti tian)

Nalaka nga agpungtot

Naupay iti napalalo

Saan a pannakarikna iti Espiritu

Awan ti maay-ayo a maipan iti maris kahel a lebel ti 
stress, ngem manmano a permanente daytoy.

Agkararagka para iti pannarabay no adalem dagiti 
nasantuan a kasuratan ken yaplikarmo dagiti singasing 
iti daytoy a buklet. Ipakaammom iti mission presidentmo 
no addaka iti lebel a maris kahel iti nasurok a tallo nga 
aldaw, tapno matulongannaka.

Agtultuloy a depresion, buteng, wenno 
panagdandanag

Kinaawan namnama

Awan ganas a mangan wenno maturog 
(mabalin nga agbanag iti panagsakit)

Marigatan unay; saan a kabaelan nga ituloy

Mariknam a kasla binaybay-annakan ti Dios

No addaka iti daytoy a level, kontakem ti mission presi-
dentmo para iti tulong.

Dawatem iti kompanion wenno district leadermo nga 
ikkannaka iti priesthood blessing. Maaddaanka iti pana-
wen nga agsurat iti journalmo, utobem dagiti singasing iti 
daytoy a libro, agkararagka, ken nalabit nga isardengmo 
pay dagiti banag a makitam a karigatan maipanggep iti 
aramid ti misionario agingga a maaddaanka iti gunda-
way a makasarita ti mission presidentmo.
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punnuem ti naespirituan a “tanke,” ket mangsapulka 
kadagiti baro a solusion. Addaan kadagiti singasing ken 
ramit [tools] daytoy a booklet a mabalin a makatulong.

Uppat a Lebel ti Stress
Ti stress ket saan a kanayon a makapadakes. Kina-
pudnona, ti stress ket gagangay a pisikal ken emosio-
nal a panagresponde kadagiti panagbalbaliw ken karit 

ti biag ken kasapulan daytoy para iti panagdur-as. 
Ngem ti panangpasar iti nalaus a pannaka-stress iti 
napaut unay a panawen nga awan sardayna ket ma-
balin nga agbanag kadagiti problema.

Iti pananglabanmo iti pannaka-stressmo, mabalin a 
makatulong daytoy a panunotem dagiti uppat a lebel 
ti napadasan a stress.
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Bayat ti panawen ti panagmisionmo, mabalin a makapadaska iti nadu-
maduma a lebel ti stress iti nadumaduma a gundaway. Mabalin a marik-
nam ti “maris kahel” ita ket agsublika iti “berde” inton bigat. Ti panggep 
daytoy a buklet ket tulongannaka nga agtalinaed iti—wenno agsubli—iti 
lebel a berde.

Bayat ti panangbasam iti sumaganad nga adaw manipud iti bitla ni Presidente Gordon B. Hinckley, pa-
nunotem no kasano a makatulong kenka dagiti padasmo iti stress kas misionario (baro a tattao, baro a 
lengguahe, baro a kultura) tapno maawatam a nasaysayaat ti stress a marikrikna dagiti adu a kabumbuniag 
a convert (baro a gagayyem, baro a pagsasao, baro a kultura). Addaan iti daytoy baro a pannakaawat, 
kasano a mairamanmo dagiti dadduma pay a miembro a mangtulong kadagiti kabumbuniag a convert iti 
daytoy a panagbalbaliw? Isuratmo dagiti kapanunotam iti adalen a journalmo.

“Nakaawatak idi naminsan nga aldaw iti makaay-ayo unay a surat. Insurat daytoy ti maysa a babai a nag-
kameng iti Simbaan itay napalabas a tawen. Insuratna:

“‘Ti panagkamengko iti Simbaan ket naidumduma ken napnuan iti karit. Daytoy napalabas a tawen ti 
karigatan a tawen a napadasakon iti biagko. Daytoy met ti kapatgan. Kas maysa a kabarbaro a miembro, 
agtultuloyak a masubok iti inaldaw.’

“Kinunana pay nga idi agkameng iti Simbaan saanna a narikna ti suporta manipud kadagiti lider iti wardna. 
Kasla saan a maseknan kenkuana ti bishopna kas maysa a kabarbaro a miembro. Gapu ta nariknana a 
saan a maawat, immasideg isuna iti mission presidentna, a nanglukat kadagiti gundaway para kenkuana.

“Kinunana a ‘saan nga ammo dagiti miembro ti Simbaan no ania ti rikna ti kabarbaro a miembro ti Simbaan. 
Ngarud, dumani imposible para kadakuada a mangammo no kasano a matulongandakami.’

“Karitenkayo, kakabsatko, a no diyo ammo no ania dayta a rikna, padasenyo a panunoten no ania daytoy. 
Mabalin a nakalidliday daytoy. Mabalin a makapaupay daytoy. Mabalin a nakabutbuteng daytoy. Dakkel 
nga amang ti pakaidumaantayo a miembro ti Simbaan iti lubong ngem iti pampanunotentayo. Innayon pay 
daytoy a babai: ‘No datayo kas investigator ket agbalin a miembro ti Simbaan, masdaawtayo a makatakuat 
a simrektayon iti maysa a naan-anay a ganggannaet a lubong, lubong nga addaan iti bukodna a tradision, 
kultura, ken pagsasao. Matakuatantayo nga awan maysa a tao wenno awan maysa a lugar nga asitgan 
wenno papanan a mangtarabay iti panagdaliasattayo nga agturong iti daytoy baro a lubong. Iti damo, 
naragsak ti panagdaliasattayo, makaparagsak uray pay dagiti bidduttayo. Kalpasanna, in-inut nga agbalin 
daytoy a makapaupay ken iti kamaudiannanna, masukatan ti pannakapaay iti gura. Ken kadagitoy kastoy 
nga oras ti pannakapaay ken gura a pumanawtayo. Subliantayo ti lubong a naggapuantayo, nga ammo-
tayo idi no asinotayo, a timmulongantayo, a nakapagsawantayo iti lengguahe’” (“Find the Lambs, Feed the 
Sheep,” Ensign, Mayo 1999, 108, italics added; kitaen met iti Preach My Gospel [2004], 214 [Activity: 
Personal or Companion Study]).

Dagiti Padasmo ket Mabalin a Mangbendision Kadagiti Dadduma Pay
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Dagiti Kasapulan nga Aramiden ti 
Aramid ti Misionario
Ti panagserbi “iti amin a puso, kabaelan, panunot 
ken pigsayo” (DkK 4:2) ket mangparaburto kenka iti 
dakkel. Saan a nalaka ti aramid ti misionario. Dagiti 
kasapulan nga aramiden ti aramid ti misionario ket 
mabingbingay iti sumagmamamo a kategoria:

Sapasap (kitaen kadagiti 17–22). Mapadasam ti 
adu a panagbalbaliw ken transision iti naan-anay a 
panawen iti misionmo. Dagiti pamiliar a wagas tapno 
kabaelam dagitoy ket saan a kanayon nga adda ditoy, 
ken nasken nga adda baro a masursurom. Dagiti rabii 
ken gibus ti lawas a panaginanam koma ket agbali-
nen itan nga aldaw a kaaduan dagiti ar-aramidem. 
Mabalin a kasla madi kenka. No dadduma mabalin 
a marigatanka. Mabalin a panunotem no kasano 
a matulongam dagiti dadduma pay a misionario a 
marigatan.

Pisikal (kitaen kadagiti panid 23–28). Mabalin nga 
usarem ti sakam iti 11–12 nga oras iti inaldaw, mag-
magna, agbisbisikleta, umul-uli kadagiti agdan, ken 
nakatakder. Mabalin a saan nga umdas ti turogmo kas 
iti sigud. Mabalin a saan a pamiliar kenka dagiti ta-
raon. Mabalin nga addakanto iti ruar kabayatan ti da-
kes a tiempo ti panawen ken mabalin nga agsakitka. 
Ti baro a situasion laeng ket mabalin a makapakapuy.

Emosional (kitaen kadagiti panid 29–34). Mabalin 
a mariknam ti panagdandanag maipapan iti amin a 
kasapulam nga aramiden, ken mabalin a marigatanka 
a makapaginana. Mabalin a mailiw wenno ma-home-
sickka, maawanan namnama, marurod, wenno 
malidayanka. Mabalin a dika maawat, maupay, wenno 
agpeggad pay. Mabalin nga agdanagka maipapan iti 
pamilia ken gagayyem gapu ta awanka idiay a mang-
tulong kadakuada.

Sosial (kitaen kadagiti panid 35–40). Agnaed-
kanto kadagiti babassit a lugar a kaduam ti maysa 
a kompanion a mabalin nga adu wenno awan unay 
ti pagpadaanyo. Manamnamaka a makisao kadagiti 
estranghero wenno di am-ammo a tao, makipulapol 
kadagiti lider ti Simbaan, kaam-ammom a dagus 
dagiti miembro ti Simbaan, ken sursuruem nga ayaten 
dagiti investigator.

Intelektual (kitaen kadagiti panid 41–43). Mabalin 
nga agsursuroka iti baro a lengguahe. Kasapulamto 
nga adalen a naimbag dagiti leksion ken nasantuan a 

kasuratan, maaddaanka kadagiti paglaingan iti pana-
ngisuro, ken mangrisut kadagiti pakaseknan a tumaud. 
Kasapulamto ti agplano, ipatungpal dagiti panggep 
a tun-oyen, makibagay kadagiti panagbalbaliw, ken 
mangrisut iti amin a kita dagiti mainaig a problema.

Espiritual (kitaen kadagiti panid 45–49). Karitemto 
ti bagim a mangpapigsa iti pammaneknekmo, mang-
liklik iti sulisog, ken mangsursuro a mangrikna ken 
mangilasin iti Espiritu. Kasapulamto ti umawat iti 
pannakaatur, agbabawi, sumango kadagiti pagkapsu-
tam ket pagbabawyam a sipapakumbaba, ken agpan-
nuray iti Apo nga ad-adda pay ngem iti sigud.

Dagiti Pagalaan wenno Resources a 
Mangtulong Kenka nga Agtalinaed a 
Balanse 
No addaanka kadagiti pagalaan iti tulong wenno re-
sources tapno maipaay dagiti kasapulan nga aramiden 

PANAGSURSURO
Mapannubok a Material

IPAPANAW  
           Comfort Zone

Dagiti Namnamaen
DAGITI 
ANNUROTEN

PANNAKILANGEN  
A NASAYAAT  
kadagiti Tao

Dagiti Kasapulan 
wenno Demands
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ESPIRITU SANTO

Dagiti Pagalaan 
wenno Resources

ti aramid ti misionario, dumur-as ken tumulong ken 
agtalinaedka iti lebel a berde. No dadduma maba-
linmo a gun-oden daytoy a pannakabalanse babaen 
ti panangikkat kadagiti saan a kasapulan nga arami-
den kas kadagiti saan a magun-od a namnamaen ti 
bagi wenno panagdandanag maipapan iti no ania ti 
panunoten dagiti dadduma. Nupay kasta, adu kadagiti 
kasapulan nga aramiden iti mision ti saan a mabalin 
nga ikkaten. Mabalin a kasapulam ti agsursuro iti baro 
a material, makilangen a nasayaat iti dadduma pay 
a tao, agtungpal kadagiti annuroten, mangisuro ken 
agpaneknek, ken aramidem dagiti banag a gagangay a 
saanka a komportable a mangar-aramid.

Makapagtalinaedka iti balanse babaen ti panangna-
yonmo kadagiti pagalaam iti tulong wenno resources a 
mangipaay kadagitoy a kasapulan. Sumagmamano ka-
dagiti kapatgan a pagalaan iti tulong wenno resources 
iti panangipaay kadagitoy a kasapulan nga aramiden 
iti aramid ti misionario ket kararag, panagadal iti 
nasantuan a kasuratan, ti pannarabay ti Espiritu Santo, 
ken panagserbi kadagiti dadduma. Dagiti nayon pay a 
pagalaan wenno resources ket iramanna ti Preach My 
Gospel, tulong manipud kadagiti mission leader, ken 
adu a dadduma pay a masarakan iti daytoy a buklet.

Iti panangusarmo kadagitoy a pagalaan wenno 
resources ket mangtedto kenka iti kabaelan nga 
agpannuray iti Mangisalakan a ni Jesucristo ken ti 
Pannubbotna. Isu ti kangatuan wenno kangrunaan 
a paggapuan ti tulong iti panangsango kadagitoy a 
kasapulan nga aramiden ken dagiti banag a makapa-
stress iti biag ti misionario.

“Masansan a kinunak a maysa kadagiti kadakkelan a sekreto ti aramid 
ti misionario ket trabaho! No agtrabaho ti maysa a misionario, gun-
odennanto ti Espiritu; no magun-odna ti Espiritu, mangisuronto babaen 
ti Espiritu; no mangisuro babaen ti Espiritu, masagidnanto ti puspuso 
dagiti tao ken maragsakanto isuna. Awanto ti pannakailiw wenno pan-
naka-homesick, awanto ti panagdandanag maipapan kadagiti pamilia, 
gapu ta amin a panawen ken talento ken pannakaay-ayo ket maisentro 
iti aramid ti panagserbi wenno ministry. Trabaho, trabaho, trabaho—
awan ti umdas a kasukatna, nangnangruna iti aramid ti misionario.”

— P R E S I D E N T  E Z R A  TA F T  B E N S O N ,  T H E  T E A C H I N G S  O F  E Z R A  TA F T 
B E N S O N  ( 1 9 8 8 ) ,  2 0 0

Suporta manipud iti  
Dadduma pay a Tao

DAGITI BARO A PAGLAINGAN

Agaramid iti Plano KARARAG
NATIMBENG A TARAON  
KEN PANAGWATWAT

Panangbaliw No Kasano ti  
Panagpanunottayo

DAGITI NASANTUAN  
A KASURATAN

Trabaho
Ti Pannubbot
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Kumitakayo Kaniak
Laglagipem, ay-ayatennaka ti Nailangitan nga Ama-
tayo. Agtalekka Kenkuana ken iti bileg ti Pannubbot 
ni Jesucristo a mangpaimbag ken mangsubbot kenka. 
Addaan ti Dios iti perpekto a plano para kadagiti 
saan a perpekto nga annakna; daytoy ti naimbag a 
damag nga idanonmo iti lubong. Laglagipem dagitoy 
a kari: “Pudno, pudno kunak kenka, kas iti nasaokon 
kadagiti disipulok, a nakaummongan ti dua wenno 
tallo iti naganko, iti pannakasagid ti maysa a banag, 
adtoy, addaakto iti tengngada—a kas iti kaaddak iti 
tengngayo.

“Dikayo agbuteng nga agaramid iti nasayaat, . . . ta 
ania man ti imulayo, kastanto met ti apitenyo; nga-
rud, no agmulakayo iti nasayaat agapitkayonto met iti 
nasayaat a gunggona.

“Ngarud, dikayo agbuteng, bassit a pangen; agara-
midkayo iti nasayaat; bay-anyo nga agtipon ti daga 
ken ti impierno a mangbusor kadakayo, ta no naba-
ngonkayo iti batok, saanda nga agballigi.

“Adtoy, saankayo a kedngan; mapankayon ket saan-
kayon nga agbasol pay; aramidenyo a sipaparbeng ti 
aramid nga imbilinko kadakayo.

“Kitaendak iti tunggal panunot; saankayo nga agdua-
dua, saankayo nga agbuteng.

“Imutektekanyo dagiti sugat a naipalay iti bakrangko, 
ken kasta met dagiti nagnaan dagiti lansa kadagiti da-
kulap ken dapanko; agbalinkayo a napudno, tungpa-
lenyo dagiti bilinko, ket tawidenyonto dagiti pagarian 
ti langit” (DkK 6:32–37).

Ania ti Nasken a Sumaruno 
nga Aramidek?

No marikriknam ti nalaus a pannaka-stress, 
usarem ti Self-Assessment Record iti sumaruno a 
panid tapno mailasin dagiti seksion iti daytoy 
a buklet a makatulong kenka kadagiti pakasek-
nam. Basaem dagita a seksion itan. Subliam 
dagiti dadduma pay a seksion no kasapulam 
dagitoy.

Pannakaawat  i t i  Mar ikr ikna a  S t ress
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Self-Assessment Record
Dagiti Direksion:
1. Ikabilmo ti petsa ita nga aldaw iti umuna a kahon iti kanigid iti ngato.

2. Kitaem dagiti nakasurat nga aytem. Iti umuna a kolum dagiti kahon iti baba ti petsa ita nga aldaw, tsekam ti 
ania man nga aytem a kayatmo maipanggep iti ad-adu pay nga impormasion.

3. Para iti tunggal aytem iti baba, nakalista iti maikadua a kolum ti numero ti panid ken seksion iti daytoy a booklet 
a pakasarakanyo kadagiti ramit [tools] ken singasing. Basaem dagiti ideya para iti tunggal aytem a natsekam. 
Kalpasanna nainkararagan a piliem ti maysa wenno dua a padasem iti uneg ti saan a nababbaba a dua agingga 
iti tallo a lawas. Laglagipem nga adu a singasing ti kasapulam nga ipatungpal tapno agbalin nga epektibo.

