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Pengantar
Sebagai misionaris, Anda dipanggil untuk mewakili 
Yesus Kristus dalam melayani anak-anak Bapa Sur-
gawi. Juruselamat mengasihi Anda, dan Dia akan 
menolong Anda berhasil. Dia telah berjanji: “Aku 
akan pergi di hadapan mukamu. Aku akan berada 
pada sisi kananmu dan pada sisi kirimu, dan Roh-Ku 
akan berada dalam hatimu, dan para malaikat-Ku di 
sekitarmu, untuk menopangmu” (A&P 84:88).

Sewaktu Anda menjalankan iman Anda dan menin-
daki keputusan yang telah Anda buat untuk melaku-
kan pekerjaan Tuhan, Anda akan mengembangkan 
keterampilan, karunia, dan kekuatan yang Anda per-
lukan lebih cepat. Anda akan merasakan bantuan-
Nya dan bertumbuh dalam kemampuan Anda untuk 
melayani Tuhan.

Bahkan dengan janji akan bantuan Tuhan, banyak 
misionaris terhebat dalam sejarah mencatat bahwa 
mereka menderita dan berjuang dalam pekerjaan 
misionaris. Amon dan saudara-saudaranya “banyak 
menderita, baik dalam tubuh maupun dalam pikiran, 
seperti kelaparan, kehausan dan keletihan, dan 
juga banyak kerja di dalam roh” (Alma 17:5). Ter-
kadang, mereka sepertinya ingin pulang ke rumah. 

Cara Memulai

Bacalah “Memahami Stres”
Untuk memulai, bacalah “Memahami Stres” di 
halaman 3–10 untuk memperoleh pemahaman 
umum tentang sifat stres, tuntutan pekerjaan 
misionaris yang mungkin menyebabkan itu, dan 
sumber-sumber yang tersedia untuk mengatasi 
tuntutan-tuntutan ini.

Melengkapi Penilaian Diri
Gunakan Catatan Penilaian Diri di halaman 
11–13 untuk menentukan manakah stres-stres 
tertentu atau tuntutan pekerjaan missionaris yang 
dapat menyebabkan kesulitan saat ini.

Carilah Saran dan Alat yang 
Berlaku

Sewaktu Anda telah mengenali stres, carilah 
halaman sumber yang tertulis di samping setiap 
bagian dalam penilaian. Saran-saran ini akan 
menolong Anda belajar mengatasi stres Anda. 
Para misionaris dan pemimpin misi lainnya dapat 
menolong Anda menerapkan alat ini dan menya-
rankan gagasan lainnya.

Ulangi jika Perlu
Ulangi penilaian diri jika perlu disepanjang misi 
Anda. Kembalilah pada buku ini untuk gagasan 
lebih lanjut kapan pun Anda memerlukannya.
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“Sekarang ketika hati kita tertekan, dan kita hampir 
berbalik, lihatlah, Tuhan menghibur kita, dan berfir-
man: Pergilah ke antara saudara-saudaramu, orang-
orang Laman, dan tanggunglah dengan kesabaran 
kesengsaraanmu, dan Aku akan memberi kepadamu 
keberhasilan” (Alma 26:27).

Kebanyakan dari rahasia untuk mengatasi kepu-
tusasaan dan stres yang umum dalam pelayanan 
misionaris adalah untuk memperbarui dengan 
Tuhan keputusan Anda untuk melayani. Presiden 
Gordon B. Hinckley menceritakan pengalamannya 
ketika dia pertama kali memulai misinya di Inggris.

“Saya merasa kurang enak badan sewaktu saya tiba. 
Beberapa minggu pertama itu, karena penyakit dan 
pertentangan yang saya rasakan, saya putus asa. 
Saya menulis surat ke rumah untuk ayah saya yang 
baik dan mengatakan bahwa saya merasa saya mem-
buang-buang waktu dan uangnya. Dia adalah ayah 
dan presiden pasak saya, dan dia orang yang bijak-
sana serta diilhami. Dia menulis sepucuk surat yang 
sangat pendek kepada saya yang berbunyi, ‘Gordon 
terkasih, Ayah telah menerima suratmu baru-baru 
ini. Ayah hanya memiliki satu saran: Lupakan di-
rimu sendiri dan pergilah bekerja.’ Di awal pagi itu 
dalam kelas tulisan suci kami, rekan saya dan saya 
telah membaca firman Tuhan ini: ‘Karena siapa yang 
mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan 
nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya 
karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamat-
kannya’ (Markus 8:35).

Firman Tuhan itu, diikuti dengan surat ayah saya 
yang berisi nasihatnya untuk melupakan diri saya 
sendiri dan pergi bekerja, meresap dalam sanu-
bari saya. Dengan surat ayah saya di tangan, saya 
masuk ke kamar tidur saya di rumah di Jalan Wa-
dham 15, tempat kami tinggal, dan berlutut serta 

membuat permohonan kepada Tuhan. Saya berjanji 
bahwa saya akan berusaha untuk melupakan diri 
saya sendiri dan kehilangan diri saya sendiri dalam 
pelayanan-Nya.

Hari itu di bulan Juli tahun 1933 adalah hari kepu-
tusan saya. Sebuah terang baru datang ke dalam 
kehidupan saya dan sukacita baru ke dalam hati 
saya. Kabut Inggris tampak terangkat, dan saya me-
lihat sinar mentari. Saya memiliki pengalaman misi 
yang kaya dan menakjubkan, yang karenanya saya 
akan senantiasa bersyukur” (“Taking the Gospel to 
Britain: A Declaration of Vision, Faith, Courage, and 
Truth,” Ensign, Juli 1987, 7).

Presiden Hinckley menemukan keberhasilan dalam 
mengatasi keputusasaannya sewaktu dia memperba-
rui keputusannya untuk melayani Tuhan. Dia kemu-
dian menuturkan, “Penangkal terbaik yang saya tahu 
untuk kecemasan adalah kerja. Obat terbaik untuk 
kekecewaan adalah pelayanan. Penyembuh terbaik 
untuk kelelahan adalah tantangan dalam menolong 
seseorang yang bahkan lebih lelah” (“Words of the 
Prophet: Put Your Shoulder to the Wheel,” New Era, 
Juli 2000, 7).

Menggunakan Buklet Ini
Pekerjaan misionaris dapatlah menyenangkan 
maupun menyebabkan stres. Buklet ini akan me-
nolong Anda memahami stres dengan lebih baik 
dan bagaimana itu memengaruhi Anda, namun itu 
tidak dimaksudkan untuk dibaca sekaligus. Dengan 
menggunakan petunjuk yang tertera di halaman 1, 
Anda akan dibimbing pada saran untuk topik yang 
Anda pilih. Gagasan ini juga akan menolong Anda 
melayani rekan Anda dan misionaris lainnya.
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Memahami Stres
Stres Adalah Bagian Normal dari 
Kehidupan
Sewaktu Anda memulai pengalaman baru apa pun 
(seperti bergabung dengan Gereja atau menghadiri 
sekolah baru), Anda merasa senang dengan kesem-
patan itu—dan gugup karena Anda tidak cukup tahu 
apa yang diharapkan. Setiap kali Anda belajar untuk 
mengatasi tantangan-tantangan ini, Anda bertum-
buh dalam proses.

Misi tidaklah berbeda. Terkadang misi terasa seperti 
petualangan rohani yang menakjubkan—atau setidak-
nya sebuah tantangan yang dapat Anda atasi. Anda 
dengan tenang maju dengan iman, menyadari bahwa 
banyak kegugupan atau kecemasan yang Anda alami 
bersifat sementara. Anda mendapat keberanian dalam 
mengetahui bahwa Anda akan menyesuaikan dengan 
waktu, bertumbuh secara rohani, dan mengembang-
kan banyak keterampilan baru. Pengalaman yang 
pernah Anda takutkan menjadi lebih dapat diatasi. 
Anda bahkan jadi menghargai aspek-aspek kehidupan 
misionaris yang dahulu terasa membebani. Anda 

bersandar pada Roh, bertumbuh dalam keyakinan, 
dan menemukan sukacita dalam pelayanan Anda.