4. Usarem ti baro a kolum a mangulit iti daytoy nga assessment iti kaano man a kayatmo. Ti chart ti mangtu-
longto kenka a mangsurnad iti panagprogresom ken mangilasin kadagiti baro a karit.

Petsa

SAPASAP
Marigatanak iti:

Panid, 
Seksion

nasaayaat a panangresponde iti stress 17, A

panangresponde iti “stress emergency” 20, B

panangtulong iti dadduma pay a misionario a  
nakarikna iti nalaus a pannaka-stress 20, C

PISIKAL
Marigatanak iti:

Panid, 
Seksion

panagsursuro nga agtrabaho a napasnek 23, A

panagtalinaed a nasalun-at ken naregta 24, B

pannakabael iti sakit ti ulo, tian, wenno piskel [muscle] 24, C

pannaturog, maturog iti husto nga oras 26, D

agriing iti husto nga oras 27, E

mangan kadagiti nasustansia a taraon 27, F

pannakaparegta nga agwatwat 28, G

Se l f -Assessment  Record

12



Petsa

EMOSIONAL
Marigatanak iti:

Panid, 
Seksion

pannakailiw wenno pannaka-homesick 29, A

pannakaupay wenno pannakapukaw ti namnama 30, B

pannakarikna ti panagdillaw iti bagi 31, C

pannakarikna iti danag wenno pagkurangan 32, D

pannakarikna iti alisto a pannakarurod wenno panagpungtot 33, E

pannakakapuy wenno saan a pannakaparegta 33, F

panagdandanag maipapan kadagiti ipatpateg iti pagtaengan 34, G

pannakarikna iti liday 34, H

SOSIAL
Marigatanak iti:

Panid, 
Seksion

pannakisao kadagiti estranghero wenno di am-ammo 35, A

panagtarigagay nga agmaymaysa 36, B

nabatad wenno prangka a pannakisarita iti kompanion 37, C

panangipateg kadagiti tao 38, D

pannakilangen a nasayaat kadagiti mision leader 38, E

panangkontrol iti marikrikna nga ayat 39, F

INTELEKTUAL
Marigatanak iti:

Panid, 
Seksion

panangsursuro iti lengguahe 41, A

panagtalinaed a naurnos kadagiti panggep a tun-oyen  
ken plano 41, B

saan a pannakarikna a nalaing wenno makabael a kas 
kadagiti dadduma 43, C

ESPIRITUAL
Marigatanak iti:

Panid, 
Seksion

panagsursuro a mangpapigsa iti pammaneknekko 45, A

panagsursuro nga agbabawi 46, B

panagsursuro nga agkararag a napnuan iti kaipapananna 47, C

panagsursuro a mangipateg kadagiti nasantuan a kasuratan 47, D

panagsursuro nga agpannuray iti Espiritu 47, E

Se l f -Assessment  Record
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Dagiti Singasing ken Ramit 
wenno Tools
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Dagiti Sapasap a Pagbatayan  
tapno Kabaelan a Labanan ti Stress

Aglaon daytoy a seksion kadagiti sapasap a singasing para iti panangliklik ken pananglaban iti nalaus a 
pannaka-stress. Makatulong dagitoy a singasing iti amin a misionario.

Panangresponde a Nasayaat 
iti Stress

◼ Agkararagka a sipapasnek ken iti masansan, ag-
maymaysa wenno kaduam ti kompanionmo. Iba-
gam iti Apo maipapan kadagiti riknam, padas, plano, 
ken pakaseknam. Dawatem iti Espiritu a kaduaen-
naka iti amin a banag. Isuratmo dagiti impresion a 
maawatmo no agkararagka ken no agadalka kadagiti 
nasantuan a kasuratan. Agbalinka nga alerto iti pan-
narabay a maawatmo iti agmalem. No dumngegka iti 
timek ti Espiritu, ituloymonto ti mangawat iti nayon 
pay a pannarabay, liwliwa, ken tulong. “Gapu ta adtoy, 
kunak manen kadakayo a no sumrekkayo iti dayta a 
dalan, ket awatenyo ti Espiritu Santo, ipakitananto 
kadakayo amin a banag a rumbeng nga aramidenyo” 
(2 Nephi 32:5). Ikumitmo iti Apo nga aramidemto ti 

kasayaatan a kabaelam a kanayon a surotem dagiti 
naespirituan a parikna a maawatmo.

◼ Bigbigem ti ima ti Apo iti amin a banag. Adda-
anka iti gundaway a kumita iti kapintasan a milagro ti 
amin: ti epekto ti Pannubbot ni Cristo iti tunggal tao 
ken pamilia. Inaldaw nga aramidem ti panangipokus 
kadagiti parabur a pagyamanam. Riknaem ti implu-
wensia ti Espiritu iti biagmo, ket isuratmo maipapan 
iti daytoy. (Kitaen iti Moroni 10:3.)

◼ Lasinem ken yulom dagiti makapaliwliwa a 
nasantuan a kasuratan. Kabayatan ti panagadalmo, 
ilistam dagiti nasantuan a kasuratan a mangpapigsa 
ken mangliwliwa kenka. Yulom dagitoy wenno ba-
saem a masansan dagitoy.

◼ Agpokuska kadagiti kasapulan dagiti pagser-
serbiam. Panunotem no ania ti maaramidmo a mang-
parabur kadagiti investigator a sursuruam ken dagiti 

A
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“Adtoy, disipulonak ni Jesucristo, ti Anak ti Dios. Inawagannak a mangi-
rakurak iti balikasna kadagitoy a tao, tapno bareng maaddaanda iti 
agnanayon a biag.”

—3   N E P H I  5 : 1 3

miembro a pagserserbiam. Agkiddawka iti pamma-
regta iti no kasano a makapagserbika kadakuada ken 
mapapigsam ti pammatida.

◼ Agkantaka. Yulom dagiti balikas ti sumagmamano 
a paboritom a himno. No mariknam a na-stress 
wenno maup-upayka, kantaam ta bagim wenno 
kaduam ti kompanionmo. “Mabalin a makaparegta 
dagiti himno iti espiritutayo, mangtedda kadatayo iti 
tured, ken mangtignay kadatayo iti nalinteg nga ara-
mid. Mabalinda ti mangpunno kadagiti kararuatayo iti 
nailangitan a pampanunot ken mangisangbayda ka-
datayo iti espiritu ti talna” (“First Presidency Preface,” 
Hymns [1985], x).

◼ Laglagipem no ania dagiti nasursuromon. 
Naballigian a kabaelam ti panagbalbaliw ken rigat ti 
sibubukel a biagmo. Kabayatan ti panawen ti bukod 
a panagadal, ilistam no ania dagiti nasursuromon 
manipud kadagiti napalabas a transision ken panawen 
ti nangato a pannaka-stress (kas iti panag-adjust iti 
MTC). Kasano a mayaplikarmo dagitoy a paglaingan 
ita? “Malagipyo no kasano ti kinamanangngaasi ti 
Apo kadagiti annak ti tao, manipud iti pannakaparsua 
ni Adan agingga iti kanito nga awatenyonto dagitoy a 
banag ket usigenyo iti puspusoyo” (Moroni 10:3).

◼ Agserbika manipud kadagiti pagpigsaam. 
Agaramidka iti listaan dagiti pagpigsaam, talentom, 
ken naespirituan a sagsagutmo. Dagiti pagpigsaam 
ket paset ti pagidulinan ti Apo, a pangalaanna iti 
pangbendision kadagiti annakna ken pangbangon 
iti pagarianna. Ti napateg a paset ti misionmo ket 
magpadur-as kadagiti sagutmo ken mangidaton kada-
giti pagpigsaam a tumulong kadagiti dadduma nga 
umasideg ken ni Cristo. Agpokuska nga ad-adda pay 
iti no ania ti maaramidmo a nasayaat ngem iti no ania 
ti maaramidmo a biddut. Mangplanoka kadagiti wa-
gas iti tunggal lawas a mangpadur-as ken mangusar 

kadagiti sagutmo tapno agserbi ken mangparabur 
kadagiti dadduma (kitaen iti DkK 82:18–19).

◼ Makigayyemka iti kompanionmo. Agbinning-
laykayo kadagiti ideya, agserbikayo iti tunggal maysa, 
agtinnulongkayo, ken agpinnakawankayo. Dagiti 
gagayyem ti dakkel a pagtaudan ti tulong tapno 
kabaelam a labanan ti stress. “Daytoy ti bilinko, Nga 
aggiinnayatkayo iti tunggal maysa, kas iti panagayatko 
kadakayo” (Juan 15:12).

◼ Amirisem dagiti namnamaem. Saanka a mang-
namnama nga agbalin ti amin a banag iti wagas a 
ninamnaman. Saanmonto a maaramid a perpekto 
ti amin a banag. Saan nga agbalin a naan-anay a 
managtungpal ken nasingpet ti tunggal misionario. 
Mabalin nga umawat dagiti investigatormo iti biddut 
nga impormasion a maibusor iti Mormon. Mabalin a 
dika pay pulos nagsarita iti lengguahe kas makipagili. 
Laglagipem ti balakad ti Apo ken ni Joseph Smith iti 
Liberty Jail: “Amin dagitoy a padas ipaayandaka iti 

Ehersisio ti Pananganges 
[Breathing Exercise]

– Agtugaw iti komportable a posision wenno 
agtakder a siuulimek. Nainnayad nga 
umangeska iti nauneg, babaen ti agongmo, 
nga agsardengka biit kalpasan ti tunggal 
panaganges.

– Irelaksmo dagiti abagam ket padasem ti 
umanges tapno aggaraw ti tianmo, saan a 
dagiti abagam.

– Ituloymo ti kalmado ken nainnayad a pa-
naganges iti uneg ti lima a minuto wenno 
agingga a maawan ti panagdandanagmo.
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padas, ket agbalindanto a pagsayaatam. . . . Ngarud, 
dika bumdeng” (DkK 122:7, 9).

◼ Agwatwat. Ti inaldaw a panagwatwat ket maysa 
nga epektibo a wagas tapno kabaelan a labanan ti 
stress. Piliem ti makilaok iti nadumaduma nga aktibi-
dad nga agpada a makaay-ayo ken makapasayaat iti 
bagi. Bayat ti panangipokusmo iti aktibidad a pakaila-
okam, masarakam ti bagim a nasaranta ken nasaysa-
yaat ti kabaelam a manglipat kadagiti pagdanagam iti 
dayta nga aldaw. Iti baet ti aktibidad a piliem, maka-
tulong ti panagwatwat a mangnayon iti pigsam ken 
iti kabaelam nga agserbi iti Apo. (Kitaen iti Preach My 
Gospel, viii.)

◼ Saanmo a padasen ti mangkontrol kadagiti ba-
nag a dimo kabaelan. Bayat ti panangaramidmonto 
iti kasayaatan a panagkagumaam tapno matungpalmo 
dagiti panggep a tun-oyen iti proselyting, ti pagba-
nagan ti aramidmo ket agpannuray iti kinawaya a 
panagpili dagiti dadduma, a dimo mabalin a piliten. 
“Awan ti bileg wenno pangaring ti mabalin wenno 
masapul a mapagtalinaed babaen ti kinasaserdote 
[priesthood], babaen laeng ti panangguyugoy, babaen 
ti naunday a panagitured, babaen ti kinaanus ken 
kinaemma, ken babaen ti di aginkukuna nga ayat” 
(DkK 121:41). “Ngarud, patpatgen unay a kakabsat, 
agragsaktayo koma nga aramiden amin dagiti naipa-
kumit iti bilegtayo; kalpasanna agtakdertayo, a sililin-
teg, a sinanama, a makaimatang iti panangisalakan ti 
Dios, nga ipalgak ti takiagna” (DkK 123:17).

◼ Laglagipem ti kinapateg ti panaginana ken 
panagrelaks. Kas pagarigan, usarem ti progressive 
relaxation exercise (kitaen iti kanawan) iti rabii tapno 
makapaginana ken makapagrelaks sakbay a matu-
rog, wenno ti breathing exercise (kitaen iti kanigid). 
Planuem dagiti aldaw ti panagsagana a pakairamanan 
ti oras nga aginana, agragragsak, ken agrelaks tapno 
mapasarantakanto iti umay a lawas. Mainayon kada-
giti kasapulan nga aktibidad kas iti panag-shopping 
ken panagsurat iti pagtaengan, padasen:

– Dagiti aktibidad a mainaig iti kultura. Sumarung-
kar kadagiti napnuan pakasaritaan a disso, museo, 
wenno lokal a festival.

– Dagiti aktibidad a mainaig iti pannakilangen. Maki-
raman a kaduam dagiti dadduma iti isports, ay-ayam, 
arte, pannangan, wenno maikanatad a musika.

– Panagpasiar kadagiti napipintas a lugar. Agpa-
siar kadagiti parke wenno napipintas a buya ti 

Ehersisio ti Progresibo a 
Panagrelaks [Progressive 
Relaxation Exercise]

Ti nauneg a panagrelaks ket makatulong iti bagim 
nga umimbag manipud iti pannaka-stress. Aramidem 
daytoy iti rabii sakbay a maturogka tapno masanay 
ti bagim nga agrelaks. Aramidem ti ab-ababa a 
bersion daytoy nga ehersisio kabayatan ti aldaw 
iti ania man nga oras no mariknam a napalalo a 
pannaka-stress.

– Agidda wenno agtugawka a komportable ket 
agkidemka.

– Iti panangipamaysam iti maysa a paset ti 
bagim iti maminsan, riknaem no adda tension 
wenno sakit. Panunotem nga irelaks dayta a 
paset ti bagim. Riknaen nga in-inut a maikkat iti 
bagim ti amin a tension, kas koma iti darat a 
magmagna kadagiti ramaymo. Kalpasanna itu-
loymo iti sabali pay a paset ti bagim. Saanka 
nga agdardaras. No saanka a sigurado nga 
adda pay tension, yunnatmo dayta a paset 
ti bagim iti 10 a segundo; kalpasanna naan-
anay nga irelaksmo iti 10 a segundo sakbay ti 
panangituloymo iti aramidem.

– Agpokuska kadagitoy a paset, a saggaysa: 
1. ulo ken rupa; 2. dagiti mata; 3. panga; 
4. tengnged; 5. dagiti abaga ken likud;  
6. dagiti takiag; 7. dagiti ima ken ramay; 
8. barukong ken tian; 9. dagiti luppo;  
10. dagiti saka ken ramay ti saka.

– Amirisem iti panunotmo ti bagim no adda pay 
nabati a tension. Naan-anay nga agrelaks.

– Pumilika iti maysa a “bukod a buya”—maysa 
a lagip wenno ar-arapaapen a disso—a 
mangted kenka iti rag-o ken talna. Padasem 
nga arapaapen daytoy a buya a nalawlawag 
agingga a mabalin.
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nakaparsuaan wenno mapan ag-hiking.

– Aginana ken agutob. Rumidep, agutob, wenno 
isuratmo maipapan kadagiti riknam.

“Ket kinuna ni [Jesus] kadagiti [disipulona], Umay-
kayo a pumakni iti maysa a disso a let-ang ket agina-
nakay bassit: ta adu dagiti umay ken agawid idi,  
ket awan a pulos ti tiempoda uray mangan laeng” 
(Marcos 6:31).

“Ket penkenyo a maaramid amin dagitoy a banag a 
nainsiriban ken naurnos; agsipud ta saan a masapul 
nga agtaray ti tao iti naparpardas ngem iti kabae-
lanna” (Mosiah 4:27).

Panangresponde iti “Stress 
Emergency”

Mapasamak ti stress emergency no kellaat a mapanka 
iti maris kahel wenno nalabaga a stress zones. No 
addaanka iti nalaus a problema iti bagi ken rikna, ta-
wagam a dagus ti mission presidentmo. Para kadagiti 
dadduma pay a situasion, padasem nga aramiden 
dagiti sumaganad a singasing:

◼ Aginanaka biit. No mariknam ti nalaus a pan-
nakaupay wenno pannaka-stress, aginanaka biit. 
Nainnayad nga umangeska iti nauneg iti sumagma-
mano nga ulit, agunnat, ken irelaksmo ti bagim. No 
kalmado manen ti bagi ken panunotmo, nalawlawag 
a makapagpanunotkanto. Agpagnapagnakayo ti kom-
panionmo, inka gumatang iti makan wenno mainum, 
wenno ketdi agtugaw ket agpanunotka iti sumagma-
mano a minuto.

◼ Agbalinka a nasingpet iti bagim. Kasaom ta 
bagim iti isu met la a nasayaat, makaliwliwa a bali-
kas nga usaremto iti maysa a tao. Tunggal maysa ket 
mapaay wenno agbiddut no dadduma. Ammom a 
maawatan ti Apo. Ipapanmo nga adda Isuna a naka-
tugaw iti abaymo, a dumdumngeg ken mangidiay-
diaya iti tulong. Laglagipem, dagiti panunoten nga 
awanen maaramid pay, awanen ti namnama, nalaus a 
pannakakondena ket saan nga aggapu iti Apo.

◼ Uliten ti agpokus iti panagyaman. Kitaem no 
ania ti adda iti aglawlawmo. Ipokusmo iti sumagma-
mano a minuto ti no ania ti umisu, nasayaat, ken posi-
tibo maipapan iti bagim ken iti lubong. Mangiruknoy 

iti maysa a kararag ti panagyaman iti uray lima a 
maitudo a banag.

◼ Saggaysaem nga aramiden dagiti banag. La-
sinem ti kaasitgan a problema, ket saggaysaem nga 
aramiden dagiti banag a mangsolbar iti daytoy. Pala-
gipam ti bagim, “Ti aramidek ita nga oras ket ____.” 
Kas pagarigan, “Ti aramidek ita nga oras ket aguray iti 
bus.” wenno “Ti aramidek ita nga oras ket mangsapul 
iti daytoy nga address.”

◼ Tulongam ti maysa a tao. Ipokusmo manen ti 
pigsam babaen ti panagserbim iti maysa a tao. Umi-
semka kadagiti tao, tulongam ida, ken mangidiayaka 
iti serbisio. (Kitaen iti Preach My Gospel, 168–69.)

◼ Balbaliwam ti negatibo a panagpampanunot. 
Ita nga oras, wenno sakbay a maturogka ita a rabii, 
ilistam iti papel dagiti negatibo a pampanunot ma-
nipud ita nga aldaw; kalpasanna ulitem nga isurat 
dagitoy tapno agbalin nga ad-adda a manamnama, 
napudpudno, ken ad-adda a makaparegta (kitaen ti 
pagarigan iti kanawan).

Panangtulong iti Dadduma 
pay a Misionario a Na-stress 
iti Napalalo

◼ Kitaem dagiti misionario a marigatan. Ipaka-
ammom kadakuada a maawatam a marigatanda. 
Ipanamnamam kadakuada nga aramidemto ti tra-
bahom a kaduam ida ken addaan iti tulong ti Apo, 
makapagballigikayo a sangkamaysa. No maitutop, 
isingasingmo nga aginanada biit, kas iti panagpagna-
pagnada a kaduada ti kompanionda, panagpasiarda 
iti sabali a lugar, wenno panangaramid iti maysa a 
saan unay a makapa-stress nga aktibidad no maba-
lin. Siuulimek nga agkararagka para iti tulong wenno 
kaduam ti misionario.

◼ Panunotem maipapan iti katulagam iti pa-
nagbuniag. Ikaritayo a “siaayat a makipagbaklay iti 
imet ti tunggal maysa, tapno lumag-anda; . . .maki-
pagladingit kadagiti agladladingit; wen, ken mang-
linglingay kadagiti makasapul iti pannakalinglingay, 
ken agtakder a kas saksi ti Dios iti amin a kanito” 
(Mosiah 18:8–9). Yaplikarmo daytoy a katulagan 
babaen ti (1) pannakipagbaklay iti imet ti misionario, 

B

C
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“Makitanatayo ti Dios, ket bambantayannatayo. Ngem gagangay a 
babaen ti sabali a tao nga ipaayna dagiti kasapulantayo” (Ensign, Dis. 
1974, 5).

— P R E S I D E N T E  S P E N C E R   W.  K I M B A L L

DAGITI KAPANUNOTAK TI BARO A PAMPANUNOTEK

Diak masursuro daytoy 
a lengguahe.

No kanayonko a praktisen, masursurokto daytoy tapno maaramidko ti 
trabahok ken makaisuroak nga addaan iti Espiritu. Tulongannakto ti Apo.

Mabalin nga ipagarup 
ni Sister Smith a 
nakunengak.

Diak mabasa ti panunotna isu a diak ammo no ania ti pampanunotenna, 
ngem mabalinko a saludsoden no naupayko isuna ket agdispensarak.

Kagurak ti panagriing a 
nasapa unay.

Di nasken a magustuak daytoy. Panagkunak maaramidko daytoy. Apaman 
a bumangonak ket aggunayak, nalabit a nasaysayaat ti riknak.

Saan a naisuro a 
naimbag dayta a leksion.

Naisuro a nasaysayaat ti sumagmamano a leksion ngem iti dadduma. 
Nasayaat ti rikna a kayatko pay ti lumaing. Mabalin a makatulong ti 
kompanionko.

Kanayon a saanak nga 
organisado.

No dadduma saanak nga organisado, ken no dadduma ad-adda 
nga organisadoak. Saggaysaek dagiti banag tapno ad-adda nga 
organisadoak.

Diakto pulos maaramid 
daytoy iti daytoy nga 
aldaw.

Naaramidko daytoy no kaskasano iti inaldaw, ket maaramidkonto daytoy 
ita nga aldaw. Ti nasken nga aramidek laeng ita ket aramidek ti agdama 
nga aramiden, a saggaysa iti maminsan. Kalpasan daytoy a leksion 
agrelaksakto iti uneg ti lima a minuto tapno makondisionak.

Nasken nga ammok ti 
amin itan.

Asino ti agkuna a nasken nga ammok ti amin itan? Ar-aramidek ti amin a 
kabaelak, ket tulongannakto ti Apo ken dagiti dadduma pay no saan nga 
umdas ti kabaelak a mangileppas iti trabaho.

Diak maseknan no ania 
man ti pampanunoten 
ti kompanionko. 
Ar-aramidek daytoy  
iti wagasko.

Maseknanak iti pampanunotenna; napaayak laeng. Mabalin a no 
dumngegak a nasaysayaat ken agdamagak iti ad-adu pay a saludsod, 
ad-adda a maawatakto no apay a sabali ti panagawat ti kompanionko iti 
daytoy.

Panangbalbaliw iti Negatibo a Panagpanunot
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(2) panangted iti pannakaseknan ken liwliwa, ken 
(3) panangipaneknek maipapan iti ayat ti Dios.

◼ Agdamagka iti sumagmamano a saludsod, 
ngem dimo piliten ti misionario nga agsao. Pada-
sem, “Kasla nalidayka. Ania ti napasamak?” wenno 
“Kayatmo kadi nga ibaga kaniak maipapan iti dayta?”

◼ Dumngegka tapno maawatam ket idiayam ti 
suporta ken pammaregta. Agingga a marikna ti tao 
a naawatan, masansan a saan a makatulong ti pana-
ngidiaya iti balakad ken panangisingasing kadagiti 
solusion. Agdamagka kadagiti saludsod ket tulongam 
ti tao a mangsarak kadagiti bukodna a sungbat. 
Idinto a dimo nasken nga aramiden ti akem ti ma-
malbalakad kadagiti investigator wenno misionario 
a saanmo a pada a lalaki wenno babai, mabalinka 

a mannakaseknan a dumdumngeg a tumulong ken 
sumuporta iti dadduma pay a misionario. (Kitaen iti 
Preach My Gospel, 168–86.)

◼ Agpokuska iti no ania dagiti kasapulan a mai-
keddeng ita nga oras. Liklikam dagiti dadakkel nga 
isyu (kas iti, “Diak sigurado no addaanak iti pamma-
neknek”), ket agpokuska kadagiti napateg a desision 
a maaramid (“Ita, ikeddengtay laeng no kasano ti 
kayattayo a panangisuro iti daytoy sumaruno a lek-
sion”). Mangidiaya iti tulong (“Mabalinko nga iburay 
ti pammaneknekko itoy a gundaway”). No naurnosen 
dagiti banag, subliam ti dakdakkel a problema ket 
agsapulka kadagiti solusion (“Ania iti panagkunam ti 
kayat a sawen ti pammaneknek? Kasano a magun-od 
ti tao ti maysa a pammaneknek? Ania ti pinadasmon? 
Sadino ti pakaalaantayo iti ad-adu pay nga ideya?”). 
Ipalagip iti misionario a makatulong ti Apo babaen ti 
panangtedna kadagiti solusion no aramidentayo no 
ania ti kabaelantayo ket kalpasanna italektayo daytoy 
Kenkuana.

◼ Ipalagip iti misionario no ania dagiti banag a 
maaramidna a naimbag. (“Dayawenka unay iti kina-
pudnom ken tarigagaymo nga agserbi iti Dios.”)

◼ Iburaymo ti pammaneknekmo. Iburaymo ti na-
tibker a pammatim iti ayat ti Dios ken ti kinaayatmo a 
tumulong.

◼ Agbalinka a masirib no agserbika kadagiti dad-
duma. Nasantuan ti pagrebbengam a takem. Agba-
linka a mapagtalkan, ilimedmo dagiti kumpidensial a 
banag, ken kanayon a kaduam ti kompanionmo.

◼ Ipakaammom iti mission presidentmo no saan a 
sumayaat ti situasion.

“Ti talna ibatik kadakayo, ti talna itdek kadakayo: saan a kas iti pana-
ngited ti lubong ti panangitedko kadakayo. Saan koma nga agpulkok ti 
pusoyo ken di agbuteng.”

— J U A N  1 4 : 2 7
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Dagiti Pagalaan wenno Resources tapno Maipaay  

dagiti Kasapulan a Pisikal
Ti napalalo a pannaka-stress ket makaapekto iti salun-attayo, kabaelan a maturog, ken kabaelan a 
manglaban iti sulisog. Ti nasayaat a nutrision ken ehersisio ket makatulong kadatayo a manglaban a na-
saysayaat iti stress. No addaanka kadagiti problema iti pisikal, nainkararagan a piliem ti maysa wenno 
dua a singasing nga iti panagkunam ket umisu para kenka. Saan nga amin a singasing ket umisunto iti 
tunggal tao, ngem kaaduanna kadagiti ideya ti maipatungpal iti uray dua agingga iti tallo a lawas laeng 
tapno makatulong. Kitaen iti seksion ti “Dagiti Sapasap a Pagbatayan tapno Kabaelan a Labanan ti 
Stress” kadagiti panid 17–22 para kadagiti mainayon a singasing.

Panagsursuro nga agtrabaho 
a napasnek

◼ Bingaybingayem iti babassit dagiti dadak-
kel wenno narigat a trabaho. No mariknada pay 
a narigat unay, bingayem pay dagitoy. Kalpasanna 
agtignayka. No urayem a “makondisionka” sakbay ti 
panangirugim, mabalin nga agbayagka pay. Mangru-
gika, ket nareggetkanton a mangaramid.
◼ Saanka nga agdardaras. Sabasabaliam ti tra-
baho nga aramidem, ket saanka a mangbubos iti 
napaut unay nga oras iti maysa laeng nga aktibidad. 

Palagipam ti bagim: Ti aramidek laeng ita nga oras ket 
______.
◼ Maturogka iti umdas, mangan iti nasustansia a 
taraon, uminum iti danum, ken agwatwatka tapno 
maaddaan iti pigsa a kasapulam.
◼ Agpatulong ken umawatka iti suporta, dagiti 
singasing, ken pammaregta manipud kadagiti 
dadduma. Tulongan ken paregtaem met dagiti dad-
duma pay.
◼ Yebkasmo ti panagyaman. Agyamanka saan laeng 
a para kadagiti paraburmo ngem para kadagiti karit 
ken rigrigatmo ken no ania ti masursurom manipud 
kadagitoy. Daytoyto ti maglukat iti ridaw para iti Apo 
tapno bendisionan ken tulongannaka.

A
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Panagtalinaed a Nasalun-at 
ken Naregta

◼ Adalen ken yaplikar ti Doktrina ken 
Katulagan 89.
◼ Agkiddawka iti priesthood blessing.
◼ Surotem ti Missionary Health Guide tapno 
mapapigsa ti immune systemmo. Maturog iti husto 
nga oras. Uminum iti 6–12 a baso ti nadalus a danum 
kada aldaw, depende iti klima. Malaksid no panaga-
yuno, saanka a manglangan a mangan, nangnangruna 
iti pammigat. Liklikam dagiti nasasam-it a makan. 
Uminumka iti multivitamin iti inaldaw. Mangan iti 
sumagmamano a makan a nabaknang iti protina iti 
inaldaw (kas pagarigan, mani, tofu, bukbukel, gatas, 
yogurt, keso, itlog, ikan, manok, karne). Bugguam 
dagiti imam a masansan wenno agusarka iti hand 
sanitizer, nangnangruna no masakit ti kompanionmo. 
Dimo ipalubos nga adda matedda a makan a nasken 
a maikabil iti refrigerator—no saanka a sigurado, ibel-
lengmon daytoy.
◼ Regular nga agwatwatka. Ti tallupulo a minuto a 
panagwatwat iti inaldaw ket mangpapigsa iti immune 
systemmo, mangnayon iti pigsam, ken mangpatali-
naed iti nasayaat a panagriknam. No magnaka wenno 
agbisikletaka iti agmalem, sabali met ti aramidem a 
panagwatwatmo. (Kitaen iti Preach My Gospel, viii.)
◼ Agkawes kadagiti pagan-anay segun iti klima ti 
panawen. No saan a gagangay ti pudot wenno lamiis 
ti tiempo, yiskediulmo wenno bingay-bingayem dagiti 
aramiden kas misionario tapno makapaginanaka ti 
30–60 minuto iti linong wenno iti adda airconna a 

lugar. Basaem iti nalamiis a danum dagiti pungupu-
nguam wenno ti teltelmo tapno lumamiis, ken agusar 
iti sunblock ken saan unay a napuskol a kawes. No 
nalam-ek, agusar kadagiti kagay, guantes, ken kallu-
gong (mapukaw ti kaaduanna a bara ti bagi babaen iti 
ulo). Iti sapasap, surotem ti direksion a naawat mani-
pud iti mission presidentmo maipanggep iti klima ti 
area a yanmo.
◼ Pagtalinaedem a nadalus ket saan a natapok ti 
apartmentmo. Nangnangruna a nasken daytoy no 
masansan nga adda panatengmo wenno alerdyi. La-
baam a masansan dagiti tualia ken kobrekama tapno 
umawan dagiti makabudo wenno allergen. Ti nada-
lus nga apartment ket mangparegtanto pay kadagiti 
espiritum.

Pannakabael a Labanan ti 
Sakit ti Ulo, Tian, ken Muscle 
wenno Piskel

◼ Aramiden ti pisikal a panagrelaks [physical 
relaxation]. Mabalin a makatulong daytoy a mang-
pabassit kadagiti pisikal a sintomas kas iti sakit ti 
ulo, sakit ti tian, panagtakki, sakit ti likud, sakit ti 
susuopan, napardas a panagbitek ti puso, marigatan 
nga umanges, wenno pannakataranta. Tapno masa-
naymo ti bagim nga agrelaks, aramidem ti ehersisio 
iti progresibo a panagrelaks [progressive relaxation 
exercise] (panid 19) wenno ti ehersisio iti panaganges 
[breathing exercise] (panid 18) iti inaldaw iti uneg 
ti uray tallo laeng a lawas. Kasta met a, no adda-
anka kadagiti sintomas wenno mariknam ti napa-
lalo ti pannaka-stress, usarem dagitoy a paglaingan 

B

C

“Ket amin a santo a makalagip a mangsalimetmet ken mangaramid 
kadagitoy a sao, situtudio a mangtungpal kadagiti bilin, mapasalun-atto 
ti pusegda ken pata dagiti tulangda; Ket makasarakdanto iti sirib ken 
dakkel a kinabaknang iti pannakaammo, a kas kadagiti nailemmeng 
a kinabaknang; Ket agtaraydanto a di mabannog, ken magnadanto a 
di agkapsut. Ket siak, ti Apo, agkariak kadakuada, a labasanto ida ti 
mangdadael nga anghel a kas kadagiti annak ti Israel, ket saannanto 
ida a papatayen. Amen.”

— D O K T R I N A  K E N  K AT U L A G A N  8 9 : 1 8 –2 1
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Agaramid iti listaan

Agaramid iti maysa a listaan dagiti pisikal a sintomas a mapadasam, kas iti pagarigan iti baba. Agsapulka 
kadagiti pagtutuladan a makatulong kenka a mangilasin kadagiti banag a mabalinmo a baliwan tapno 
bumassit ti panagdandanag nga agbanag kadagiti sintomas.

tapno mapabassit iti tension ket mariknam a 
nakalkalmadoka.
◼ Bingaybingayem ti trabahom iti saggabassit, ket 
saggaysaem laeng nga aramiden. Iti tunggal pana-
garamid, palagipam ti bagim, “Ti aramidek laeng ita 
nga oras ket ______.” Kas pagarigan, “Ti laeng arami-
dek ita nga oras ket tawagak ti ward mission leader” 
wenno “Ti laeng aramidek ita nga oras ket sukatak ti 
badok ita nga aldaw.”
◼ Maaddaan iti rekord iti uneg ti makalawas. 
Daytoy ti makatulongto kenka a mangkita no kaa-
nom a narikna dagiti pisikal a sintomas (kitaen iti 
pagarigan iti ngato). Kitaem dagiti pagtutuladan. Kas 

pagarigan, mabalin a madlawmo a kasla ad-adda nga 
agsakitka:

– Kadagiti sumagmamano a kasasaad (kas kadagiti 
aldaw ti Domingo, no kapulapolmo dagiti lider, 
wenno no saanka pay a nangan iti uneg ti sumag-
mamano nga oras).

– No panunotem ti maysa a wagas (kas koma no 
panunotem ti panag-transfer wenno panunotem 
a nakaaramidka koma pay ti maysa a banag a 
nasaysayaat).

– No addaanka iti madi a rikna (kas iti saan a kom-
portable a makisarita iti telepono wenno panag-
pungtot a saanmo a kayat a pagsasaritaan).