Meskipun demikian, di saat-saat lain, Anda mung-
kin menghadapi masalah atau pengalaman yang 
tak terduga yang lebih sulit atau tidak menyenang-
kan daripada yang Anda antisipasi. Anda mungkin 
mempertanyakan bagaimana Anda dapat berhasil. 
Sumber-sumber yang pernah Anda andalkan untuk 
menolong Anda mengatasi itu mungkin tidak ter-
sedia. Alih-alih merasa termotivasi untuk berusaha, 
Anda mungkin menjadi cemas, mudah marah, kele-
lahan, atau frustrasi. Anda mungkin mengalami ge-
jala fisik seperti rasa sakit, sakit perut, kurang tidur, 
atau penyakit. Anda dapat menghadapi masalah be-
lajar atau berhubungan dengan orang. Anda mung-
kin merasa putus asa atau ingin menyerah.

Seperti meteran pada dasbor mobil yang mengi-
ngatkan Anda untuk memperlambat, menekan gas, 
atau mengecek mesin, gejala-gejala ini adalah sinyal 
untuk mengingatkan Anda untuk memperlambat, 
mengisi “tangki” rohani Anda, dan mencari solusi 
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Tanda-Tanda Anda  
pada Level Ini Apa yang Harus Dilakukan

Yakin, bahagia

Siap menghadapi tantangan

Cepat pulih dari kemunduran

Bergaul dengan rekan Anda

Merasasakan Roh

Ini idealnya. Di sini Anda mengatasi stres setiap hari 
dari pekerjaan misionaris, belajar, dan maju.

Teruslah bekerja keras dan percayalah kepada Tuhan.

Ketegangan, kekhawatiran, ketidaka-
manan, kecemasan, ketidaksiapan

Kesulitan bergaul dengan orang lain

Kesulitan merasakan Roh

Adalah normal untuk meluangkan waktu sejenak pada 
level kuning ini.

Bersikap baik terhadap diri Anda sendiri sewaktu Anda 
menghadapi tantangan dan mempelajari keterampil-
an-keterampilan baru akan menolong Anda menjadi 
lebih kuat dan meningkatkan kemampuan Anda untuk 
melayani. Teruslah berdoa dan melayani dalam iman. 
Berpalinglah pada tulisan suci dan ceramah-ceramah 
konferensi umum, para pemimpin distrik dan zona 
Anda, serta buklet ini untuk mendapatkan bantuan.

Kelelahan (fisik dan emosional)

Sakit (contohnya sakit perut)

Mudah marah

Sangat putus asa

Ketidakmampuan untuk merasakan Roh

Tidak ada orang yang senang berada di level oranye 
stres, namun ini jarang permanen.

Berdoalah memohon bimbingan sewaktu Anda mene-
laah tulisan suci dan menerapkan saran-saran dalam 
buklet ini. Biarkan presiden misi Anda mengetahui jika 
Anda berada pada level oranye selama lebih dari tiga 
hari, agar dia dapat menolong.

Depresi, kepanikan, atau kecemasan 
yang berkepanjangan

Keputusasaan

Kesulitan makan atau tidur (dapat menun-
tun pada penyakit)

Kewalahan; ketidakmampuan untuk 
melanjutkan

Merasa seakan-akan Anda telah ditinggal-
kan oleh Allah

Jika Anda ada di level ini, hubungi presiden misi Anda 
untuk meminta bantuan.

Mintalah kepada rekan atau pemimpin distrik Anda untuk 
memberkati Anda. Pertimbangkan untuk meluangkan 
waktu untuk menulis dalam jurnal Anda, merenungkan 
saran-saran dalam buku ini, berdoa, dan mungkin 
beristirahat dari hal-hal yang Anda temukan paling sulit 
mengenai pekerjaan misionaris sampai Anda memiliki 
kesempatan untuk berbicara dengan presiden misi Anda.
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baru. Buklet ini memiliki saran-saran dan alat yang 
dapat menolong.

Empat Level Stres
Stres tidak selalu buruk. Kenyataannya, stres adalah 
respons normal fisik dan emosional terhadap per-
ubahan dan tantangan kehidupan dan diperlukan 

untuk pertumbuhan. Namun mengalami terlalu ba-
nyak stres selama waktu yang terlalu lama tanpa jeda 
dapat menuntun pada suatu masalah.

Sewaktu Anda berupaya untuk mengatasi stres Anda 
secara efektif, itu dapat menolong untuk memikirkan 
empat level dari mengalami stres.
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Selama misi Anda, Anda mungkin mengalami berbagai tingkat stres pada 
waktu yang berbeda. Anda mungkin merasa “oranye” hari ini dan kembali ke 
“hijau” besok. Tujuan dari buklet ini adalah untuk menolong Anda tetap di—atau 
kembali ke level—hijau.

Sewaktu Anda membaca kutipan berikut dari sebuah ceramah yang diberikan oleh Presiden Gordon B. 
Hinckley, pikirkan tentang bagaimana pengalaman Anda dengan stres sebagai misionaris (orang baru, ba-
hasa baru, kebudayaan baru) dapat menolong Anda memahami dengan lebih baik stres yang banyak orang 
insaf baru rasakan (teman-teman baru, kosa kata baru, kebudayaan baru). Dengan pemahaman baru ini, 
bagaimana Anda dapat melibatkan anggota lainnya untuk menolong orang insaf baru dengan transisi? Ca-
tatlah gagasan Anda dalam jurnal penelaahan Anda.

“Saya menerima surat yang sangat menarik hari sebelumnya. Itu ditulis oleh seorang wanita yang bergabung 
dengan Gereja setahun lalu. Dia menulis:

”‘Perjalanan saya ke dalam Gereja unik dan agak menantang. Setahun terakhir ini telah menjadi tahun tersu-
lit yang pernah saya jalani dalam kehidupan saya. Itu juga menjadi tahun yang paling memberkati. Sebagai 
anggota baru, saya terus ditantang setiap hari.’
Dia selanjutnya mengatakan bahwa ketika dia bergabung dengan Gereja dia tidak merasakan dukungan 
dari kepemimpinan di lingkungannya. Uskupnya tampak acuh tak acuh kepadanya sebagai anggota baru. 
Merasa ditolak, dia menghubungi presiden misinya, yang membuka kesempatan baginya.

Dia menyatakan bahwa ‘para anggota Gereja tidak tahu seperti apa rasanya menjadi anggota baru Ge-
reja. Karena itu, hampir mustahil bagi mereka untuk tahu cara mendukung kita.’
Saya menantang Anda, brother dan sister yang terkasih, bahwa jika Anda tidak tahu seperti apa rasanya, 
Anda cobalah membayangkan seperti apa rasanya. Itu dapat menyebabkan sangat kesepian. Itu dapat me-
ngecewakan. Itu dapat menakutkan. Kita dari Gereja ini sangatlah jauh berbeda dari dunia daripada yang 
cenderung kita pikirkan. Wanita ini melanjutkan: ‘Sewaktu kita sebagai simpatisan menjadi anggota Gereja, 
kita terkejut menemukan bahwa kita telah sepenuhnya memasuki suatu dunia asing, dunia yang memiliki tra-
disi, kebudayaan, dan bahasanya sendiri. Kita menemukan bahwa tidak ada satu orang pun atau tidak ada 
satu tempat referensi pun di mana kita dapat berpaling untuk meminta bimbingan dalam perjalanan kita ke 
dalam dunia baru ini. Awalnya perjalanan itu menarik, kesalahan kita bahkan lucu, lalu itu menjadi frustrasi 
dan pada akhirnya, frustrasi berubah menjadi kemarahan. Dan adalah pada tahap frustrasi dan kemarahan 
ini kita pergi. Kita kembali lagi ke dunia yang darinya kita datang, di mana kita mengetahui siapa diri kita, 
di mana kita berkontribusi, dan di mana kita dapat berbicara’” (“Temukanlah Domba-Domba Itu, Gembala-
kanlah Domba-Domba Itu,” Liahona, Juli 1999, 118, cetak miring ditambahkan; lihat juga Mengkhotbahkan 
Injil-Ku [2004], 248 [Kegiatan: Belajar Pribadi atau Kerekanan]).