Petsa Oras Dagiti Sintomas Rate 
1–5

Sadino/ Ania ti  
ar-aramiden

Asino ti 
kadua

Pampanunoten / 
Marikrikna Ania ti Makatulong

4/10 3 ti 
malem

Sakit ti ulo 4 Magmagna nga 
agawid manipud iti 
simbaan - saan nga 
immay ti pamilia Kim 
ket kinanselada ti 
appointment. ita 
a rabii

Elder Jimenez Pampanunoten no 
umayto makimisa ti 
pamilia Kim - napaay 
iti appointment - 
nabisinan

Isardengko ti panag-
dandanag maipapan 
kadagiti banag a diak 
makontrol

4/17 7 ti 
bigat

Sakit ti ulo 4 Panagadal nga agkom-
panion - padpadasen 
nga isagana ti leksion 
para ken ni Pedro

Elder Jones Pudno kadi nga uma-
namong ni Pedro nga 
agpabuniag

Aramidem ti kabae-
lam, bay-an a ti Dios 
ti mangaramid iti 
dadduma pay

4/21 8 ti 
malem

Sakit ti ulo 3 Missionary Cor-
relation Meeting 
- pagsasaritaan 
maipapan iti member 
fellowshipping

Elder Jones
Bro. Winn

Namnamaek a saanak 
a mai-transfer 
kalpasan daytoy amin 
a pannakipatrabaho 
kadagiti miembro

Aramidek ti amin a 
kabaelak, bay-ak a ti 
Dios ti mangaramid iti 
dadduma pay

4/25 11 ti 
bigat

Sakit ti ulo, saan 
unay a nasakit

2 Apartment - tumaw-
tawag iti telepono

Elder Jones Agamak iti panangta-
wag iti pamilia Kim ken 
panangsapul kadagiti 
miembro a mangkuyog 
kadakami

Sumaysayaaten ti 
riknak ken ar-arami-
dek ti amin a kabaelak 
ken maawatak dagiti 
banag a kabaelak 
ken diak kabaelan a 
kontrolen
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Kitaem no adda wagas a mangbalbaliw iti situasion 
(kas iti panangitugotmo iti nasunstansia a merienda), 
balbaliwam dagiti kapanunotam (kitaen iti “Panang-
balbaliw iti Negatibo a Panagpanunot” iti panid 21), 
wenno pakalmaem dagiti riknam (kitaen iti “Panang-
responde a Nasayaat iti Stress” iti panid 17). Mang-
sapul iti ad-adu pay a singasing iti babaen ti “Dagiti 
Pagalaan wenno Resources tapno Maipaay dagiti 
Kasapulan nga Emosional” kadagiti panid 29–34.
◼ Agpaagaska iti doktor. No kumaro ti sintomas 
wenno no nadunorka, kasaritam ti mission presi-
dentmo tapno umawatka iti tulong a medikal.
◼ Lipatem ti bagim. No madlawmo dagiti kapanu-
notan kas iti “Malipatakto no ania ti isaok” wenno 
“Luklukuek la ti bagik,” palagipam ti bagim nga ag-
biddut ti tunggal maysa, ket pilien ti Apo ti agtrabaho 
babaen kadagiti nakapuy ken nanumo (kitaen iti DkK 
1:24–28).

Pannaturog, Maturog iti Husto 
nga Oras

◼ Aginana ken agrelaks kabayatan ti maudi nga 
oras ti agmalem. Agsuratka iti journal, agmerienda 
iti saan a nadagsen iti tian kas iti gatas wenno pru-
tas, dumngeg iti umno a musika, kasaritam ti kom-
panionmo, wenno praktisem dagiti paglaingan iti 
panagrelaks. No masansan nga adda trabaho nga 
aramidem itoy nga oras, mangala iti maysa pay nga 
alarm clock ket isetmo daytoy iti 30 a minuto sak-
bay a maturogka. No agalarma daytoy, isardengmon 
ti aramidem. Rugiam ti agrelaks ket agsaganakan a 
maturog.
◼ Saanka nga agridep no marigatanka a maturog. 
No aramidem daytoy ket mangigapu a saaanka a ma-
katurog a dagus iti rabii. Ketdi, agiddaka iti husto nga 
oras. No agridepda, saanka a maturog iti nasursurok 
ngem 20 a minuto.
◼ Surotem ti nakaugalian nga aramid [routine] 
iti tunggal rabii. Daytoyto ti mangsanay iti bagim 
nga orasen tapno maturog. Kas pagarigan, usarem ti 
ehersisio iti progresibo a panagrelaks [progressive re-
laxation exercise] iti panid 19. Mabalin a makatulong 
daytoy tapno maliklikan ti panagaramid iti ania man a 

banag iti pagiddaan (kas iti panagbasa wenno panna-
ngan) malaksid iti pannaturog.
◼ Ilistam dagiti banag a saanmo a pakaturogan. 
Kalpasanna idulinmo daytoy, paginanaem ti pa-
nunotmo a saanmo a liplipatan ti maysa a banag a 
napateg. Palagipam ti bagim nga aramidemto dagiti 
plano iti kabigatanna. Ipokusmo dagiti pangrabii a 
kararagmo maipapan ti panagyaman ken ireportmo 
no ania ti nasursurom iti dayta nga aldaw.
◼ Ag-warm up wenno ag-cool down. Narigrigat ti 
maturog no mapudotanka unay wenno malamminka 
unay. Agdigoska iti nalamiis wenno mangalaka iti 
maysa pay nga ules.
◼ Liklikam dagiti nasasam-it a makan wenno 
agwatwatka iti maysa nga oras sakbay a maturog.
◼ Saanka a madanagan no saanka a makaturog. 
No irelaksmo dagiti muscle wenno piskel ken pa-
nunotmo, makapaginanakanto uray no saanka a 
matmaturog.
◼ Patayem ti silaw agingga a mabalin, ken lap-
dam ti ringgor babaen ti panangpaandar iti benti-
lador wenno agusarka iti earplugs. Uray ti maysa a 
bassit a lawag wenno ringgor ket saan a mangpaturog 
iti sumagmamano a tattao.

D
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Agriing iti Husto nga Oras

◼ Umuna, maturogka iti husto nga oras. No saan 
nga umdas ti turogmo, maturogka a nasapsapa iti 30 a 
minuto. (Kitaen iti Preach My Gospel, viii.)
◼ Regular nga agwatwatka. Kalpasan ti tallo 
agingga iti uppat a lawas ti panagwatwat iti 30 a 
minuto iti inaldaw, mabalin a madlawmo a bassit la-
engen ti kasapulam a turog. No pumigpigsa ti bagim, 
naregregta ken nalaklaka a makapagrelaks daytoy. 
(Kitaen iti Preach My Gospel, viii.)
◼ Liklikan ti mangan kadagiti nasasam-it a 
makan sakbay a maturog. Daytoy ket makatulong 
kenka tapno dika unay mabannog iti agsapa.
◼ Agplanoka a nasayaat. Tunggal rabii iti 9:00 ti bi-
gat, agplanoka para iti napintas, nabun-as nga agsapa 
tapno mariknamto nga ad-adda pay a maganasanka 
a mangaramid iti daytoy. Agkararagka ket ibagam iti 
Apo ti planom. Isuratmo dagiti parikna [promptings] 
wenno ideya a mapanunotmo bayat ti panagkara-
ragmo, ken agsaganaka a mangaramid kadagitoy. Ti 
inaldaw a panagplano ket ad-adda a mangparelaks iit 
panunotmo bayat ti pannaturogmo.
◼ Iprogrammo ti utekmo. Ibagam iti bagim sakbay a 
maturogka no ania ti oras a kayatmo ti agriing.
◼ Mangalaka iti timer ket isab-itmo daytoy iti 
maysa a silaw. Isetmo ti timer a mangsindi iti silaw 
iti 15–20 minuto sakbay ti oras a panagriing. Ti silaw ti 
mangted iti signal iti utekmo tapno makariingka.

Pannangan kadagiti 
Nasustansia a Taraon

◼ Mangala kadagiti ideya manipud kadagiti 
mission leader. Saludsodem kadakuada maipapan 
kadagiti recipe ken nasustansia a taraon iti areayo.
◼ Agplano sakbay ti panaggatang. Agplanoka ka-
dagiti makan ken nasustansia a merienda sakbay nga 
aggatangka iti taraon.
◼ Mangan iti nadumaduma a kita ti taraon. Ag-
plano a mangan iti uray lima a prutas wenno nateng 
iti inaldaw, no adda a magun-od.
◼ Mangan kadagiti taraon a nabaknang iti protina 
iti inaldaw. Dagiti taraon a nangato ti protinana ket 
iramanna dagiti mani, bukbukel, tofu, yogurt, keso, 
itlog, ikan, manok, ken karne.
◼ Liklikam ti mangan kadagiti nasasam-it a 
makan ken liklikam ti caffeine. Dagitoy a makan 
ti masansan a mangbaliw iti galad kadagiti tao ken 
alisto a mabannog.
◼ Uminum iti danum ken dadduma pay nga 
inumen. Agtalinaed a hydrated babaen ti panaginum 
iti 6–12 a baso ti danum iti kada aldaw, depende iti 
klima.

E F

“Isardengyo ti agbalin a nasadut; isardengyo ti agbalin a narugit; isar-
dengyo ti agsapul iti biddut iti tunggal maysa; isardengyo ti maturog iti 
at-atiddong ngem iti kasapulan; maturogkayo a masapa tapno saankayo 
a mabannog; bumangonkayo a masapa, tapno masalibukagan dagiti 
bagi ken panunotyo.”

— D O K T R I N A  K E N  K AT U L A G A N  8 8 : 1 2 4

Irekordmo iti plannermo

– Dagiti nasustansia a merienda a magustuam

– Dagiti makaparelaks nga aramiden iti rabii

– Panagprogreso iti panangpasayaat kadagiti 
aramid iti salun-at
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“Ket no umasideg kaniak dagiti tao ipakitak kadakuada ti pagkapsu-
tanda. Inikkak dagiti tao iti pagkapsutan tapno agpakumbabada; ket 
umdas ti paraburko iti amin a tattao a mangipakumbaba iti bag-
bagida kaniak, ket adda pammatida kaniak, sakonto aramiden a 
napigsa kadakuada dagiti nakapsut a banag.”

— E T H E R  1 2 : 2 7

◼ In-inut nga ikkatam ti timbangmo. No padpada-
sem nga ikkatan ti timbangmo, saanmo a padasen ti 
mangikkat iti ad-adu pay ngem maysa wenno dua a 
libra (maysa a kilogram) kada lawas, ket uminumka iti 
ad-adu pay a danum.

Pannakaparegta nga 
Agwatwat

◼ Ikararagam a maaddaanka iti tarigagay nga 
agwatwat no awan ganasmo nga agwatwat. Kalpa-
sanna rugiam babaen ti panangibagam iti bagim nga 
aramidem laeng daytoy iti lima a minuto. Apaman a 
maparegtaka ket agtignaykan. Iti sabali a pannao, ad-
adda a maparegtatayo no nangrugitayon.
◼ Palagipam ti bagim maipapan kadagiti pagim-
bagan nga ited ti panagwatwat. Panunotem ti ka-
adda ti napigpigsa nga immune system wenno saan a 
nalaka a pannakaakar iti sakit, nayon a pigsa, ad-adda 
a malabanan ti stress, nasayaat a galad, ken mapag-
talinaed ti nasaysayaat a timbang. Maited dagitoy a 
pagimbagan uray pay kadagiti tao a saan a talaga nga 
aggusto nga agwatwat.
◼ Aramidem a kasla ay-ayam daytoy. Bayat ti 
panagwatwatmo, mangplanoka iti naragsak a pro-
yekto ti serbisio, agwatwat bayat ti panagpatokar iti 
mayannatup a musika, wenno mangisalaysay kada-
giti paborito a pasamak iti mision iti kompanionmo. 
Mangaramidka iti rekord ket gunggonaam ti bagim iti 
panangtungpalmo kadagiti panggepmo a tun-oyen iti 
panagwatwat babaen ti panangilatangmo iti oras iti 
preparation day a mapan iti maysa a parke, restaurant, 
wenno pagtagilakuan.

◼ Mangsapulka iti maysa a kita ti panagwatwat  
a magustuam (wenno dimo magustuan unay).  
Kas pagarigan, mabalinmo ti agmartsa nga usarem 
iti mayannatup a musika, ag-jogging a kaduam ti 
kompanionmo, ag-jumping rope, agunnat, wenno  
ag-push-up, ag-sit-up, wenno ag-yoga.

G
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Dagiti Pagalaan wenno Resources tapno Maipaay  
dagiti Kasapulan nga 
Emosional
Dagiti napigsa nga emosion kas iti depresion wenno panagdanag ket makatulong kadatayo a mangammo 
no nalaus ti pannaka-stresstayo. Basaen ti “Dagiti Sapasap a Pagbatayan tapno Kabaelan a Labanan 
ti Stress” kadagiti panid 17–22 para iti amin a singasing. Mainayon pay, dagiti singasing iti baba ket 
mabalin a makatulong kadagiti maitudo nga emosion.

Pannakailiw wenno 
Pannaka-homesick

◼ Pagtalinaeden nga adu ti ar-aramiden. Ti pan-
nakailiw wenno pannaka-homesick ket gagangay, 
nangnangruna no saanka unay a mayad-adayo iti 
pagtaengan. Bay-am ti bagim a makarikna iti liday iti 
sumagmamano a minuto, ngem kalpasanna buma-
ngonka ket asikasuem dagiti aramidem. Ti kasayaatan 
a wagas tapno saanka nga agdanag wenno maasian 
iti bagim ket labanam daytoy babaen ti panangpa-
talinaed nga adu ti ar-aramidem ken panagserbim 
kadagiti dadduma.

◼ Urnosem dagiti aruatem ket pagtalnaem ti 
panunotmo. Aggunay ket ag-adjustka. Urnosem 
ti bukodmo a pagyanan. Mangikabilka iti maysa a 
ladawan a makatulong kenka a mangrikna iti Espiritu 
ken lagpagipem no apay a kayatmo ti agserbi iti Apo. 
Ibellengmo ti basura, ket aramidem a “kukuam” ti 
apartmentmo. Aglutoka kadagiti taraon a magustuam.
◼ Agaramidka iti atiddog a listaan dagiti banag a 
saan a nagbalbaliw maipapan kenka. Panunotem ti 
maipapan kadagiti pannakipulapolmo, dagiti pag-
pigsaam, ken dagiti dadduma pay a banag nga awan 
nagbalbaliwanda, nupay adun ti nagbalbaliw. Kas pa-
garigan: “Naragsakak; ay-ayatendak dagiti nagannak 
kaniak; kayatko ti agserbi.” Nayonam kadagiti banag 

A
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a kayatmo pay laeng nga aramiden no addaka idiay 
balayyo: “Siak pay laeng ti agaramid kadagiti desision; 
kasapulak pay laeng ti makilangen kadagiti dadduma; 
kasapulak pay laeng ti agganetget nga agtrabaho.”
◼ Panunotem manen dagiti rasonmo iti yaaymo 
iti mision. Panunotem nga idatonmo ti misionmo 
kas maysa a sagut ti panagyaman iti Mangisalakan, 
ket ilistam dagiti paraburmo. Ipalagipmo iti bagim 
maipapan iti no ania koma ti ibaga kenka dagiti ma-
nagsuporta a lider wenno ipatpategmo iti pagtaengan 
maipanggep iti serbisiom.
◼ Agkiddawka iti priesthood blessing.
◼ Ikkatem dagiti makasinga a retrato wenno 
ladawan. Ikkatem dagiti ania man a ladawan wenno 
retrato a makasinga kenka manipud ti panangrikna iti 
Espiritu wenno mangparnuay iti pannakailiw wenno 
pannaka-homesick. Mabalin a kayatmo nga iruar manen 
ti sumagmamano kadagitoy no ad-adda a nakapag-
adjustkan. Allukoyem ti pamiliam a suratandaka iti ma-
minsan ti makalawas laeng, kas kadagiti disipulo ni Jesus 
idi un-unana, nabalinda a pinanawan dagiti “iketda” 
(kitaen iti Mateo 4:18–22) ket nagpokusda iti aramid.
◼ Agan-anuska. Gagangay nga agarup innem a la-
was ti mapalabas ti pannakibagay iti baro nga aglaw-
law. Saanka pay nga agaramid iti ania man a desision, 
ket ikkam ti bagim iti panawen a makapag-adjust. 
Saanka nga agdardaras. (Kitaen iti Preach My Gospel, 
120.)

Pannakarikna iti Liday wenno 
Pannakapukaw ti Namnama

◼ Subliam a basaen dagiti makaparegta a nasan-
tuan a kasuratan ken estoria. Agkolekta kadagiti 
nasantuan a kasuratan, bukod a padas, quotation 

[adaw], ken estoria ti pamilia a mangpapigsa ti paki-
nakem ken mangparegta kenka. No basaem dagitoy a 
pakasaritaan, panunotem nga adda ti naganmo kada-
gitoy. (Dagiti pagarigan: 2 Nephi 4; Mosiah 24:13–14; 
Alma 36:3; DkK 4; 6; 31; Dagiti Proverbios 3:5–6; 
Helaman 5:12; ken “Rigat” iti Pudno iti Pammati.)
◼ Subliam a basaen ti patriarchal blessingmo para 
iti tarabay. Agsapulka kadagiti wagas a makatulong 
dagiti sagutmo ken pagpigsaam iti aramid.
◼ Saanka a mangitantan. Ti panangitantan kadagiti 
banag ket mabalin nga agbanag iti depresion. Bi-
ngaybingayem dagiti dadakkel a trabaho iti babassit. 
Mangrugika, a palpalagipam ti bagim, “Ti laeng ara-
midek ita nga oras ket ______” wenno “Aramidekto 
laeng daytoy iti sumagmamano a minuto ket kalpa-
sanna aginanaak no kayatko.”
◼ Dumngegka iti naanamongan a musika 
wenno agkantaka. Pumilika iti musika a makapa-
talna iti rikna ken makalinglingay no madandana-
ganka, wenno naragsak ken naregta a musika no 
malidlidayanka.
◼ Saanmo nga ipalubos a maparnuay ti gura. 
No mariknam ti gura maipapan iti maysa a banag, 
dumawatka iti tulong a pangrisut iti problema a saan 
a dillawen wenno pabasolen dagiti dadduma. No 
saanmo a kayat a pagsasaritaan maipapan iti daytoy, 
ngarud dimo ipalubos ti bagim a gumura iti daytoy.
◼ Mangitudingka kadagiti napaypayso a pang-
gep a tun-oyen [goals], ket agaramidka kadagiti 
maitudo a plano para iti no kasano a maipatung-
palmonto dagitoy. Sanguem dagiti banag a mang-
parigat kenka a saggaysa iti maminsan. Ti depresion 
ket nalaka a sumangbay kadagiti panggep a tun-oyen 
[goals] ken plano. (Kitaen iti Preach My Gospel, 146.)

B

“Babaen dagiti babassit ken gagangay a banag agbalindanto a 
naindaklan a banag; . . . ket babaen dayta bassit a pamuspusan 
imbabain ti Apo ti masirib ket impatungpalna ti pannakaisalakan ti adu 
a kararua.”

— A L M A  3 7 : 3 5 – 7
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◼ Bay-am dagiti banag a saanmo a makontrol. Ti 
napalabas, ti kinawaya a panagpili dagiti dadduma, 
dagiti annuroten, ti tiempo ti panawen, dagiti bu-
reaucracy ti gobierno, ti kultura, dagiti limitasionmo, 
wenno ti kinatao dagiti dadduma pay a misionario 
ket saanmo a makontrol. Ipokusmo kadagiti banag 
a makaaramidka maipapan ti maysa a banag, kas iti 

ugalim, ti pasetmo iti maysa a relasion, dagiti agdama 
a pilim, ken ti galadmo.
◼ Awatem nga adda dagiti makatektek nga ara-
miden [boring routine]. Saan nga amin iti biag ket 
nalaus ti kaipapananna ken naragsak. Liklikam ti aga-
ramid kadagiti saan a nasayaat a banag, panagperdi, 
wenno pannakiapa tapno maparmek ti pannakatektek 
[boredom]. Ketdi, bigbigem ti pateg ken agragsakka 
kadagiti nasayaat iti aglawlawmo, ket agsapulka kada-
giti wagas tapno sumayaat ken makapagserbi.
◼ Agsapul kadagiti banag a makaparagsak. Ma-
laksid iti panangdayawmo iti kinasagrado ti pagreb-
bengam, agbalinka a naragsak, riknaem iti kinapintas 
ti lubong, kitaem ti kinasayaat dagiti dadduma, ken 
agrag-oka iti kaadda ti Espiritu.
◼ Aramidem dagiti kangrunaan: panagkararag, 
panagadal iti nasantuan a kasuratan, ken panag-
serbi. Agpokus iti panagyaman. No agbasbasaka 
kadagiti nasantuan a kasuratan, ipokusmo a nasayaat 
kadagiti paset a kangrunaan a mayaplikar kenka. Kas 
pagarigan, saanka unay nga agpokus iti pungtot ti 
Apo kadagiti managbasol no sika ket perfectionist. 
(Kitaen iti Preach My Gospel, viii.)
◼ Basaem ti Alma 26 ket takuatem no ania ti 
inaramid ni Ammon idi naawanan iti namnama. 
Basaem pay ti Doktrina ken Katulagan 127:2 ket ki-
taen no kasano a saan nga impalubos ni Joseph Smith 
a maawanan iti namnama. Saanka a maupay maipa-
pan iti panagbalin a maup-upay [depressed], maysa 
a situasion nga awan nasayaat a bungana. Gagangay 
nga adda dagiti aldaw a mariknatayo ti pannakaupay, 
pannaka-stress, wenno pannakailiw wenno pannaka-
homesick. Kaaduanna a kanito nga aglabasto daytoy.

Panagrikna iti Panagdillaw 
iti Bagi

◼ Agpokuska maipapan iti no ania ti rumbeng 
nga aramidem, ket liklikam ti panangikumpara 
ti bagim iti dadduma. Dagiti tao a nangato unay 
dagiti namnamaenda ket agpokusda unay kadagiti 
pagkapsutan ken pannakapaayda. Ngarud, imbes a 
lumalaingda, mariknada nga awan ti namnamada. 
No agbasbasaka kadagiti nasantuan a kasuratan, 
agpokuska kadagiti paset a kangrunaan a mayaplikar 
kenka kas maipatpateg a katulongan ti Dios. Sapulem 

C

“Tignayendatayo dagiti himno iti panagbabawi 
ken nasayaat nga ar-aramid, mangbangon iti 
pammaneknek ken pammati, mangliwliwa kada-
giti nabannog, manglinglingay kadagiti agladla-
dingit, ken mangparegta kadatayo nga agibtur 
agingga iti panungpalan” (“First Presidency 
Preface,” Hymns [1985], x).

30 Come, Come, Ye Saints

85 How Firm a Foundation

97 Lead, Kindly Light

102 Jesus, Lover of My Soul

105 Master, the Tempest Is Raging

114 Come unto Him

115 Come, Ye Disconsolate

124 Be Still, My Soul

129 Where Can I Turn for Peace?

140 Did You Think to Pray?

142 Sweet Hour of Prayer

Dumngeg kadagiti Himno
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dagiti pakakitaan ti kinaanus, grasia wenno parabur, 
namnama, ken asi ti Dios kadagiti agayat ken agta-
rigagay nga agserbi Kenkuana. (Kitaen iti Preach My 
Gospel, 168–11.)
◼ Kasaom iti nasayaat ti bagim. Kitaen iti “Panag-
balbaliw iti Negatibo a Panagpanunot” iti panid 21.
◼ Maawatam nga amin a banag nga aramidem ket 
saan a mabalin a kanayon a nangatngato ngem iti 
average. Kayatmo pay ti agtrabaho a napasnek tapno 
lumaingka pay, ngem uray no kasano ti kinalaingmo 
iti maysa a banag, makaaramidkanto pay laeng iti 
nababbaba ngem iti personal averagemo no dadduma. 
Saanmo a pakaseknan daytoy.
◼ Ikkam ti bagim iti nayon a pammadayaw para 
iti panangaramidmo iti maysa a banag a saanmo a 
kaay-ayo nga aramiden wenno saanmo a naaramid 
a nasayaat. Saanmo nga ibaga iti bagim a napateg 
laeng daytoy no naragsakka iti daytoy wenno naara-
midmo a perpekto daytoy.
◼ Aramidem ti maysa wenno dua a dadakkel a 
panggep a tun-oyen [major goals] iti maminsan. 
Liklikam ti gagangay a nakaugalian a panangpadas 
a mangpasayaat iti adu unay a banag iti maminsan; 
mabalin a narigat daytoy ken mabalin nga agbanag iti 
pannakapaay.
◼ Dumgneg iti Espiritu, saan nga iti negatibo 
a panunot. No pampanunotem ti mangtagibassit, 
manguyaw, agpungtot, manglalais, managtanabutob, 
managdillaw, wenno mamerperdi iti nagan, saan a nag-
gapu dagitoy iti Apo. Saanmo nga ikankano dagitoy.
◼ Agkiddawka iti nasayaat a balakad. Kiddawem 
iti mission presidentmo ken dadduma pay a tulongan-
daka a mangammo no umdas wenno sobra ti pana-
ngikarigatam, ket awatem ti balakadda. Adu a a tao a 
managdillaw iti bagi ti saan a nalaing a mangibaga iti 
daytoy a paggidiatan.

Panagdandanag wenno 
Kaawan ti Kabaelan

◼ Maragsakanka iti panagbalinmo a mangrug-
rugi no kabarbaroka iti maysa a banag. Saanka a 
manamnama nga agbalin nga eksperto. Umdasen ti 
agbalin a managusisa, naessem, napakumbaba, ken 
naayat nga agpadas. Maragsakanka iti daytoy!
◼ Siraragsakka a mangaramid iti kabaelam, 
bay-an a ti Dios ti mangaramid iti dadduma pay. 
No dadduma marikna dagiti misionario nga awan ser-
bida wenno mabainda no makita a nabalballigi dagiti 
dadduma. No sulisogennaka ni Satanas tapno agdua-
duaka iti bagim wenno ikumparam ti bagim kadagiti 
dadduma, laglagipem nga aramid ti Dios daytoy, ken 
pilienna dagiti nakapsut ken nanumo a tao a ma-
ngaramid iti daytoy. Pinilinaka! Agtalekka Kenkuana. 
Agtalek Isuna kenka!
◼ Iladawam iti panunotmo ti balligi. Ti panagdan-
danag ket mabalin a mamagpanunot kenka a saanka 
nga agballigi. Imbes a panunotem no ania ti mabalin a 
biddut wenno kanayon a panagdandanagmo mai-
papan ti “agbalin a resulta,” panunotem nga agbalin 
a napintas ti resulta ken agplanoka a manggun-od 
kadagitoy. Kalpasanna no saan a maaramid dagiti 
banag kas iti namnamaem, panunotem a nakasursuro 
ti bagim manipud iti pannakapaay ket agtultuloyka.

D

“Idi nalday ti puspusotayo ken dandanitayon agtukiad, adtoy liningli-
ngaynatayo ti Apo, ket kinunana: . . . ibturanyo ti rigrigatyo, ket itdekto 
kadakayo ti balligi.”

— A L M A  2 6 : 2 7

Irekordmo iti plannermo

– Dagiti paborito a nasantuan a kasuratan
– Dagiti panggep a tun-oyen [goals] a ka-

yatmo nga ipatungpal
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◼ Saanmo a padasen ti mangkontrol iti saanmo a 
kabaelan. Ti panangpadasmo a mangkontrol kadagiti 
banag a saanmo a kabaelan a kontrolen ket ad-adda 
a mangparikna laeng kenka nga awananka iti kabae-
lan, a mangnayon iti panagdandanagmo. Ipokusmo ti 
pigsam kadagiti banag nga adda maaramidam pay.
◼ Saludsodem, “Ania ti kadaksan a banag a maba-
lin a mapasamak?”  
No ti kadaksan a mabalin a mapasamak ket maysa a 
banag a kabaelam wenno maysa a banag a matulo-
ngannaka ti Apo tapno kabaelam, agtultuloyka nga 
awanan iti panagbuteng.
◼ Padasem ti mangibaybayag iti 10 a porsiento no 
nakaugaliamon ti managdardaras unay. Mabalin a 
nalalaingka no nakalkalmadoka.
◼ Agserbika. No agserbika iti kompanionmo, kada-
giti investigator, miembro, kaarruba, wenno kadagiti 
napanglaw ken agkasapulan, dimonto unay mapanu-
not maipapan ti bagim ken naragragsakkanto. (Kitaen 
iti Preach My Gospel, 168–69.)

Nalaka a Masuron wenno 
Agpungtot

◼ Ikkam ti panawen ti utek wenno panunotmo 
a mangrimbaw kadagiti emosionmo. Ti paset ti 
utekmo a makapagrason ken mangusar iti nasayaat 
a pangngeddeng ket nabaybayag ngem iti paset ti 
utekmo nga agpungtot. Yadayom ti bagim iti situa-
sion iti sumagmamano a minuto, ket umangeska iti 
nauneg tapno maikkam iti gundaway ti utekmo nga 
agpanunot.
◼ Saanmo a rubroban ti pungtotmo. Ad-adda a 
makarikna iti pungtot dagiti tao no pilienda nga ibi-
lang dagiti dadduma kas (1) mangbutbuteng, (2) saan 
a nainkalintegan, wenno (3) awan panagdayawda. 
Ketdi, kitaem no makapagpanunotka iti nasaysayaat 
a panangilawlawag iti ugalida. Kas pagarigan, nala-
bit a nabannogda, saan a napakaammuan, saan nga 
agtalek, wenno pagarupenda a makatulongda. Piliem 
ti saan a mangrubrob iti pungtot.
◼ Agbalinka a kalmado, managusisa, ken ma-
nangngaasi. Agbalinka a managusisa maipapan 
iti no ania ti pampanunoten ken panagrikna dagiti 
dadduma. Agdamagka kadagiti saludsod, dum-
ngegka a nasayaat, ibagam iti sabali a tao no ania 

iti panagkunam ti nangngegam, ket saludsodem no 
naawatam a husto daytoy. No saan, padasem manen.
◼ Liklikam ti ugali a mangpabasol wenno mang-
pabain kadagiti dadduma wenno iti bagim. Ketdi, 
ammuem no ania ti problema ket kiddawem ti tulong 
ti sabali a tao a mangrisut iti daytoy, uray asino man ti 
nagbiddut ditoy.
◼ Agbalinka a naayat a dumawat iti pammaka-
wan ket saludsodem no ania ti mabalinmo nga 
aramiden tapno maatur nga umno dagiti banag. 
Ti panagdawat iti pammakawan ket maysa a tanda ti 
naespirituan a pigsa, saan a tanda ti kinakapuy.
◼ Umisemka ket agtallugodka a mangkatawa iti 
bagim. Agsarmingka tapno kitaem no ania ti langam 
no napungtotka.
◼ Agserbika kadagiti tao nga alisto a pakasu-
ronam. Yaplikarmo ti balakad ti Mangisalakan nga 
“ayatenyo dagiti kabusoryo ket bendisionanyo dagiti 
mangilunod kadakayo, agaramidkayo iti nasayaat ka-
dagiti gumura kadakayo ket ikararaganyo dagiti ma-
nguy-uyaw ken mangidadanes kadakayo” (3 Nephi 
12:44).
◼ Aywanam a nasayaat ti bagim. Siguraduem a 
manganka a nasayaat, maturogka, agwatwatka, ken 
agkararagka tapno maaddaanka iti ad-adu pay a pa-
galaam iti pigsa ti riknam tapno kabaelam a labanan ti 
pannakaupay.

Pannakarikna iti Kapsut wenno 
Awanan Regta

◼ Agpokuska kadagiti pagpigsaam. Ania dagiti ik-
ikkan pateg, talento, padas, ken sagut nga itugotmo iti 
mision? Kasano a mausarmo dagita a pagpigsaan ka-
dagiti wagas a managpartuat itoy a lawas? No mariga-
tanka a mangkita kadagiti pagpigsaam, agpatulongka 
kadagiti dadduma.
◼ Saggaysaem nga aramiden dagiti banag. Pala-
gipam ti bagim, “Ti aramidek laeng ita nga oras ket 
______.”
◼ Aramidem a naragsak daytoy! Iti panangda-
yawmo iti kinasagrado ti pagrebbengam, mangitu-
dingka kadagiti makaay-ayo a panggep a tun-oyen 
para iti bagim, ket planuem a ragpaten dagitoy. 
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Agbalinka a managpartuat [creative] ket kablaawam ti 
bagim iti panagballigim.
◼ Saanmo a parigaten ti bagim iti adu unay a 
bukod a panggep a tun-oyen a kayatmo a dagus a 
maipatungpal. Mangitudingka pay laeng iti maysa 
wenno dua a personal a panggep a tun-oyen (kas 
iti panagbalinmo a naragragsak wenno saan unay 
a nagulo). Saanmo a namnamaen ti kinaperpekto, 
ket iramanmo iti plano no ania ti aramidem tapno 
masurot ti iskediulmo no saan a nasayaat ti aldawmo. 
Masansan a palagipam ti bagim iti no apay a kayatmo 
ti agbalbaliw.
◼ Ibinglaymo dagiti panggepmo a tun-oyen iti 
kompanion ken mission presidentmo. Mabalin-
daka a tulongan ken maidiayada dagiti makatulong 
nga ideya.
◼ Maawatam a ti pannakaparegta sumaruno ti 
panagtignay. Masansan a ti panangirugi ti karigatan 
a paset. Ibagam iti bagim, “Aramidek laeng iti 10 a 
minuto” no kasapulam ti mangirugi iti maysa a banag 
a dimo kayat nga aramiden. Apaman a marugiam, 
mariknamto nga ad-adda a maparegtaka.

Panagdandanag maipapan 
kadagiti Ipatpateg iti Pagtaengan

◼ Adalem ti Doktrina ken Katulagan 31:1–6. 
Manipud kadagiti nagkauna nga aldaw ti Simbaan, 
naawaganen dagiti misionario a mangpanaw kadagiti 
ipatpategda kadagiti narigat a kasasaad. Agkararagka 
tapno dagiti bendision ti pangserbim ket maidaton 
wenno maikonsagrarto para iti pagimbagan dagiti 
ipatpategmo. Dayawem ida babaen ti panagserbim 
iti Apo iti amin a pusom. Agtalekka iti Apo a bendi-
sionanna ida ken bendisionannaka, a mayannurot iti 
panawen ken pagayatanna.