Pengalaman Anda Dapat Memberkati Orang Lain
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Tuntutan Pekerjaan Misionaris
Melayani “dengan segenap hati, daya, pikiran dan 
kekuatanmu” (A&P 4:2) akan memberkati Anda 
secara melimpah. Pekerjaan misionaris tidaklah mu-
dah. Tuntutan pekerjaan misionaris mencakup bebe-
rapa kategori:

Umum (lihat halaman 17–22). Anda mengalami ba-
nyak perubahan dan transisi di sepanjang misi Anda. 
Cara-cara familier mengatasi tidak selalu tersedia, 
dan Anda harus mempelajari yang baru. Malam dan 
akhir pekan yang digunakan untuk bersantai seka-
rang menjadi waktu tersibuk Anda. Anda mungkin 
merasa aneh. Terkadang Anda mungkin berjuang. 
Anda mungkin mempertanyakan bagaimana meno-
long misionaris lainnya yang berjuang.

Fisik (lihat halaman 23–28). Anda mungkin harus 
menggunakan kaki Anda 11–12 jam sehari, berjalan, 
bersepeda, menaiki tangga, dan berdiri. Anda mung-
kin tidak tidur sebanyak yang biasa Anda dapatkan. 
Makanan mungkin tidak familier. Anda akan keluar 
pada cuaca yang buruk dan terpapar pada kuman-
kuman baru. Hanya kebaruan dari situasi dapat 
melelahkan.

Emosional (lihat halaman 29–34). Anda mungkin 
merasa cemas terhadap semua yang harus Anda la-
kukan, dan Anda mungkin kesulitan bersantai. Anda 
mungkin rindu pulang ke rumah, menjadi putus asa, 
bosan, atau merasa kesepian. Anda mungkin meng-
hadapi penolakan, kekecewaan, atau bahkan bahaya. 
Anda mungkin mencemaskan keluarga dan teman-
teman ketika Anda tidak di sana untuk menolong 
mereka.

Sosial (lihat halaman 35–39). Anda akan tinggal di 
sebuah area kecil dengan seorang rekan yang de-
ngannya Anda mungkin memiliki banyak kesamaan. 
Anda diharapkan untuk berbicara dengan orang 
asing, berinteraksi dengan para pemimpin Gereja, 
cepat mengenal para anggota Gereja, dan belajar 
untuk mengasihi simpatisan.

Intelektual (lihat halaman 41–43). Anda mungkin 
belajar bahasa baru. Anda akan perlu menguasai 
pelajaran dan tulisan suci, memperoleh keterampilan 
mengajar, dan mengatasi masalah-masalah yang 
timbul. Anda akan perlu merencanakan, mengelola 
gol, menyesuaikan dengan perubahan, dan menga-
tasi segala jenis persoalan praktis.

Rohani (lihat halaman 45–49). Anda akan berusaha 
untuk memperkuat kesaksian Anda, menolak go-
daan, dan belajar untuk merasakan serta mengenali 
Roh. Anda akan perlu membuat koreksi, bertobat, 
menghadapi kelemahan Anda dan menyesalinya 
dengan rendah hati, dan bersandar pada Tuhan lebih 
dari sebelumnya.

PEMBELAJARAN
Menantang Materi

MENINGGALKAN  
Zona Nyaman

Pengharapan
PERATURAN

BERGAUL  
dengan Orang

Tuntutan

Memahami  S t res
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ROH KUDUS

Sumber-Sumber Sumber-Sumber untuk Menolong 
Anda Tetap Seimbang
Ketika Anda memiliki sumber-sumber untuk 
memenuhi tuntutan pekerjaan misionaris, Anda 
bertumbuh dan berkontribusi serta Anda tetap 
pada level hijau. Terkadang Anda dapat mencapai 
keseimbangan ini dengan mengurangi tuntutan-
tuntutan yang tidak perlu, misalnya pengharapan 
diri yang tidak realistis atau mencemaskan tentang 
apa yang orang lain pikirkan. Meskipun demikian, 
banyak tuntutan misi tidak dapat dikurangi. Anda 
akan perlu mempelajari materi baru, bergaul dengan 
orang baru, menaati peraturan, mengajar dan ber-
saksi, serta meninggalkan zona nyaman Anda.

Anda masih bisa tetap seimbang dengan mening-
katkan sumber-sumber Anda untuk memenuhi tun-
tutan ini. Beberapa dari sumber yang paling penting 
untuk memenuhi tuntutan pekerjaan misionaris 
adalah doa, penelaahan tulisan suci, bimbingan Roh 
Kudus, dan melayani orang lain. Sumber-sumber 
tambahan mencakup Mengkhotbahkan Injil-Ku, ban-
tuan dari para pemimpin misi, dan banyak yang lain 
terdapat dalam buklet ini.

Menggunakan sumber-sumber ini akan memung-
kinkan Anda untuk bersandar kepada Juruselamat 
Yesus Kristus dan Pendamaian-Nya. Dia adalah 
sumber utama bantuan dalam mengatasi tuntutan 
dan stres dari kehidupan misionaris.

“Saya telah sering mengatakan bahwa salah satu rahasia terbesar dari pe-
kerjaan misionaris adalah kerja! Jika seorang misionaris bekerja, dia akan 
memperoleh Roh; jika dia memperoleh Roh, dia akan mengajar dengan Roh; 
dan jika dia mengajar dengan Roh, dia akan menyentuh hati orang-orang 
dan dia akan bahagia. Tidak akan ada kerinduan untuk pulang ke rumah, 
tidak ada kecemasan tentang keluarga, karena semua waktu dan bakat serta 
minat dipusatkan pada pekerjaan pelayanan. Kerja, kerja, kerja—tidak ada 
pengganti yang memuaskan, terutama dalam pekerjaan misionaris.”

— 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

Dukungan dari Orang Lain
KETERAMPILAN BARU

Membuat Rencana
DOADIET & 

OLAHRAGA
Mengubah Cara Kita Berpikir

TULISAN SUCI KerjaPendamaian

Memahami  S t res
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Pandanglah Aku
Ingatlah, Bapa Surgawi kita mengasihi Anda. Perca-
yalah kepada-Nya dan pada kuasa Pendamaian Yesus 
Kristus untuk menyembuhkan serta menebus Anda. 
Allah memiliki sebuah rencana yang sempurna bagi 
anak-anak-Nya yang tidak sempurna; ini adalah ka-
bar baik yang Anda bawa kepada dunia. Ingatlah janji 
ini: “Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, seperti yang Aku firmankan kepada para 
murid-Ku, dimana dua atau tiga orang berkumpul ber-
sama dalam nama-Ku, bertalian dengan sesuatu hal, 
lihatlah, di sana Aku akan berada di tengah-tengah 
mereka—demikian pula Aku berada di tengahmu.

Janganlah takut melakukan yang baik, … karena apa 
pun yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai; 
oleh karena itu, jika kamu menabur yang baik, kamu 
akan juga menuai yang baik bagi pahalamu.

Oleh karena itu, janganlah takut, kawanan kecil; 
lakukanlah yang baik; biarlah bumi dan neraka ber-
gabung melawanmu, karena jika kamu dibangun di 
atas batu karang-Ku, mereka tidak dapat berjaya.

Lihatlah, Aku tidak menghukummu; pergilah pada 
jalanmu dan janganlah berdosa lagi; laksanakanlah 
dengan kesungguhan pekerjaan yang telah Aku pe-
rintahkan kepadamu.

Pandanglah kepada-Ku dalam setiap pemikiran; ja-
nganlah ragu, janganlah takut.

Lihatlah luka-luka yang menusuk sisi tubuh-Ku, dan 
juga tanda paku di tangan dan kaki-Ku; setialah, ta-
atilah perintah-perintah-Ku, dan kamu akan mewa-
risi kerajaan surga” (A&P 6:32–37).

Apakah yang Hendaknya 
Saya Lakukan Selanjutnya?

Jika Anda merasakan stres yang berlebihan, 
gunakan Catatan Penilaian Diri di halaman be-
rikutnya untuk mengenali bagian-bagian dalam 
buklet ini yang dapat menolong Anda dengan 
keprihatinan tertentu Anda. Bacalah bagian-ba-
gian itu sekarang. Kembalilah ke bagian-bagian 
lainnya jika Anda membutuhkannya. 

Memahami  S t res
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Catatan Penilaian Diri
Arahan:
1. Bubuhkan tanggal hari ini dalam kotak pertama di kiri atas.

2. Perhatikan pokok-pokok tertulis. Dalam kolom pertama kotak di bawah tanggal hari ini, centanglah pokok 
apa pun informasi yang Anda inginkan lebih lanjut.

3. Untuk setiap pokok di bawah, kolom kedua mendaftar nomor halaman dan bagian dalam buklet ini di 
mana Anda dapat menemukan alat dan saran. Bacalah ide-ide tersebut untuk setiap pokok yang Anda 
centang. Kemudian dengan doa yang sungguh-sungguh pilihlah satu atau dua untuk mencoba minimal se-
lama dua atau tiga minggu. Ingatlah bahwa banyak saran akan membutuhkan latihan agar menjadi efektif.

Tanggal

UMUM
Saya mengalami kesulitan dengan:

Halaman, 
Bagian

Menanggapi stres secara positif 17, A

menanggapi “keadaan darurat stres” 20, B

menolong misionaris lain yang  
tertekan 20, C

FISIK
Saya mengalami kesulitan dengan:

Halaman, 
Bagian

belajar untuk bekerja keras 23, A

tetap sehat dan energetik 24, B

mengatasi sakit kepala, perut, atau otot 24, C

tidur, pergi tidur tepat waktu 26, D

bangun tidur tepat waktu 27, E

makan makanan sehat 27, F

termotivasi untuk berolahraga 28, G

Cata tan  Pen i la ian  D i r i 

12



Tanggal

EMOSIONAL
Saya mengalami kesulitan dengan:

Halaman, 
Bagian

merasa rindu pulang ke rumah 29, A

merasa tertekan atau putus asa 30, B

merasa kritis terhadap diri sendiri 31, C

merasa cemas atau tidak mampu 32, D

merasa mudah tersinggung atau marah 33, E

merasa lelah atau tidak termotivasi 33, F

cemas terhadap orang-orang terkasih di 
rumah 34, G

merasa kesepian 34, H

SOSIAL
Saya mengalami kesulitan dengan:

Halaman, 
Bagian

berbicara dengan orang asing 35, A

ingin menyendiri 36, B

berkomunikasi secara terbuka dengan 
rekan 37, C

mengasihi orang-orang 38, D

bergaul dengan pemimpin misi 38, E

mengelola perasaan seksual atau romantis 39, F

INTELEKTUAL
Saya mengalami kesulitan dengan:

Halaman, 
Bagian

belajar bahasa 41, A

tetap terorganisasi dengan gol-gol dan 
rencana-rencana. 41, B

merasa tidak sepintar atau semampu 
orang orang 43, C

ROHANI
Saya mengalami kesulitan dengan:

Halaman, 
Bagian

belajar untuk memperkuat kesaksian saya 45, A

belajar untuk bertobat 46, B

belajar untuk berdoa dengan bermakna 47, C

belajar untuk mengasihi tulisan suci 47, D

belajar untuk bersandar pada Roh 47, E

Cata tan  Pen i la ian  D i r i 
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Asas-Asas Umum  
untuk Mengatasi Stres

Bagian ini berisikan saran-saran umum untuk mencegah dan mengatasi stres yang berlebihan. Saran-
saran ini dapat bermanfaat untuk semua misionaris.

Menanggapi Stres Secara Positif

◼ Berdoalah secara khusyuk dan sering, sendi-
rian dan bersama rekan Anda. Nyatakan kepada 
Tuhan tentang perasaan, pengalaman, rencana-ren-
cana, dan kekhawatiran Anda. Mintalah Roh agar 
menyertai Anda dalam segala hal. Tulislah kesan-
kesan yang Anda terima sewaktu Anda berdoa dan 
menelaah tulisan suci. Tanggaplah terhadap bim-
bingan yang mungkin Anda terima di sepanjang hari 
itu. Sewaktu Anda mengindahkan suara Roh, Anda 
akan terus menerima bimbingan, penghiburan, dan 
bantuan tambahan. “Karena lihatlah, kembali aku 
berkata kepadamu bahwa jika kamu akan masuk ke 
dalam melalui jalan itu, dan menerima Roh Kudus, 
itu akan memperlihatkan kepadamu segala sesu-
atu yang hendaknya kamu lakukan” (2 Nefi 32:5). 

Bertekadlah kepada Tuhan bahwa Anda akan mela-
kukan yang terbaik untuk selalu mengikuti bisikan-
bisikan rohani yang Anda terima.

◼ Kenali tangan Tuhan dalam segala hal. Anda 
berada di jajaran depan bagi mukjizat-mukjizat 
terhebat dari semuanya: dampak dari Pendamaian 
Kristus terhadap individu-individu dan keluarga-ke-
luarga. Berlatihlah berfokus setiap hari pada berkat-
berkat yang Anda syukuri. Perhatikan pengaruh Roh 
dalam kehidupan Anda, dan tulislah tentang hal itu 
(lihat Moroni 10:3).

◼ Kenali dan hafalkan tulisan suci yang menghi-
bur. Sewaktu Anda menelaah, daftarlah tulisan suci 
yang memperkuat dan menghibur Anda. Hafalkan 
itu atau bacalah secara sering.

A
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“Lihatlah, aku adalah murid Yesus Kristus, Putra Allah. Aku telah dipanggil 
oleh-Nya untuk memaklumkan firman-Nya di antara umat-Nya agar mereka 
boleh memperoleh kehidupan abadi.”

— 3  N E F I  5 : 1 3

◼ Fokuslah pada kebutuhan mereka yang Anda 
layani. Pikirkan tentang apa yang dapat Anda laku-
kan untuk memberkati simpatisan yang Anda ajar 
dan anggota yang Anda layani. Carilah ilham ten-
tang bagaimana Anda dapat melayani mereka dan 
memperkuat iman mereka.

◼ Bernyanyi. Hafalkan lirik untuk beberapa nya-
nyian pujian favorit Anda. Ketika Anda merasa stres 
atau putus asa, bernyanyilah sendiri atau bersama 
rekan Anda. “Nyanyian pujian dapat mengangkat 
roh, memberi kita keberanian, dan menggerakkan 
kita untuk berbuat benar. Itu dapat mengisi jiwa kita 
dengan pikiran-pikiran surgawi dan mendatangkan 
bagi kita semangat perdamaian” (“Kata Pengantar 
Presidensi Utama,” Nyanyian Rohani [1985], viii).

◼ Ingatlah apa yang Anda pelajari. Anda telah 
mengatasi dengan berhasil perubahan dan kesulitan 
seluruh hidup Anda. Selama waktu belajar pribadi, 
daftarlah apa yang telah Anda pelajari dari transisi 
masa lalu dan periode-periode stres tinggi (seperti me-
nyesuaikan dengan PPM). Bagaimana Anda menerap-
kan keterampilan-keterampilan ini sekarang? “Ingat 
betapa telah penuh belas kasihannya Tuhan kepada 
anak-anak manusia, sejak penciptaan Adam bahkan 
sampai ketika kamu akan menerima hal-hal ini, dan 
merenungkannya dalam hatimu” (Moroni 10:3).

◼ Layanilah dari kekuatan Anda. Buatlah daftar 
tentang kekuatan, bakat, dan karunia rohani Anda. 
Kekuatan Anda adalah bagian dari gudang penyim-
panan Tuhan, yang melaluinya Dia datang untuk 
memberkati anak-anak-Nya dan membangun ke-
rajaan-Nya. Bagian penting dari misi Anda adalah 

untuk memupuk karunia-karunia Anda dan mengu-
duskan kekuatan Anda untuk menolong orang lain 
datang kepada Kristus. Berfokuslah lebih banyak 
pada apa yang Anda lakukan dengan baik daripada 
pada apa yang Anda lakukan salah. Rencanakan ca-
ra-cara setiap minggu untuk mengembangkan dan 
menggunakan karunia-karunia Anda untuk melayani 
serta memberkati orang lain (lihat A&P 82:18–19).

◼ Bertemanlah dengan rekan Anda. Bagikan ide-
ide, saling melayani, saling membantu, dan saling 
mengampuni. Teman-teman adalah sumber hebat 
untuk mengatasi stres. “Inilah perintah-Ku, yaitu 
supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah 
mengasihi kamu” (Yohanes15:12).

◼ Cermatilah pengharapan-pengharapan Anda. 
Jangan mengharapkan segalanya berubah seperti 
yang Anda harapkan. Anda tidak akan melakukan 
segalanya secara sempurna. Tidak semua misionaris 
akan sepenuhnya patuh dan baik. Simpatisan Anda 

Latihan Pernapasan

– Duduklah dalam posisi yang nyaman atau 
berdirilah dengan tenang. Tariklah napas 
dalam dan perlahan-lahan melalui hidung 
Anda beberapa kali, berhenti sejenak sete-
lah setiap tarikan.