◼ Agsuratka iti pamiliam iti tunggal lawas. 
Iburaymo ti pammaneknek ken dagiti napintas a 
padasmo ken estoriam. Masansan nga ibagam kada-
kuada no nakitamon ti ima ti Apo iti biagmo. Ikara-
ragam ida. Laglagipem dagiti aldaw ti kasangay ken 
naisangsangayan a pasamak.
◼ Namnamaem ti sumagmamano a pannubok a 
dumteng kadagiti ipatpategmo. Kaaduanna kada-
gitoy ti mapasamak agserserbika man wenno saan 
iti mision. Addaan dagiti ipatpategmo iti kinawaya a 
panagpili ken makaaramidda kadagiti pangngeddeng 
a pakariribukam, nangnangruna no nakasanayam ti 
agbalin a lider wenno para anawa [peacemaker] iti 
pagtaengan. Mabalin a mangparabur daytoy iti biagda 
a mangsaranget kadagiti bukodda a pannubok. Daya-
wem dagiti pilida, ket ituloymo ti mangyebkas iti ayat 
ken panagtalekmo.

Pannakarikna iti Liday
◼ Am-ammuem dagiti dadduma. Saludsodem no 
kasano a kabaelanda a lablabanan ti liday. Salud-
sodem maipapan kadagiti padas ken riknada tapno 
maawatamto ida a nasaysayaat.
◼ Mangiburay iti ad-adu pay. Mariknatayo ti liday 
no ditayo am-ammo ken maipatpateg iti no asinotayo 
a talaga.
◼ Agsuratka iti journalmo.Makatulong daytoy no 
kaskasano a mangrikna a maawatannaka ti bagim.
◼ Ilawlawagmo no ania ti kayat a sawen ti “nali-
day.” Ilawlawagmo no ania dagiti rikna, kapanunotan, 
ken ugali a kadua daytoy para kenka. Kalpasanna 
isaritam dagitoy a saggaysa.

G

H

“Ngarud patpatgen unay a kakabsat, agragsaktayo koma nga ara-
miden amin dagiti naipakumit iti bilegtayo; kalpasanna agtakdertayo, 
a sililinteg, a sinanama, a makaimatang iti panangisalakan ti Dios, 
nga ipalgak ti takiagna.”

— D O K T R I N A  K E N  K AT U L A G A N  1 2 3 : 1 7
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Dagiti Pagalaan wenno Resources tapno Maipaay  
dagiti Kasapulan a Sosial
Dagiti panaglalangen ket mabalin nga agpada a pagtaudan ti pannaka-stress ken tulong tapno kabaelan 
a labanan ti stress. No nalaus ti pannaka-stresstayo, mabalin nga agsagaba dagiti panaglalangentayo. 
Ibilangmo dagitoy a singasing para iti panangparnuay kadagiti nasayaat a panaglalangen. Kasta met 
nga agibasarka iti seksion ti “Dagiti Sapasap a Pagbatayan tapno Kabaelan a Labanan ti Stress” kada-
giti panid 17–22 para kadagiti nayon pay nga ideya.

Pannakisarita kadagiti 
Estranghero wenno Di 
Am-ammo a Tao

◼ Ilasinmo ken usarem dagiti pagpigsaam. Adda 
dagiti tao a maparegta no makisarsaritada kadagiti 
tao; kuna met dagiti dadduma a makabannog daytoy. 
Dagiti agpada a klase ti tao ket mabalin nga epektibo 
ken nalaing a misionario. No sika ket maysa a tao a 
mabannog no makisarsaritaka kadagiti estranghero 
wenno di am-ammo a tao, saanka nga agsardeng a 
mangpadas. Addaanka iti dadduma pay a pagpigsaan 
a makatulong iti aramid ti misionario, kas iti panagba-
lin a maysa a nasayaat a gayyem kadagiti am-ammom 
unay, addaanka kadagiti managpartuat nga ideya, 

mannakaawat maipapan kadagiti tao, wenno nala-
ingka iti panagplano. Mabalin nga ipapanmo a saan-
daka a magustuan dagiti dadduma, uray no pudno a 
magusgustuandaka. Agkalikagumka a manggun-od iti 
inspirasion ken dumngegka iti Espiritu a makatulong 
kenka a mangusar kadagiti pagpigsaam iti serbisiona 
ken padur-asem ti ad-adu pay a kababalin ni Cristo 
tapno adda pagalaam kas maysa a misionario. Sika ti 
mangibagi ken ni Jesucristo, saan a ti bagim.
◼ Sursuruem ti agdamag kadagiti makaparegta 
a saludsod. Sursuruem ken praktisem dagiti salud-
sod tapno mapagsaritam dagiti dadduma pay a tao. 
Saludsodem dagiti tao maipapan iti aramidda, pag-
gugustoda nga aramiden, pamilia, wenno bukodda 
a pakasaritaan. Saludsodem maipapan no ania ti 
kangrunaan a banag kadakuada, no ania ti il-iliwenda 
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wenno pagdandanaganda. Dumngeg kadagiti gun-
daway nga agpaneknek maipapan ti pagbatayan ti 
ebanghelio a napategto kadakuada. Ipakitam ti na-
pudno a panagessemmo. Agtudioka a mangsungbat 
kadagiti saludsodda maipapan met kenka, a mangi-
pokpokus kadagiti kasapulanda ken ti mensahem. 
(Kitaen iti Preach My Gospel, 183–84.)
◼ Mangsapul kadagiti simple a wagas a manga-
wis iti imatang dagiti dadduma. Padasem ti umisem 
laeng, kumita iti mata, pumayapay, sawen ti hello 
wenno kumusta, dayawen ida, mangidiaya iti tulong, 
wenno agdamag kadagiti saludsod a mangrugi iti 
asino, ania, kaano, sadino, apay, wenno kasano.
◼ Sursuruem no kasano ti mangigibus kadagiti 
saritaan. No nailawlawagmon a ti panagkunam ket 
maitutop ken nakadawatkan kadagiti tao a masuruan 
[referral], padasem ti, “Maragsakanak a makam-am-
moka (wenno makisarita kenka). Nasaysayaat kada-
tayo a ______ (mapan, agsubli iti trabaho, aglugan 
iti bus, sapulen ni Brother Smith sakbay a pumanaw 
isuna). Agkikitatayto manen!”
◼ Agaramidka iti panggepmo a tun-oyen a ma-
ngam-ammo iti maysa a kabarbaro a tao iti tung-
gal miting a dar-ayam. Usarem ti nagan ti tao iti 
umuna a minuto ken no gibusam ti pagsasaritaan. Isu-
ratmo ti nagan tapno makatulong kenka a manglagip.
◼ Agsanayka kadagiti miting ti distrito. Daytoy ti 
napintas a lugar a pagsanayan kadagiti paglaingan a 
mainaig iti pannakilangen kas iti panagdengngeg ken 
panagdamag kadagiti saludsod.

.◼ Agkiddaw kadagiti masao wenno feedback. 
Saan a nalaing ti tunggal maysa iti “panagbasa” iti no 

ania ti rikna wenno panunot dagiti dadduma a tao. 
Agpatulongka iti kompanionmo no naibaga kenka a 
narigatmo a madlaw no saan a komportable wenno 
saan nga interesado dagiti dadduma a tao.
◼ Ikkam ti bagim iti kumpiansa, uray no dimo 
marikna daytoy. Ti balakad nga inawat ni Presidente 
Hinckley manipud iti amana ket mayaplikar met 
kenka: “Lipatem ti bagim ket mapanka agtrabaho” 
(Ensign, Hulio 1987, 7). Maaramidtayo daytoy babaen 
ti saan a panangikankano kadagiti panagbutengtayo 
maipapan ti bukodtayo a panagaramid ken pana-
ngipamaysatayo manen ti pasnektayo iti awagtayo 
nga agserbi kadagiti dadduma ken mangikasaba iti 
ebanghelio.
◼ Agpokus iti panangtulong ken panagserbi 
kadagiti dadduma. Bayat ti panangipamaysam iti 
atensionmo kadagiti kasapulan dagiti dadduma, ma-
riknamto a mabainka maipapan kadagiti bukodmo a 
kasapulan wenno pagkurangan (kitaen iti Mosiah 2:17).

Panagtarigagay nga 
Agmaymaysa

◼ Maaddaan iti privacy wenno panagmaymaysa 
sagpaminsan babaen ti panagsurat, panagkararag, 
panagbasa, wenno panagplano. Nupay kasapulan 
nga addaka iti abay ti kompanionmo iti amin nga oras, 
mabalinmo ti mangala iti sumagmamano a minuto 
tapno agkidem ken agulimek.
◼ Agkiddawka iti sumagmamano a naulimek 
nga oras tapno agpanunot. Ipanamnaman iti 

B

“Itaytayyoknak ti rag-ok, uray pay iti panangipalangguadko iti Diosko; 
ta adda kenkuana amin a bileg, amin a nainsiriban; ken amin a pan-
nakaawat; matukodna amin a banag, ket manangngaasi a Nabiag, 
uray pay iti pannakaisalakan, kadagiti agbabawi ken mamati iti 
naganna. Ita no kinapalangguad daytoy, agpalangguadak latta; ta 
daytoy ti biagko ken silawko, ti rag-ok ken ti pakaisalakanak, ken ti 
pakasubbotak iti awan inggana a kinaay-ay-ay. Wen, madaydayaw ti 
nagan ti Diosko.”

— A L M A  2 6 : 3 5 – 3 6
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kompanionmo a saanka a naliday. Ituloymo ti mang-
patibker iti pannakilangenmo ken makisaritaka a 
nasayaat.
◼ Bingayem ti orasmo iti agmalem. Saanka a 
mangbubos iti adu unay nga oras iti panagaramid iti 
maysa nga aktibidad. Sabasabaliam ti kita ti trabaho 
nga aramidem. Ibabaetmo dagiti naplanom nga akti-
bidad iti babassit a kanito ti kinaulimek ken panagda-
yaw; kalpasanna agsublika nga agtrabaho.

Pannakisarita a Sibabatad 
wenno Prangka iti Kompanion

◼ Dumgngeg nga umuna. No kadennam ti maysa a 
tao iti 24/7, madlawmonto ti sumagmamano a banag 
a mangpasuron kenka. Naggapukayo iti agduma a 
pamilia ken nagtaudan ken agdumakayo kadagiti 
namnamaen ken “annuroten” iti no ania ti umisu 
wenno gagangay. Ti ugali ti kompanionmo ket nasa-
yaat unay kenkuana, uray no madi kenka. Kabayatan 
iti companion inventory, ammuem ti ad-adu pay 
maipapan no ania dagiti pampanunotenna kadagiti 

banag babaen ti panagdamagmo kadagiti saludsod 
ken idedengngegmo a nasayaat. (Kitaen iti Preach My 
Gospel, 185–86.)
◼ Sidadayaw nga ilawlawagmo no ania ti mang-
burburibor kenka. No managdillaw wenno napung-
totka, nalabit nga agbalin a defensive ti kompanionmo 
imbes a makitinnulong kenka. Ilawlawagmo ti prob-
lemam ken no ania ti kasapulam imbes a dillawem ti 
makapasuron nga ugali ti kompanionmo. Kas paga-
rigan, “Diak kayat a nawara dagiti narugit a pinggan, 
ngem diak met kayat nga ugasan dagitoy a sisiak 
laeng. Pampanunotek a mabalin a pagtinnulonganta 
nga aramiden daytoy.” Wenno, “Madanaganak ama-
ngan ta kaguranak no naulimekka unay. Maibagam 
kadi kaniak ti pampanunotem?”
◼ Agbalinka a prangka ken naasi. Liklikam dagiti 
negatibo a pangawag wenno panaghusga. Saanmo 
nga ipagpannakkel ti posisionmo babaen ti atiddog 

C

Dagiti banag a sursuruek nga ayaten mai-
papan iti kultura, pakasaritaan, ken estilo ti 
panagbiag dagiti tao a pagserbiak:

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Agaramid iti Listaan
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“Gapuna, ay-ayatek a kakabsatko, agkararagkayo iti Ama iti amin 
a kabaelan ti pusoyo, tapno maaddaankayo iti daytoy nga ayat, 
nga impaayna iti amin a napudno a pasurot ti Anakna, ni Jesucristo; 
tapno agbalinkayo nga annak ti Dios; tapno inton agparang agbalin-
tayonto a kas kenkuana, ta makitatayonto met laeng a kas isu, tapno 
maaddaantayonto itoy a namnama; tapno mapatarnawtayo a kas iti 
kinatarnawna.”

— M O R O N I  7 : 4 8

a listaan dagiti biddut ti kompanionmo. Padasem a 
pagtalinaeden ti nababa a tono ti boses a saanka a 
napungtot wenno maasian iti bagim (kitaen iti Taga 
Efeso 4:29–32).
◼ Saanka a mapasakitan. Awatem dagiti singasing, 
uray no saan a nasayaat ti pannakaitedda, nga agyam-
yamanka unay ken naragsakka agingga a kabaelam.
◼ Masansan nga ikkam ti kompanionmo iti pam-
madayaw. Agyamanka kenkuana kadagiti banag a 
pagyamanam.
◼ Agkiddawka iti kompanionmo kadagiti singa-
sing maipapan iti no kasano a makapagdur-as 
wenno lumaingka. Kasta met a dawatem iti Apo a 
tulongannaka kadagiti pagkapsutam (kitaen iti Ether 
12:27).
◼ Padasem nga aramiden ti maysa a nasayaat a ba-
nag para iti kompanionmo iti inaldaw. Isaganam ti 
pangaldaw, dumngegka, pasilingem dagiti sapatos, isa-
ganam ti pagiddaanna, umisemka, isalapaymo dagiti 
tualia, ugasam dagiti panganan, agsuratka iti thank-
you note kadagiti nagannak kenkuana, plansaem ti 
maysa a kamiseta, ikkam isuna iti pammadayaw.

Panangipateg kadagiti Tao

◼ Sursuruem maipapan iti kultura, pakasaritaan, 
ken estilo ti panagbiag dagiti tao a pagserbiam. 
Agaramidka iti listaan dagiti banag nga ipatpateg ken 
pagyamyamanam.
◼ Agkararagka tapno maaddaanka iti ayat iti pada 
a tao wenno charity. Aramidem daytoy “iti amin 
a kabaelan ti pusom” (Moroni 7:48). Agkiddawka 

kadagiti kabaelan a mangkita kadagiti dadduma kas 
iti panangkita ti Dios kadakuada.
◼ Agserbika kadagiti miembro ti Simbaan, inves-
tigator, ken dadduma pay. Agdamagka kadagiti 
saludsod maipapan ti biag, pammati, ken padasda 
agingga nga ad-adda a maawatamon ti ugalida.
◼ Ikararagam dagiti tao. Iramanmo kadagiti kara-
ragmo dagiti tao a di nangawat kenka ken nagpasakit 
kenka (kitaen iti 3 Nephi 12:44).

Pannakilangen a Nasayaat 
kadagiti Mission Leader

◼ Agpakumbabaka (kitaen iti DkK 112:10). Ti 
panagpakumbaba ket ubbog ti amin a saguday [vir-
tue]. Agkiddawka kadagiti lidermo kadagiti singasing 
maipapan iti no kasano a makapagdur-as wenno 
lumaingka. Agtallugodka a dumngeg iti balakad, ket 
ipakaammom kadakuada a makapagpannurayda 
kenka. Agyamanka kadagiti lidermo para iti serbi-
sioda, agpadpada nga isaom ken isuratmo. (Kitaen iti 
Preach My Gospel, 120–21.)
◼ Kiddawem iti maysa a lider wenno trainer a tu-
longan ken anusannaka. Sumagmamano a misiona-
rio ti saan nga agtalek kadagiti naikkan iti awtoridad 
wenno makitada a narigat ti mangawat iti direksion 
gapu ta nasanaydan iti panagbalinda nga amo iti bu-
kodda. Marikna dagiti dadduma a kabalubalda dagiti 
lider a kapatadada. Ipakaammom kadagiti lider no 
addaanka kadagitoy a pannubok. Agkararagka para iti 
panagpakumbaba tapno agbalin a nasayaat a pasurot.

D
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◼ Ikararagam dagiti lidermo. Ikararagam nang-
nangruna ti asino man nga adda madi a riknam 
kenkuana.
◼ Panunotem a tao laeng dagiti lider. No panuno-
tentayo a nasken koma a nalalaing nga amang dagiti 
lider ngem iti dadduma pay a tao, maupaytayonto ket 
agbalintayo a managdillaw no agaramidda kadagiti 
biddut, maawananda iti panaganus, ken mangipaki-
tada iti nakapsut a panangeddeng, wenno saandatayo 
a maawatan. Mangnamnamaka kadagiti pagkurangan, 
ket sapulem dagiti nasayaat a kababalin (kitaen iti 
Mormon 9:31).
◼ Masursuruanka manipud kadagiti pagpigsaan 
ken pagbiddutan dagiti lidermo. Agaramidka iti 
listaan dagiti kababalin a kayatmo a tuladen wenno 
liklikan no gundawaymon ti mangidaulo.

Panangkontrol kadagiti 
Marikrikna nga Ayat

◼ Padur-asem ti panangpengdan iti bagi [self-
mastery]. Dagiti pampanunot ken marikrikna nga 
ayat ket gagangay ken inted ti Dios. No pagtalinae-
dentayo dagiti relasion ken ugalitayo iti uneg dagiti 
beddeng nga intuding ti Apo para kadatayo kas misio-
nario, dumur-astayonto iti pigsa ket magun-odtayonto 
dagiti naindaklan a bendision. Maaddaanka iti panna-
kaparegta wenno motivation a mangaramid iti kastoy 
babaen ti nainkararagan a panagadalmo iti Doktrina 
ken Katulagan 121:45; 1 Taga Corinto 9:24–27; Mosiah 
3:19; ken Alma 38:12. Kitaem dagiti balikas a “virtue,” 
“self mastery,” ken “temperance” iti Topical Guide. 
Ilistam dagiti bendision ken pagsayaatan a sumang-
bayto kenka ita ken iti masakbakyan bayat ti panang-
padur-asmo kadagitoy a kababalin.

Baliwam ti pampanunotem. Imbes nga agbalin nga 
adu ti pampanunotem ken marikriknam maipapan 
iti ayat, singaem ti bagim; agrelakska ket agaramidka 
iti maysa a banag. Agkantaka kadagiti himno. Yulom 
dagiti nasantuan a kasuratan ket isaom ida. Agpo-
kuska maipapan iti no ania dagiti pagyamyamanam. 
Panunotem dagiti plano para iti dayta nga aldaw. 

Agwatwatka. Ulitem ti agkumit iti trabahom. Agrag-
sakka ket agbalinka a managpartuat.
◼ Liklikam ti sulisog. Liklikam dagiti lugar, kasa-
saad, pagsasaritaan, wenno tattao a mangparnuay iti 
pannakasulisog. No maipasangoka iti makagargari a 
ladawan wenno ideya, liklikam daytoy. Baliwam dagiti 
pampanunotem kadagiti dadduma pay a banag, ket 
umadayoka a dagus iti situasion agingga a kabaelam. 
(Kitaen iti Preach My Gospel, 118–19.)
◼ Agtultuloyka iti namnama ken pammati. No 
ikarkarigatam ti manglaban kadagiti riknam iti ayat, 
kayat ti Apo a maammuam nga ay-ayatennaka pay la-
eng. Dimo kaano man baybay-an ti relasionmo iti Dios 
gapu ta mariknam a saanka a maikari. Nupay mabalin 
nga ikarkarigatam ti manglaban kadagitoy a rikna, 
saannakanto a tallikudan. Ad-adu ngem iti asino man, 
maawatanna no ania ti mapaspasaram ken ipategna 
dagiti panagkarigatam a mangliklik iti sulisog, masur-
suruanka manipud kadagiti nagbiddutam, ket agbaba-
wika. Kiddawem ti balakad ti mission presidentmo, ket 
ituloymo ti mangikarigatan a mangrimbaw kadagitoy a 
karit. (Kitaen iti Preach My Gospel, 116–17.)
◼ Saanka nga agpabisin unay, agliday, mabannog, 
masuron, wenno ma-stress. Amin dagitoy a banag 
ket mangaramid a narigrigat a maliklikan ti sulisog. 
Agmeriendaka, aginanaka biit wenno balbaliwam ti 
akitibidadmo, maaddaanka iti nasayaat a pannakisa-
rita, wenno praktisem dagiti ehersisio ti panagrelaks 
(kitaen iti panid 19).
◼ Pagtalinaedem a natalged ti bagim. Laglagipem 
a kanayon a kaduam ti kompanionmo ket saanka 
iti kaano man mabati nga agmaymaysa a kaduam ti 
maysa a miembro a saanmo a kapada iti katataona. 
No mariknam ti bagim nga aggustoka iti maysa a tao, 
kontakem ti mission president ket agpabalakadka. No 
madlawmo a padpadasen ti maysa a tao ti manggar-
gari kenka, agpatulongka iti kompanionmo. Tawagam 
ti mission presidentmo tapno ipakaammom kenkuana 
no ania ti madmadlawmo.
◼ Agayuno ken agkararagka para iti pannakaawat 
ken pigsa. No agayunotayo, ditay ikankano ti gaga-
ngay, nasalun-at a pannakabisin iti taraon iti uneg ti 
maysa a panawen tapno makagun-od iti naespirituan 
a pigsa ken mapadur-as dagiti paglaingan kas iti 

F
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panagteppel iti bagi, panangngaasi kadagiti mabisbi-
sinan, ken panagrikna iti Espiritu. Dagitoy isu met la 
a paglaingan ket makatulong kadatayo a mangliklik 
iti gagangay, nasalun-at a rikna iti ayat kas maysa a 
misionario. Ti panagayuno ket saanto a mangpaawan 
kadagiti rikna a mainaig iti seks, ngem ti binulan a 
panagayuno ket makatulong kadatayo a manggun-od 
iti pigsa, kinamannakaammo iti bagi [self-awareness], 
ken pannakaparegta [motivation] a manglaban a siu-
umno kadagitoy a rikna. (Kitaen iti Preach My Gospel, 
93–95.)
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Dagiti Pagalaan wenno Resources tapno Maipaay  
dagiti Kasapulan nga 
Intelektual
Dagiti kasapulan nga intelektual ket sabali ti epektona kadatayo. Dagiti kabaelan nga adda kadatayo ket 
umdasto tapno maipatungpal ti aramid ti Dios no agtalektayo Kenkuana a pagkaduaenna ti paglaingan-
tayo ken no ania ti kasapulan. Mabalin a makatulong dagiti singasing iti sumagmamano nga isyu. Kasta 
met nga agibasarka iti seksion ti “Dagiti Sapasap a Pagbatayan tapno Kabaelan a Labanan ti Stress” 
kadagiti panid 17–22 para kadagiti nayon pay nga ideya.

Panagsursuro iti Lengguahe

◼ Adalen ti Preach My Gospel, kapitulo 7. Na-
inkararagan a yaplikar daytoy a kapitulo, “Kasano a 
Nasaysayaat a Masursurok ti Lengguahek iti Mision?”
◼ Agtultuloyka nga agtrabaho a sipapasnek. Ag-
talekka iti Apo a bendisionannaka iti sagut ti pagsasao 
no kasapulam daytoy tapno maipatungpal no ania ti 
tartarigagayanna. Laglagipem, manmano a misionario 

ti agbalin a naan-anay a nalaing iti baro a lengguahe. 
Am-ammonaka ti Apo, inawagannaka, ket usaren-
nanto dagiti pagpigsaam tapno mabendisionan dagiti 
dadduma. Isunanto ti mangpunno iti pagkapsutam. 
Itedmo a tulong ti amin a sagut nga adda kenka.
◼ Maragsakanka nga agsao iti baro a lengguahem. 
No dadduma nalaklaka nga isao ti baro a lengguahe 
no ditay namnamaen nga agbalin nga eksperto ti 
bagbagitayo.

A
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banag iti maymaysa a lugar tapno saanka a mangsa-
yang iti oras iti panangsapul kadagitoy.
◼ No masingaka, siaanus ngem sititibker nga itu-
rongmo ti atensionmo iti aramidem. Masansan nga 
aramidem dagitoy no kasapulam.

Panagtalinaed a Naurnos 
kadagiti Panggep a Tun-oyen 
ken Plano

◼ Usarem dagiti ramit [tools] iti panagiskediul 
a naited kenka iti Preach My Gospel. Adalenyo 
ti kapitulo 8, “Kasano a Mausarko a Nainsiriban ti 
Orasko?” Naannad a napadur-as dagitoy a ramit 
[tools] para kadagiti misionario ken matulonganda-
kanto iti panggepmo. Saggaysaem nga ipokus dagiti 
banag, ket saanka nga agdardaras.

◼ Saanka nga agpannuray iti memoriam laeng. 
Isuratmo dagiti nagan, adress, appointment, lesson 
plan, ken panggepmo a tun-oyen. Mangipigketka 
iti reminder notes para kadagiti napapateg a banag 
iti ridaw, iti refrigerator, iti abay ti katrem, wenno iti 
plannermo.
◼ Ikabilmo ti amin a banag a kasapulamto iti 
sumaruno nga aldaw iti maitudo a lugar sakbay 
a maturogka. Iti kasta saanmonto a malipatan dagiti 
napapateg a banag. Idulinmo dagiti napapateg a 

B

“Kas iti nasken a ditayo panangibaba kadagiti pagrukodan [stan-
dards] nga impasdek ti Apo para iti galad dagiti katulonganna, saan-
tayo met a napusgan a mangpatanor kadagitoy. . . . Siguraduem nga 
awananka kadagiti nangatngato a pagrukodan para iti bagim wenno 
iti dadduma ngem iti impasdek ti Apo” (“Perfection, Perceptions, Pres-
sures, and Principles” [Provo Missionary Training Center devotional, 
Mar. 19, 2002], 2–3).

— E L D E R  C E C I L   O .  S A M U E L S O N   J R .

Irekordmo iti plannermo

– Dagiti wagas a pangusaran kadagiti ba-
bassit a dagup ti panawen a nainsiriban

– Dagiti plano iti preparation-day
– Dagiti nagan, adres, appointment, lesson 

plan
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◼ Bay-an a tulongannaka ti Apo kalpasan nga 
inaramidmon ti amin a kabaelam nga agplano 
iti dayta nga aldaw. Apaman a naaramidmon ti 
kabaelam nga aramiden nga agplano a naan-anay, 
kiddawem Kenkuana nga agkaykaysa a maaramid 
dagiti banag para iti pagimbagam. Agsaganaka nga 
agaramid kadagiti panagbalbaliw ken dumngegka iti 
Espiritu.

Saan a Marikna a Nalaing 
wenno Mannakabael a kas 
kadagiti Dadduma

◼ No narigat para kenka ti panagbasa, panagadal, 
wenno panagiyulo, agan-anuska iti bagim. Masan-
san nga agsarde-sardengka biit iti damo; kalpasanna 
in-inut nga agadalka iti sumagmamano a minuto iti 
at-atiddog nga oras. Isuratmo no ania ti nabasam 
tapno makatulong kenka a manglagip. Basaem iti na-
pigsa (iti nainnayad) no makatulong daytoy. Padasem 
ti panagiyulo babaen (ti) panangulitmo kadagiti banag 
iti napigsa, (2) panangbasa wenno panangisuratmo 
kadagiti banag iti sumagmamano a gundaway, wenno 

(3) panagtignay ken panangyakemmo kadagiti banag 
bayat ti panagsursurom. Kitaem no ania a teknik ti 
kasayaatan para kenka. Usarem dagiti dadduma pay 
a pagpigsaan nga adda kenka, kas iti panangkontak 
kadagiti interesado nga investigator, panag-navigate, 
wenno panagbalin a naragsak.
◼ Pagtalinaedem ti kinaragsakmo no makaara-
midka iti biddut. Kalpasanna padasem manen.
◼ Sapulem ti pagpigsaan iti maysa a pagkapsutan. 
No dadduma ti kaadda ti pagkapsutan ket mangisuro 
kadatayo kadagiti pagpigsaan kas iti kinamanang-
ngaasi, pannakipagrikna, kinaanus, kinapakumbaba, 
ken panagpannuray iti Apo. No dadduma ti maysa a 
pagkapsutan (kas iti panagbalin a nalaka a masinga) 
ket addaan iti pagpigsaan a kumadua iti daytoy (kas 
iti pannakadlaw kadagiti banag a naliwayan dagiti 
dadduma). Sapulem dagiti pagpigsaan a mabalin a 
naggapu manipud kadagiti pagkapsutam.
◼ No mariknam nga agilemka kadagiti paglai-
ngan ti maysa a tao, ulitem nga ipokus ti aten-
sionmo iti personal a misionmo. Usarem ti pigsam 
iti panangpadur-asmo kadagiti pagpigsaam ken 
panangitulongmo kadagitoy iti trabaho. Daytoy ti 
misionmo. (Kitaen iti Preach My Gospel, 10–11.)

C
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Dagiti Pagalaan wenno Resources tapno Maipaay  
dagiti Kasapulan nga 
Espiritual
Kadagiti misionario, ti gagangay a reaksion iti nalaus a pannaka-stress ket ti panagduadua iti pigsa ti 
pammaneknekda wenno ti kinapudno ti ebanghelio. Daytoy a problema ket masansan a bunga ti kina-
awan pagalaan a tulong [resources] tapno kabaelan a labanan ti nalaus a pannaka-stress a saan a ti 
kinaawan ti pammaneknek. No addaanka kadagiti kasta a pagrigatan, padasem dagiti singasing iti baba 
a kasla umisu kenka. Kasta met nga agibasarka iti seksion ti “Dagiti Sapasap a Pagbatayan tapno Kaba-
elan a Labanan ti Stress” kadagiti panid 17–22 para kadagiti nayon pay nga ideya.

Panagsursurok a 
Mangpapigsa iti 
Pammaneknekko

◼ Maawatam a napintas dagiti saludsod. Inawat 
ni Joseph Smith ti adu a paltiing kas sungbat kada-
giti napudno a saludsod. Dagiti nasantuan kasura-
tan, mannursuro ken rason ket makatulong kadagiti 
sumagmamano a saludsod, ngem ti laeng Espiritu ti 
mabalin a mangipatalged a napaypayso ti Dios, ken 
pudno ti Simbaan.

◼ Maawatam no ania ti pammati. Ti maaddaan iti 
pammati ket maaddaan iti panagtalek iti naan-anay a 
kinasayaat, ayat, sirib, ken saan a panangidaddaduma 
ti Dios, nupay ditayo naan-anay a maawatan. Isuro ni 
Alma a “ti pammati saan a ti kaadda ti naan-anay a 
pannakaammo kadagiti banag; ngarud no adda pam-
matim mangnamnamaka iti banag a saan a makita, 
ngem pudno” (Alma 32:21). Saanmo a kasapulan ti 
“naan-anay a pannakaammo” tapno maaddaan iti 
pammati. Adalem ti Alma 32 para iti tulong iti pa-
nangbangonmo iti pammatim. (Kitaen iti Preach My 
Gospel, 116–17.)

A
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◼ Agan-anuska. Ti panawen ken padas ket maka-
tulongto kenka a mangrikna iti sumagmamano a 
banag a makatikaw kenka ita. Laglagipem ti kinuna ni 
Nephi: “Ammok nga ay-ayatenna dagiti annakna; nu-
pay kasta, diak ammo ti kaipapanan ti amin a banag” 
(1 Nephi 11:17). Mangrugika iti no ania ti naammuam 
a pudno babaen ti Espiritu maipapan ti Dios. (Kitaen 
iti Preach My Gospel, 120.)
◼ Tungpalem dagiti bilin. Makagun-odtayo iti pa-
nagtalek iti Apo no sursuruentayo babaen ti padas ti 
kinapateg dagiti pannursurona. “No adda agpanggep 
nga agaramid iti pagayatanna, maam-ammonanto ti 
maipapan iti isursurok, no aggapu iti Dios, wenno no 
agsaoak a sisiak” (Juan 7:17).

Panagsursuro nga Agbabawi

◼ Agbalin a napudnoka iti mission presi-
dentmo. No kasapulam ti agba-
bawi kadagiti nadagsen a 
basolmo a saan pay 
a naresolba, ka-
saom ti mission 
presidentmo 

a sibabatad ken sipupudno. Tulongannakanto a ma-
ngatur kadagitoy a banag.
◼ Pakawanem ti bagim kalpasan ti panagbabawi. 
No nagbabawikan ket mariknam pay laeng ti basol 
ken bain, laglagipem a pagbabawyantayo ti amin a 
napalabas a nagbasolan ken nagbiddutan. Agtalekka 
nga umdasen ti Pannubbot ni Cristo, uray para kenka. 
Laglagipem a saan laeng a tulong a plano [backup 
plan] ti panagbabawi. Ti panagbabawi ket plano ti 
kinaragsak para iti tunggal tao. Siguraduem a dagiti 
banag a pagdandanagam unay ket dagiti banag a 
talaga a napateg (kas pagarigan, ti panagprogreso 
dagiti investigatormo), saan laeng a dagiti banag 

B

“Agsukisokkayo a sireregta, agkararagkayo a kanayon, ken mama-
tikayo, ket agkaykaysa ti amin a banag para iti pagimbaganyo, no 
magnakayo a sililinteg ken laglagipenyo ti katulagan a nakitulaganyo 
iti tunggal maysa.”

— D O K T R I N A  K E N  K AT U L A G A N  9 0 : 2 4
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maipanggep iti bagim (kas iti ipagarup dagiti dad-
duma maipapan kenka).
◼ Maawatam ti kinapateg ti panagpudno. No ma-
riknam a kasapulan ti mangipudno kadagiti saan unay 
a nadagsen a basol wenno ulit-uliten ti mangipudno, 
uray no kalpasan nga impanamnaman kenka dagiti 
priesthood holder nga umdasen ti panagipudnom, 
nalabit a nabayag unay ti panangawatmo iti daytoy. Ti 
panagtultuloy a pannakariknam iti babawi ken liday 
maipapan kadagiti napalabas a basol ket gagangay 
ken saanna a kayat a sawen a kasapulam manen ti 
agipudno. Singaem ti bagim manipud kadagita kasta 
a pampanunot babaen ti dadduma pay nga aktibidad, 
ket aramidem ti napanunot a pili a mamati iti pam-
makawan ti Apo. Liklikam ti sulisog nga agbalin a 
pagdandanagam wenno pagbainam.
◼ Kasaom ti mission presidentmo no agtultuloy a 
marigatanka.