– Lemaskan bahu Anda dan cobalah bernapas 
agar perut Anda bergerak, bukan bahu Anda.

– Teruslah bernapas perlahan-lahan dan de-
ngan tenang selama lima menit atau sampai 
perasaan cemas berkurang.

Saran dan A la t  Asas -Asas  Umum
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mungkin menerima informasi keliru tentang anti-
Mormon. Anda mungkin tidak pernah mengucapkan 
bahasa layaknya penutur asli. Ingatlah nasihat Tuhan 
kepada Joseph Smith di Penjara Liberty: “Segala hal 
ini akan memberi engkau pengalaman, dan akanlah 
demi kebaikanmu. … Oleh karena itu, bertahanlah” 
(A&P 122:7, 9).

◼ Berolahragalah. Olahraga yang teratur merupa-
kan satu cara efektif untuk mengelola stres. Pilihlah 
untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan yang 
menyenangkan dan menantang secara fisik. Sewaktu 
Anda berfokus pada kegiatan di tangan, Anda dapat 
menemukan diri Anda berenergi dan mampu de-
ngan lebih baik untuk melupakan kekhawatiran hari 
itu. Terlepas dari kegiatan yang Anda pilih, olahraga 
dapat menolong meningkatkan stamina dan ke-
mampuan Anda untuk melayani Tuhan (lihat Meng-
khotbahkan Injil-Ku, ix).

◼ Jangan berusaha untuk mengontrol hal-hal yang 
Anda tidak bisa. Sementara Anda akan membuat 
upaya terbaik Anda untuk memenuhi gol-gol penca-
rian jiwa Anda, hasil dari upaya Anda bergantung pada 
hak pilihan orang lain, yang tidak bisa Anda paksa. 
“Tidak ada kuasa atau pengaruh dapat atau seharus-
nya dipertahankan melalui kebajikan keimamatan, 
kecuali dengan bujukan, dengan kepanjangsabaran, 
dengan kelemahlembutan dan kelembutan hati, dan 
dengan kasih yang tidak dibuat-buat” (A&P 121:41). 
“Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih yang ter-
sayang, marilah kita dengan riang melakukan segala 
sesuatu yang berada dalam kuasa kita; dan kemudian 
bolehlah kita tetap bergeming, dengan keyakinan se-
penuhnya, untuk melihat keselamatan dari Allah, dan 
untuk diungkapkannya lengan-Nya” (A&P 123:17).

◼ Ingatlah pentingnya istirahat dan relaksasi. 
Contohnya, gunakan olahraga relaksasi progresif (lihat 
kanan) pada malam hari untuk memperlambat dan 
bersantai sebelum tidur, atau olahraga pernapasan 
(lihat kiri). Rencanakan hari persiapan untuk me-
nyertakan waktu istirahat, menikmati, dan bersantai 

sehingga Anda dapat disegarkan selama minggu men-
datang. Selain kegiatan-kegiatan yang perlu seperti 
berbelanja dan menulis surat ke rumah, cobalah:

– Kegiatan kebudayaan. Mengunjungi tempat-tem-
pat bersejarah, museum, atau festival-festival lokal.

– Kegiatan sosial. Berperan serta dengan orang lain 
dalam olahraga, permainan, seni, makanan, atau 
musik yang pantas.

Latihan Relaksasi Progresif

Relaksasi yang mendalam menolong tubuh Anda 
pulih dari stres. Lakukan ini pada malam hari sebe-
lum Anda tidur untuk melatih tubuh Anda bersantai. 
Lakukan versi yang lebih singkat dari latihan ini 
selama hari itu kapan pun Anda merasa tertekan.

– Berbaring atau duduklah dengan nyaman dan 
pejamkan mata Anda.

– Berkonsentrasi pada satu bagian dari tubuh 
Anda pada suatu waktu, carilah ketegangan 
apa pun. Secara sadar lemaskan bagian tubuh 
Anda tersebut. Rasakan semua ketegangan 
terkikis, seperti pasir bergulir melalui jari-jari 
Anda. Kemudian pindahlah ke bagian lainnya 
dari tubuh Anda. Lakukan perlahan. Jika Anda 
tidak yakin bila masih ada ketegangan, ken-
cangkan bagian tubuh Anda tersebut selama 
10 detik; lalu benar-benar bersantailah selama 
10 detik sebelum pindah.

– Berfokuslah pada area-area ini, satu demi satu: 
1. kepala dan wajah; 2. mata; 3. rahang;  
4. leher; 5. bahu dan punggung; 6. lengan;  
7. tangan dan jari; 8. dada dan perut; 9. kaki; 
10. kaki dan jari kaki.

– Secara mental pindailah tubuh Anda untuk kete-
gangan apa pun yang masih ada. Bersantailah 
sepenuhnya.

– Pilihlah “pemandangan pribadi”—kenangan 
atau suasana kenangan—yang memberi Anda 
sukacita dan kedamaian. Cobalah memba-
yangkan pemandangan ini sejelas mungkin.
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– Waktu di alam. Mengunjungi taman-taman atau 
cagar alam atau mendaki.

– Istirahat dan refleksi. Tidur siang, meditasi, atau 
menulis tentang perasaan Anda.

“Lalu [Yesus] berkata kepada [para murid-Nya]: “Mari-
lah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan 
beristirahatlah seketika!” Sebab memang begitu ba-
nyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga 
makan pun mereka tidak sempat” (Markus 6:31).

“Dan pastikanlah bahwa segala hal ini dilakukan 
dalam kebijaksanaan dan ketertiban; karena tidaklah 
dituntut bahwa seseorang hendaknya berlari lebih 
cepat daripada dia memiliki kekuatan” (Mosia 4:27).

Menanggapi terhadap “Keadaan 
Darurat Stres”

Keadaan darurat stres terjadi ketika Anda tiba-tiba 
pindah ke zona stres oranye atau merah. Jika Anda 
menghadapi bahaya fisik atau emosional, hubungi 
segera presiden misi Anda. Untuk situasi-situasi la-
innya, cobalah saran-saran berikut:

◼ Beristirahatlah sejenak. Jika Anda merasa sangat 
marah atau tertekan, beristirahatlah. Tariklah nafas 
perlahan-lahan dan dalam, meregang, dan bersan-
tailah secara fisik. Jika tubuh dan pikiran Anda te-
nang kembali, Anda akan dapat berpikir lebih jernih. 
Berjalan-jalanlah dengan rekan Anda, makan atau 
minumlah, atau sekadar duduk dan berpikir sejenak.

◼ Berbaikhatilah terhadap diri Anda sendiri. 
Berbicaralah pada diri Anda sendiri dengan ucapan 
yang menghibur dan manis yang akan Anda guna-
kan dengan orang lain. Setiap orang menjadi frus-
tasi atau melakukan kesalahan sesekali. Ketahuilah 
bahwa Tuhan memahami. Bayangkan Dia duduk 
dekat Anda, mendengarkan dan memberikan du-
kungan. Ingatlah, pikiran tidak berdaya, putus asa, 
atau kecaman keras bukanlah berasal dari Tuhan.

◼ Berfokuslah kembali pada rasa syukur. Perha-
tikan apa yang ada di sekitar Anda. Berfokuslah seje-
nak setiap hari pada apa yang benar, baik, dan positif 
tentang diri Anda sendiri dan dunia. Ucapkan doa 
syukur setidaknya untuk lima hal tertentu.

◼ Ambillah satu langkah setiap saat. Kenalilah 
masalah segera, dan ambil satu langkah setiap saat 
untuk mengatasinya. Ingatkan diri Anda sendiri, 
“Yang harus saya lakukan saat ini adalah _____.” 
Misalnya, “Yang harus saya lakukan saat ini adalah 
menunggu bus.” atau “Yang harus saya lakukan saat 
ini adalah menemukan alamat ini.”

◼ Bantulah orang lain. Fokuskan kembali energi 
Anda dengan melayani orang lain. Tersenyumlah 
pada orang, bantulah mereka, dan tawarkan pela-
yanan (lihat Mengkhotbahkan Injil-Ku, 194–195).

◼ Ubahlah pikiran negatif. Sekarang, atau sebe-
lum tidur malam ini, daftarlah pikiran-pikiran negatif 
Anda dari hari ini pada kertas; lalu tulislah kembali 
agar menjadi lebih penuh harapan, penuh kejujuran, 
dan mendorong (lihat contoh di kanan).

Menolong Misionaris Lain yang 
Tertekan

◼ Amatilah misionaris yang sedang berjuang. 
 Biarkan mereka tahu bahwa Anda memahami mereka 
sedang berjuang. Yakinkan mereka bahwa Anda akan 
bekerja dengan mereka dan bahwa dengan bantuan 
Tuhan, Anda dapat berhasil bersama-sama. Jika pan-
tas, sarankan mereka beristirahat sejenak, misalnya 
berjalan-jalan dengan rekan mereka, mendapatkan 
perubahan pemandangan, atau mengubah ke kegiatan 
yang tidak membuat stres jika mungkin. Berdoalah me-
mohon bantuan secara pribadi atau dengan misionaris.

◼ Pikirkan tentang perjanjian baptisan Anda. 
Kita berjanji “untuk menanggung beban satu sama 
lain, agar itu boleh menjadi ringan; … berduka nes-
tapa dengan mereka yang berduka nestapa; ya, dan 

B
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“Allah sungguh-sungguh memerhatikan kita, dan Dia mengawasi kita. Na-
mun biasanya melalui orang lainlah Dia memenuhi kebutuhan kita” (Ensign, 
Desember 1974, 5).

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

PIKIRAN SAYA PENULISAN ULANG SAYA

Saya tidak bisa 
mempelajari bahasa ini.

Jika saya terus berlatih, saya akan mempelajarinya dengan cukup baik 
untuk melakukan pekerjaan saya dan mengajar dengan Roh. Tuhan akan 
menolong saya.

Sister Smith pasti mengira 
saya bodoh.

Saya tidak bisa membaca pikirannya jadi saya tidak tahu apa yang 
dia pikirkan, namun saya dapat menanyakan apakah saya telah 
membuatnya kesal dan minta maaf.

Saya benci harus bangun 
pagi-pagi.

Saya tidak perlu menyukainya. Saya pikir saya dapat melakukan ini. 
Setelah saya bangun dan mulai bergerak, saya mungkin akan merasa 
lebih baik.

Pelajaran itu adalah 
bencana.

Beberapa pelajaran berjalan lebih baik daripada yang lain. Adalah baik 
bahwa saya ingin maju. Mungkin rekan saya bisa menolong.

Saya selalu tidak teratur. Terkadang saya tidak teratur, dan terkadang saya lebih teratur. Saya 
dapat memilih satu hal setiap waktu untuk melakukan keteraturan 
dengan lebih baik.

Saya tidak pernah berhasil 
sampai hari ini.

Saya telah berhasil setiap hari sejauh ini, dan saya akan berhasil 
sampai hari ini. Yang harus saya lakukan sekarang adalah apa yang 
ada di depan saya, satu demi satu. Setelah pelajaran ini, saya akan 
bersantai selama lima menit untuk menenangkan diri.

Saya harus tahu cara saya 
sekarang.

Siapa yang mengatakan saya harus? Saya melakukan yang terbaik, dan 
Tuhan serta orang lain akan menolong saya jika yang terbaik dari saya 
tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan.

Saya tidak peduli apa yang 
rekan saya pikirkan. Saya 
melakukan ini dengan cara 
saya.

Saya peduli; saya hanya frustrasi. Mungkin jika saya mendengarkan 
lebih baik dan mengajukan lebih banyak pertanyaan, saya akan lebih 
memahami mengapa rekan saya melihat ini secara berbeda.

Ubahlah Pikiran Negatif
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menghibur mereka yang berada dalam kebutuhan 
akan penghiburan, dan untuk berdiri sebagai saksi 
bagi Allah di segala waktu” (Mosia 18:8–9). Terap-
kanlah perjanjian ini dengan (1) berbagi beban mi-
sionaris, (2) menawarkan empati dan penghiburan, 
serta (3) bersaksi tentang kasih Allah.

◼ Ajukan beberapa pertanyaan, namun jangan 
memaksa misionaris tersebut untuk bicara. Co-
balah, “Anda kelihatan kesal. Apa yang terjadi?” atau 
“Maukah Anda menceritakannya kepada saya?”

◼ Dengarkan untuk memahami dan menawar-
kan dukungan serta dorongan semangat. Sampai 
seseorang merasa dipahami, menawarkan nasihat 
dan menyarankan solusi sering kali tidak mem-
bantu. Ajukan pertanyaan dan bantulah orang itu 
menemukan jawabannya sendiri. Meskipun Anda 
tidak mengambil peran sebagai pembimbing dengan 

simpatisan atau misionaris yang berlawanan jenis, 
Anda dapat menjadi pendengar yang empati yang 
menolong dan mendukung misionaris lain (lihat 
Mengkhotbahkan Injil-Ku, 212–213).

◼ Berfokuslah pada apa yang perlu diputuskan 
sekarang. Hindarilah isu-isu besar (misalnya, “Bah-
kan saya tidak yakin saya memiliki kesaksian “), dan 
fokuslah pada keputusan-keputusan langsung yang 
harus dibuat (“Untuk sekarang, mari kita putuskan 
bagaimana kita akan mengatasi pelajaran berikut-
nya ini”). Tawarkan untuk membantu (“Saya dapat 
memberikan kesaksian saya saat ini”). Ketika segala 
sesuatu telah tenang, kembalilah ke masalah yang 
lebih besar dan carilah solusi (“Menurut Anda apa 
kesaksian itu? Bagaimana seseorang mendapatkan-
nya? Apa yang telah Anda usahakan? Di mana kita 
mendapatkan lebih banyak gagasan?”) Ingatkan 
misionaris itu bahwa Tuhan dapat menolong dengan 
solusi setiap waktu jika kita melakukan semampu 
kita dan kemudian menyerahkan kepada Dia.

◼ Ingatkan misionaris itu tentang apa yang te-
lah dia lakukan dengan baik. (“Saya benar-benar 
menghargai integritas dan hasrat Anda untuk mela-
yani Allah”).

◼ Berikan kesaksian Anda. Bagikan keyakinan Anda 
tentang kasih dan kesediaan Allah untuk menolong.

◼ Ariflah sewaktu Anda melayani orang lain. Ja-
batan Anda adalah kudus. Jadilah orang yang dapat 
dipercaya, jagalah kerahasiaan, dan selalu tinggal 
dengan rekan Anda.

◼ Biarlah presiden misi Anda mengetahui jika 
situasinya tidak berubah.

“Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu ... dan apa yang Kuberikan tidak 
seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar 
hatimu.”

— Y O H A N E S  1 4 : 2 7

Saran dan A la t  Asas -Asas  Umum

22



Sumber-Sumber untuk Mengatasi  

Tuntutan Fisik
Stres yang berlebihan dapat memengaruhi kesehatan, kemampuan untuk tidur, dan kemampuan kita 
untuk mengatasi godaan. Nutrisi yang baik dan olahraga menolong kita mengatasi stress lebih baik. Jika 
Anda menghadapi tantangan fisik, dengan doa yang sungguh-sungguh pilihan satu atau dua saran yang 
tampaknya baik bagi Anda. Tidak setiap saran akan berhasil untuk setiap orang, namun sebagian besar 
gagasan harus dipraktikkan selama setidaknya dua atau tiga minggu agar mulai menjadi berguna. Lihat 
dalam “Asas-Asas Umum untuk Mengatasi Stres” di halaman 17–22 untuk saran tambahan.

Belajar untuk bekerja keras

◼ Membagi tugas besar atau sulit menjadi bagi-
an-bagian kecil. Jika itu masih terlalu sulit, bagilah 
menjadi lebih kecil lagi. Lalu tindakilah. Jika Anda 
menunggu untuk “merasa ingin” bekerja sebelum 
mulai, Anda mungkin menunggu untuk waktu yang 
lama. Mulailah, dan motivasi akan mengikuti.

◼ Aturlah kecepatan Anda sendiri. Variasikan pe-
kerjaan yang Anda lakukan, dan jangan bekerja terlalu 
lama hanya di satu kegiatan. Ingatkan diri Anda sen-
diri: Yang harus saya kerjakan sekarang adalah ______.

◼ Dapatkan tidur yang cukup, makanan yang 
sehat, air, serta olah raga untuk memiliki stamina 
yang Anda butuhkan.