Panagsursuro nga Agkararag 
a Napnuan iti Kaipapanan

◼ Padasem ti agkararag iti napigsa, uray no iti 
arasaas laeng. Padasem ti agsagana para iti panagka-
rarag babaen ti panangisuratmo kadagiti saludsodmo 
wenno pakaseknam. Panunotem nga adda iti sibaymo 
ti Apo. Kiddawem ti Apo no ania ti maaramidmo para 
Kenkuana ita nga aldaw; kalpasanna aramidem dagiti 
ideya nga umay iti panunotmo. No dadduma usarem 
ti kararagmo laeng tapno agyaman iti Dios para iti 
amin a nasasayaat a banag a nangparaburanna kenka.
◼ Adalem ti “Pray with Faith” iti Preach My Gospel. 
Daytoy a seksion, a masarakan kadagiti panid 93–95, ket 
mangted kadagiti singasing maipapan ti kararag.

Panangsursuro a Mangipateg 
kadagiti Nasantuan a 
Kasuratan

◼ Agkararagka a silalawag para iti tulong a pan-
nakaawat ken pannakaay-ayo kadagiti nasantuan 
a kasuratan. Usarem ti sumagmamano nga oras ti 
panagadalmo a mangisurat kadagiti riknam ken reak-
sionmo, no ania ti masursurom, wenno dagiti naespi-
rituan nga impresion a maawatmo.
◼ Sublien nga adalen ti “Study Ideas and Sug-
gestions” iti Preach My Gospel. Daytoy a seksion, a 
masarakan kadagiti panid 22–25, ket mangted kenka 
kadagiti singasing para iti napatpateg a panagadal iti 
nasantuan a kasuratan.

Panangsursuro nga 
Agpannuray iti Espiritu

◼ Agsursuro nga addaan iti panaganus. Ti panag-
sursuro a mangilasin iti timek ti Espiritu ket maipada 
unay iti panagsursuro iti maysa a lengguahe—kasa-
pulanna ti panangaramid, anus, panagpakumbaba, 
ken panagtallugod a makasursuro manipud kadagiti 
biddut a saan a sumuko.
◼ Agsursuro manipud kadagiti sapasap a kompe-
rensia. Para kadagiti ideya maipapan iti no kasano a 
mapadur-as ti bukod a paltiing, adalem dagiti bitla iti 
sapasap a komperensia maipapan ti daytoy a topiko.
◼ Adalen ti Preach My Gospel. Naglaon dagiti 
panid 96–99 kadagiti nayon pay a singasing ken pan-
nakaammo ken pannakaawat [insights] maipapan iti 
panangilasin ken panagpannuray iti Espiritu.

C

D

E

Be Still, My Soul: Thy God doth undertake
To guide the future as he has the past.
Thy hope, thy confidence let nothing shake;
All now mysterious shall be bright at last.
Be still, my soul: The waves and winds still know
His voice who ruled them while he dwelt below.
— H Y M N S ,  N O .  1 2 4 .
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Adalem dagiti binatog kadagiti sumaganad a panid tapno mapapigsa iti pammatim nga ipaayannakanto ti Dios 
iti pannakaliwliwa ken tulong. Bayat ti pananglaglagipmo iti Mangisalakan, “agtaeng [kenka] ti Espirituna”  
(DkK 20:79).

Isaias 41:10 “Dika agbuteng; ta addaak kenka: dika agkullayaw ta siak ti Diosmo: papigsaenkanto; wen, 
tulongankanto; wen, tapayaenkanto iti akinkannawan nga ima ti kinalintegko.”

Juan 14:27 “Ti talna ibatik kadakayo, ti talna itdek kadakayo: saan a kas iti panangited ti lubong ti pana-
ngitedko kadakayo. Saan koma nga agpulkok ti pusoyo ken di agbuteng.”

2 Timoteo 1:7 “Ta saannatay nga inikkan ti Dios ti espiritu ti kinatakrot; no di ti kinatibker, ken ti ayat ken ti 
naimbag a nakem.”

1 Nephi 1:20 “Ti panangngaasi ti Apo adda kadagiti amin a pinilina, gapu iti pammatida, a nangpakired 
kadakuada agingga iti pannakabalin ti pannakayawatda.”

Jacob 3:1 “Liwliwaennakayonto kadagiti sagsagabaenyo, ket idawatnanto ti pagsayaatanyo.”

Jacob 4:7 “Impakita kadakami ti Apo a Dios ti pagkapsutanmi tapno ammomi a babaen ti paraburna, 
ken ti naindaklan nga ikakanunongna kadagiti annak ti tattao, maaddaankami iti pannakaba-
lin a mangaramid kadagitoy a banag.”

Mosiah 4:27 “Ket penkenyo a maaramid amin dagitoy a banag a nainsiriban ken naurnos; agsipud ta 
saan a masapul nga agtaray ti tao iti naparpardas ngem iti kabaelanna.”

Mosiah 24:13–14 “Yangadyo dagiti uloyo ket maliwliwakayo, ta ammok ti katulagan nga inaramidyo kaniak; 
ket makitulagak kadagiti taok ken wayawayaak ida iti pannakaadipen. Kasta met a palag-
anek dagiti dagensen nga adda iti abagayo, tapno diyo ida marikrikna iti kaaddada iti 
likudyo, uray pay iti pannakaadipenyo; ket aramidek daytoy tapno agbalinkayo a saksi 
kalpasanna, ken tapno maammuanyo nga awan duadua a siak, ti Apo a Dios, sarungkarak 
dagiti taok iti panagsagabada.”

Alma 7:12 “Awatenna ti pagkuranganda, tapno mapno ti lalaemna iti kaasi, a maibatay iti lasag, tapno 
maammuanna a maibatay iti lasag no kasano nga alawenna dagiti taona a maibatay kada-
giti pagkuranganda.”

Dagiti Pagadawan iti Nasantuan a Kasuratan
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Alma 26:27 “Idi nalday ti puspusotayo ken dandanitayon agtukiad, adtoy lininglingaynatayo ti Apo, ket 
kinunana: . . . ibturanyo ti rigrigatyo, ket itdekto kadakayo ti balligi.”

Alma 38:5 “Agingga nga adda panagtalekmo iti Dios kasta met ti pannakawayawayam kadagiti pannu-
bok, ken kadagiti parikutmo, ken dagiti rigatmo.”

Ether 12:27 “Ket no umasideg kaniak dagiti tao ipakitak kadakuada ti pagkapsutanda. Inikkak dagiti tao 
iti pagkapsutan tapno agpakumbabada; ket umdas ti paraburko iti amin a tattao a mangipa-
kumbaba iti bagbagida kaniak, ket adda pammatida kaniak, sakonto aramiden a napigsa 
kadakuada dagiti nakapsut a banag.”

Doktrina ken Katulagan 
6:32–36

“Kas iti kaaddak iti tengngayo. . . . Ngarud, dikayo agbuteng, bassit a pangen; agaramid-
kayo iti nasayaat; bay-anyo nga agtipon ti daga ken ti impierno a mangbusor kadakayo,  
ta no nabangonkayo iti batok, saanda nga agballigi. Adtoy, saankayo a kedngan. . . . 
Kitaendak iti tunggal panunot; saankayo nga agduadua, saankayo nga agbuteng.”

Doktrina ken Katulagan 
58:2–4

“Isu a napudno iti panagtutuok, dadakkelto ti gunggonana iti pagarian ti langit. Diyo makita 
iti gagangay a matayo, ta iti agdama a panawen, ti panggep ti Diosyo maipanggep 
kadagitoy a banag a dumtengto kalpasan daytoy, ken ti gloria a sumaruno kalpasan ti adu 
a panagtutuok. Ta kalpasan ti adu a panagtutuok umay dagiti bendision.”

Doktrina ken Katulagan 
122:7–9

“Amin dagitoy a padas ipaayandaka iti padas, ket agbalindanto a pagsayaatam. Ti Anak ti 
Tao bimmaba iti babaenda amin. . . . Ngarud, dika bumdeng.”

Bible Dictionary, “Fear” “Ti umuna nga epekto ti basol ni Adan ket nagbuteng isuna (Genesis 3:10). . . . Manipud 
pay idi Pannakatnag, sinursuruanen ti Dios dagiti tao a saanda nga agbuteng, ngem silaladi-
ngit nga agdawatda iti pammakawan nga addaan iti naan-anay a panagtalek iti yaawatda 
iti daytoy.”

Dagiti dadduma pay a 
pagadawan iti nasantuan 
a kasuratan:
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Panagsagana ti Misionario  
Panag-adjust iti Biag ti 
Misionario
Daytoy a seksion ket pakagupgopan ti material nga awatem iti online sakbay ti iseserrekmo iti MTC.

Gagangay a mapadasan dagiti baro a misionario ti 
sumagmamano a tukad [degree] ti stress wenno 

saan a pannakagin-awa no panawanda ti pamilia, 
gagayyem, ken dagiti banag a nakairuamanda nga 
aramiden. Dagiti gagangay a transision ti pannaka-
yakar wenno transfer, dagiti baro a kompanion, ken 
dagiti baro a naituding nga aramiden [assignment] ket 
agkasapulanto pay iti sumagmamano a panag-adjust. 
Agan-anuska kabayatan ti panagsursurom a mangbig-
big kadagiti bendision ti panangidatonmo iti biagmo a 
naan-anay iti Mangisalakan. Laglagipem, kaduaenna-
kanto ti Espiritu bayat ti panangaramidmo kadagitoy 

a panagbalbaliw ket tulongannakanto iti panag-adjust 
kadagiti baro a pagrebbengam kas misionario.

Panag-adjust kadagiti Baro a Padas
Kas iti adu a sumsumrek iti baro a situasion, masan-
san a maipasango dagiti misionario iti uppat a paset 
[phases], wenno addang, iti panag-adjustda a mainaig 
iti rikna [emotional adjustment] no sumrekda iti MTC 
ken no sumrekda manen iti tay-ak ti mision:
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Namnamaen Panangtakuat iti  
Saan a Namnamaen “Maaramidko Daytoy” Kinatibker ti Rikna

Mabalin a mariknam ti 
gagar a sumango iti karit 
(kitaen iti 1 Nephi 3:7).

Mabalin a mariknam nga 
ad-adda a maawatam ti 
panggep ken ad-adda a 
managtalekka iti Naila-
ngitan nga Ama (kitaen iti 
3 Nephi 5:13).

Mabalin a mariknam ti 
ragsak ket agur-urayka 
a maaddaan iti baro a 
kaam-ammo ken padas iti 
baro a lugar.

Mabalin a mangrugi a 
kailiwmo ti pagtaengan, 
pamilia, ken gagayyem 
ken agduaduaka pay iti 
pangngeddengmo nga 
agserbi (kitaen iti Alma 
26:27).

Mabalin a madlawmo 
dagiti pakakitaan iti 
bagim gapu iti pannaka-
stress, kas iti naisturbo a 
pannaturog, panagbaliw 
ti ganas a mangan, 
wenno alisto a masuron.

Mabalin a dimo namna-
maen a matakuatam ti 
bagim a nalaka a mapa-
sakitan ken awanan anus 
kadagiti annuroten ken 
namnamaen.

Mangrugi a dumur-as da-
giti paglaingam iti pana-
ngisuro ken lengguahe.

Masursurom ti agtallugod 
nga agtungpal kadagiti 
annuroten ken namna-
maen iti mision.

Ipakitam ti panaganus 
iti bagim bayat ti pa-
nagsursurom “iti tunggal 
pammilin” (kitaen iti Isaias 
28:10; Mosiah 4:27).

Dagiti pisikal a sinto-
masmo iti stress, no 
addaanka man, ket 
mangrugi nga agawan. 

Mariknam ti nagin-awa 
a panangaramidmo iti 
inaldaw a trabahom.

Mabigbigmo dagiti bu-
kod a pagpigsaam ken 
panagprogresom.

Maawatam no ania ti 
kayat a sawen ti saan 
nga agdardaras iti 
panagbiag (kitaen iti DkK 
98:12).

Maaddaanka iti dakdak-
kel a panagtalek iti bagi 
ken manayonan ti tariga-
gaymo nga agserbi.

1 2 3 4

Dagiti Banag a Maaramidmo Ita
◼ Mangsapul kadagiti wagas a pakapagserbiam 
kadagiti dadduma. Ti aramid ti misionario ket awag 
nga agserbi. Saanka nga agpokus iti marikriknam a 
saan a pannakagin-awa no di iti panagserbi kadagiti 
agkasapulan iti nasayaat a balikas, aramid ti kaasi, 
wenno pannakakigayyem. (Kitaen iti Preach My Gos-
pel, 168–69.)
◼ Kasaom dagiti dadduma maipapan iti daytoy a 
panag-adjust. Maaddaan iti oras a paglilinnawagan 
dagiti sumaganad a saludsod a kaduam dagiti nagan-
nak, priesthood leader, wenno nagsublin a misionario 
a gagayyem:

Uppat nga Addang [Stages] ti Panag-adjust
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– Ania ti masursurotayo manipud kadagiti pagarigan 
ti Dios iti nasantuan a kasuratan a mangidawda-
wat kadagiti tao nga agaramid kadagiti banag nga 
adayo iti mariknada a kabaelanda nga aramiden? 
(Kitaen iti Exodo 4:10–12; Jeremias 1:6–9; Alma 
17:10–12; 26:27; Ether 12:23–27; Moises 6:31–32.)

– Apay a nasken a maturog ken agriing iti husto nga 
oras, mangpatalinaed iti nasayaat a nutrision, inal-
daw nga agwatwat, ken maaddaan kadagiti bukod 
a kararag?

– Kasano a ti panagsurat iti journal ket makatulong 
kadatayo iti panawen dagiti mapannubok a padas?

– Ania ti nasayaat nga aramidentayo no saan a ma-
ikkat dagiti saan a nasayaat a kapanunotan wenno 
rikna?

◼ Basaen ti artikulo a “Preparing Emotionally  
for Missionary Service” ni Robert K. Wagstaff (iti 
Ensign, Mar. 2011, 22–26; adda a magun-od iti online 
at LDS.org).
◼ Agpokuska maipapan ti panangpapigsa iti 
relasionmo iti Nailangitan nga Amam. Gun-odem 
ti Espiritu babaen ti bukod a panagadal, panagadal iti 
nasantuan a kasuratan, makaparegta a musika, pa-
nagbasa iti patriarchal blessingmo, ken dadduma pay 
a wagas a nasarakam a makatulong.
◼ Agbalinka a nasayaat iti bagim ken iti dad-
duma. Agsaoka iti isu met la a makaliwliwa, ken 
nasayaat a balikas nga iti panagkunam ket mabalin 
nga us-usaren ti Mangisalakan. Laglagipem, dagiti 
panunoten nga awanen maaramid pay, awanen ti 
namnama, nalaus a pannakakondena ket saan nga 
aggapu iti Apo.

◼ Namnamaem ti saan a ninamnama. Dagiti pa-
dasmo kas misionario ket saanto a maipada iti padas 
ti maysa a tao. Saanto nga agpapada ti amin a banag 
kas iti naplanom wenno kas iti panagkunam a nasken 
koma. Ti panangamirismo kadagiti namnamaem 
ket makatulongto kenka nga agbalin a prangka ken 
mannakaawat.

Pakagupgopan
Bayat ti panagserbim iti misionmo, agsaganaka nga 
umawat iti panagbalbaliw. Ti biag kas maysa a misio-
nario ket nalabit a naidumdumanto ngem iti ania man 
a banag a mapadasamto pay laeng, ngem no mapanka 
iti mision nga addaan iti positibo wenno nasayaat a 
galad, mamatika iti Apo, ken ammom a kasapulan ti 
panagibtur ken panaganus iti bagim ken iti dadduma, 
gunggonaan ken bendisionannakanto ti Apo. Laglagi-
pem ti balakad a naited ken ni Propeta Joseph Smith 
iti narigat unay a panawen iti biagna: “Ammuem, 
anakko, nga amin dagitoy a banag ipaayandaka iti 
padas, ket agbalindanto a pagsayaatam” (DkK 122:7).

Laglagipem, kaduaennakanto ti Espiritu bayat ti panangaramidmo ka-
dagitoy a panagbalbaliw ket tulongannakanto iti panag-adjust kadagiti 
baro a pagrebbengam kas misionario.
“Ket asino man a mangawat kadakayo, addaakto met sadiay, ta adda-
akto iti sangoyo. Addaakto iti makanawanyo ken iti makanigidyo, ket 
addanto ti Espirituk iti puspusoyo, ket likmutendakayonto dagiti anghelko, 
a mangtarabay kadakayo.”

— D O K T R I N A  K E N  K AT U L A G A N  8 4 : 8 8
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