◼ Carilah dan dapatkan dukungan, saran, dan 
dorongan semangat dari orang lain. Dukung dan 
doronglah orang lain juga.

◼ Nyatakan syukur. Bersyukurlah tidak hanya 
untuk berkat-berkat Anda namun untuk tantangan 
serta kesulitan Anda dan apa yang Anda dapat pel-
ajari dari hal-hal itu. Ini akan membuka pintu bagi 
Tuhan untuk memberkati dan menolong Anda.

A
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Tetap Sehat dan Energetik

◼ Pelajari dan terapkan Ajaran dan Perjanjian 89.

◼ Mintalah berkat keimamatan.

◼ Ikutilah Buku Panduan Kesehatan Misiona-
ris untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh 
Anda. Tidurlah tepat waktu. Minumlah 6–12 gelas 
air bersih per hari, bergantung pada iklim. Kecuali 
saat berpuasa, jangan melewatkan makan, khu-
susnya sarapan. Hindari gula. Minumlah multivita-
min setiap hari. Makanlah sejumlah protein setiap 
hari (contohnya kacang, tahu, kacang-kacangan, 
yogurt, keju, telur, ikan, unggas, daging). Seringlah 
mencuci tangan Anda atau gunakan pembersih ta-
ngan, terutama jika rekan Anda sakit. Jangan biarkan 
makanan berada di luar terlalu lama jika harus didi-
nginkan—bila ragu, buanglah.

◼ Berolahragalah secara teratur. Berolahraga tiga 
puluh menit setiap hari memperkuat sistem keke-
balan Anda, meningkatkan energi Anda, mensta-
bilkan suasana hati Anda. Jika Anda berjalan atau 
bersepeda setiap hari, lakukan sesuatu berbeda untuk 
olahraga Anda (lihat Mengkhotbahkan Injil-Ku, ix).

◼ Berpakaianlah sesuai cuaca. Jika sangat panas 
atau lembab, Anda dapat menghentikan kegiatan 
misionaris Anda agar Anda dapat meluangkan 
30–60 menit di tempat teduh atau di tempat ber-AC. 
Alirkan air dingin ke pergelangan tangan atau leher 

Anda untuk mendinginkan, dan pakailah tabir surya 
dan pakaian terang. Jika dingin, kenakanlah pakaian 
berlapis, sarung tangan, dan topi (sering kali panas 
tubuh hilang melalui kepala). Secara umum, ikuti 
arahan yang diterima dari presiden misi Anda me-
ngenai iklim di tempat Anda bekerja.

◼ Jagalah apartemen Anda bersih dan bebas 
debu . Ini penting sekali jika Anda sering mengalami 
flu dan alergi. Cucilah handuk dan serbet secara ru-
tin untuk mengurangi alergi. Apartemen yang bersih 
juga akan meneguhkan roh Anda.

Mengatasi Sakit Kepala, Perut, 
atau Otot

◼ Praktikkan relaksasi fisik. Ini dapat menolong 
mengurangi gejala fisik seperti sakit kepala, sakit pe-
rut, diare, nyeri punggung, nyeri sendi, jantung ber-
debar, kesulitan bernapas, atau merasa panik. Untuk 
melatih tubuh Anda agar relaks, praktikkan olahraga 
relaksasi progresif (halaman 19) atau latihan perna-
pasan (halaman 18) setiap hari selama sekurangnya 
tiga minggu. Juga, ketika Anda memiliki gejala atau 
merasa tertekan, gunakan keterampilan ini untuk 
mengurangi ketegangan dan merasa lebih tenang.

◼ Bagilah pekerjaan Anda menjadi beberapa ba-
gian, dan lakukan hanya satu tugas setiap waktu. 
Pada setiap langkah, ingatkan diri Anda, “Yang harus 
saya lakukan sekarang adalah ______.” Contohnya, 

B

C

“Dan semua orang suci yang ingat untuk menaati dan melakukan firman ini, 
berjalan dalam kepatuhan pada perintah-perintah, akan menerima kesehatan 
di pusar mereka dan sumsum bagi tulang mereka; dan akan menemukan ke-
bijaksanaan harta pengetahuan yang besar, bahkan harta yang tersembunyi; 
dan akan berlari dan tidak letih, dan akan berjalan dan tidak melemah. Dan 
Aku, Tuhan, memberi kepada mereka sebuah janji, bahwa malaikat yang 
menghancurkan akan melewati mereka, seperti anak-anak Israel, dan tidak 
membunuh mereka. Amin.”

— A J A R A N  D A N  P E R J A N J I A N  8 9 : 1 8 – 2 1
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Simpanlah Catatan

Simpanlah catatan tentang gejala fisik yang Anda alami, seperti dalam contoh di bawah. Carilah pola-
pola untuk menolong Anda mengenali hal-hal yang dapat Anda ubah untuk mengurangi kecemasan yang 
menuntun pada gejala-gejala.

“Yang harus saya lakukan sekarang adalah menele-
pon pemimpin misi lingkungan” atau “Yang harus 
saya lakukan sekarang adalah berpakaian untuk 
hari ini.”

◼ Simpanlah catatan selama seminggu. Ini akan 
menolong Anda mengetahui kapan gejala fisik Anda 
terjadi (lihat contoh di atas). Carilah pola. Contoh-
nya, Anda mungkin mengamati Anda cenderung 
merasa sakit:

– Dalam keadaan tertentu (seperti hari Minggu, ke-
tika Anda berada di sekitar pemimpin, atau ketika 
Anda tidak makan selama beberapa jam).

– Ketika Anda memikirkan cara tertentu (seperti 
ketika Anda memikirkan pindah tugas atau 

berpikir Anda seharusnya telah melakukan sesu-
atu lebih baik).

– Ketika Anda memiliki perasaan-perasaan tertentu 
(seperti kecemasan tentang menelepon atau ke-
marahan namun Anda tidak ingin berbicara).

Lihat apakah ada cara untuk mengubah situasi ter-
sebut (seperti membawa kudapan sehat), mengubah 
pikiran Anda (lihat “Ubahlah Pikiran Negatif” di 
halaman 21), atau menenangkan perasaan Anda 
(lihat “Menanggapi Stres Secara Positif” di halaman 
17). Temukan saran lebih lanjut di bawah “Sumber-
Sumber untuk Mengatasi Tuntutan Emosional” di 
halaman 29–34.

Tang-
gal Waktu Gejala

Rata-
Rata 
1–5

Di Mana/Melakukan 
apa Dengan siapa Berpikir / Mera-

sakan
Apa yang Akan 
Menolong

10/4 3 sore Sakit kepala 4 Berjalan ke rumah 
dari gereja - keluarga 
Kim tidak datang & 
mereka membatalkan 
janji malam ini

Elder Jimenez Mempertanyakan 
apakah keluarga Kim 
akan pernah datang 
ke gereja - frustrasi 
dengan janji - lapar

Berhenti khawatir 
tentang hal-hal 
yang tidak bisa saya 
kontrol

17/4 7 pagi Sakit kepala 4 Belajar kerekanan - 
berusaha menyiapkan 
pelajaran untuk Peter

Elder Jones Apakah Peter akan 
benar-benar setuju 
untuk dibaptiskan

Lakukan apa yang 
Anda bisa, biarkan 
Allah membuat 
perbedaan

21/4 8 
malam

Sakit kepala 3 Pertemuan Korelasi 
Misionaris - berbicara 
tentang penemanan 
anggota

Elder Jones
Bro. Winn

Saya harap saya 
tidak dipindahkan 
setelah semua pe-
kerjaan dengan para 
anggota ini

Melakukan yang 
terbaik, biarkan Allah 
membuat perbedaan

25/4 11 
pagi

Sakit kepala, tidak 
begitu parah

2 Apartemen - 
 menelepon

Elder Jones Merasa cemas ten-
tang menghubungi 
keluarga Kim dan 
menemukan anggota 
untuk datang ber-
sama kami

Merasa lebih baik dan 
melakukan yang ter-
baik serta menyadari 
apa yang saya bisa 
dan tidak bisa kontrol
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◼ Carilah bantuan medis. Jika gejala tetap ada atau 
Anda terluka, berkonsultasilah dengan presiden misi 
Anda untuk menerima bantuan medis.

◼ Lupakan diri Anda sendiri. Jika Anda memer-
hatikan pikiran seperti “Saya akan melupakan apa 
yang harus dikatakan” atau “Saya akan memperma-
lukan diri saya sendiri,” ingatkan diri Anda bahwa 
semua orang berbuat kesalahan, dan Tuhan memilih 
bekerja melalui yang lemah dan sederhana (lihat 
A&P 1:24–28).

Tidur, Pergi Tidur Tepat Waktu

◼ Beristirahat dan relaks selama jam terakhir 
hari itu. Menulislah dalam jurnal, nikmati kudapan 
ringan seperti susu atau buah, dengarkan musik yang 
pantas, berbincang dengan rekan Anda, atau praktik-
kan keterampilan relaksasi. Jika Anda sering memiliki 
pekerjaan untuk dilakukan selama jam ini, tentukan 
jam alarm kedua dan setel selama 30 menit sebelum 
Anda pergi tidur. Ketika itu berbunyi, berhentilah be-
kerja. Mulailah relaks dan bersiaplah tidur.

◼ Jangan tidur siang jika Anda bermasalah tidur. 
Melakukan itu dapat menyebabkan Anda tidak cu-
kup lelah untuk tidur di malam hari. Alih-alih tidur-
lah tepat waktu. Jika Anda tidur siang, jangan tidur 
lebih dari 20 menit.

◼ Ikuti rutinitas setiap malam. Ini akan melatih 
tubuh Anda bahwa inilah waktunya tidur. Contoh-
nya, gunakan latihan relaksasi progresif di halaman 
19. Contohnya, gunakan latihan relaksasi progresif 
di halaman 19. Mungkin akan membantu untuk me-
nahan diri dari melakukan sesuatu di tempat tidur 
(seperti membaca atau makan) kecuali tidur.

◼ Tulislah sebuah daftar tentang apa yang mem-
buat Anda terjaga. Kemudian sisihkan itu, dengan 
mengistirahatkan pikiran Anda bahwa Anda tidak 
akan melupakan sesuatu yang penting. Ingatkan diri 
Anda bahwa Anda akan mengerjakan rencana-ren-
cana tertentu di pagi hari. Fokuskan doa-doa malam 
Anda pada rasa syukur dan melaporkan apa yang 
Anda pelajari hari itu.

◼ Panas atau dingin. Adalah lebih sulit untuk tidur 
jika Anda kepanasan atau kedinginan. Mandilah air 
dingin atau dapatkan selimut tambahan.

◼ Hindari gula atau olahraga selama satu jam se-
belum waktu tidur.

◼ Jangan khawatir tentang tidak tidur. Jika Anda 
melemaskan otot-otot dan pikiran Anda, Anda akan 
beristirahat bahkan seandainya Anda tidak tidur.

◼ Tutupilah cahaya sebanyak mungkin, dan re-
dam suara dengan menyalakan kipas angin atau 
memakai penyumbat telinga. Bahkan sedikit ca-
haya atau suara membuat beberapa orang terjaga.

D
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Bangun Tidur Tepat Waktu

◼ Pertama, tidurlah tepat waktu. Jika Anda tidak 
mendapatkan tidur yang cukup, tidurlah 30 menit 
lebih awal (lihat Mengkhotbahkan Injil-Ku, ix).

◼ Berolahragalah secara rutin. Setelah tiga sampai 
empat minggu berolahraga 30 menit sehari, Anda 
dapat melihat Anda membutuhkan tidur lebih se-
dikit. Sewaktu tubuh Anda menjadi lebih kuat, itu 
memiliki lebih banyak energi dan relaksasi lebih mu-
dah (lihat Mengkhotbahkan Injil-Ku, ix).

◼ Hindari gula sebelum waktu tidur. Melakukan 
itu dapat menolong Anda merasa kurang grogi di 
pagi hari.

◼ Rencanakan secara positif. Setiap malam pukul 
21.00, rencanakan untuk pagi yang positif dan pro-
duktif agar Anda akan merasa siap menghadapinya. 
Kajilah ulang rencana Anda dengan Tuhan dalam 
doa. Tulislah bisikan-bisikan atau ide-ide yang da-
tang ke benak Anda sewaktu Anda berdoa, dan 
bersiaplah menindakinya. Perencanaan harian dapat 
mengizinkan pikiran Anda untuk lebih rileks sepe-
nuhnya saat Anda tidur.

◼ Programlah otak Anda. Beri tahulah diri Anda 
sendiri malam sebelumnya pukul berapa Anda ingin 
bangun.

◼ Dapatkan pengatur waktu dan tempelkan itu 
ke sebuah lampu. Aturlah pengatur waktu agar 

menyala pada 15–20 menit sebelum waktu bangun. 
Lampu memberi sinyal otak Anda untuk bangun.

Makan Makanan Sehat

◼ Dapatkanlah ide-ide dari pemimpin misi. 
Mintalah kepada mereka resep-resep dan makanan 
sehat di area Anda.

◼ Rencanakan sebelum belanja. Buatlah rencana 
untuk makanan dan kudapan sehat sebelum Anda 
berbelanja makanan.

◼ Makanlah beragam makanan. Rencanakan un-
tuk setidaknya lima buah atau sayuran setiap hari, 
jika tersedia.

◼ Makanlah protein setiap hari. Makanan berpro-
tein tinggi termasuk kacang, kacang-kacangan, tahu, 
susu, yogurt, keju, telur, ikan, unggas, dan daging.

◼ Kurangi gula dan hindari kafein. Keduanya 
cenderung membuat orang murung dan lelah dalam 
jangka panjang.

E

F

“Berhentilah bermalas-malas; berhentilah menjadi tidak bersih; berhentilah sa-
ling mencari kesalahan; berhentilah tidur lebih lama daripada yang dibutuhkan; 
pergilah ke pembaringanmu awal, agar kamu boleh tidak letih; bangunlah 
awal, agar tubuhmu dan pikiranmu boleh disegarkan.”

— A J A R A N  D A N  P E R J A N J I A N  8 8 : 1 2 4

Catatlah dalam buku rencana 
Anda

– Kudapan sehat yang Anda sukai

– Rutinitas bersantai malam 

– Maju dengan kebiasaan kesehatan yang 
meningkat
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“Dan jika manusia datang kepada-Ku Aku akan memperlihatkan kepada 
mereka kelemahan mereka. Aku memberi kepada manusia kelemahan agar 
mereka boleh rendah hati; dan kasih karunia-Ku cukup bagi semua orang 
yang merendahkan hati mereka di hadapan-Ku; karena jika mereka meren-
dahkan hati mereka di hadapan-Ku, dan memiliki iman kepada-Ku, maka 
Aku akan menjadikan apa yang lemah menjadi kuat bagi mereka.”

— E T E R  1 2 : 2 7

◼ Minumlah air dan cairan lainnya. Tetaplah ter-
hidrasi dengan minum 6–12 gelas per hari, bergan-
tung pada iklim.

◼ Kurangi berat badan secara berkala. Jika 
berusaha untuk mengurangi berat badan, jangan 
mencoba menurunkan lebih dari satu kilogram per 
minggu, dan minumlah lebih banyak air.

Termotivasi untuk Berolahraga

◼ Berdoalah memohon hasrat untuk berolahraga 
jika Anda mengalami kesulitan termotivasi. Lalu 
mulailah dengan mengatakan kepada diri Anda sen-
diri bahwa Anda hanya harus melakukannya lima 
menit. Motivasi biasanya mengikuti tindakan. De-
ngan kata lain, kita menjadi lebih termotivasi sekali 
kita memulai.

◼ Ingatkan diri Anda tentang manfaat olahraga. 
Bayangkan memiliki imunitas lebih baik, energi 

yang meningkat, penanganan stres yang lebih baik, 
suasana hati yang meningkat, dan pengelolaan be-
rat badan yang lebih baik. Manfaat ini bahkan da-
tang kepada orang-orang yang tidak begitu senang 
berolahraga.

◼ Jadikan itu sebuah permainan. Sementara 
Anda berolahraga, rencanakan sebuah proyek pe-
layanan yang menyenangkan, berolahraga dengan 
musik yang disetujui, atau bagikan kisah-kisah misi 
favorit dengan rekan Anda. Simpanlah kartu nilai 
atau hadiahi diri Anda sendiri karena memenuhi gol 
olahraga Anda dengan meluangkan waktu pada hari 
persiapan untuk pergi ke sebuah taman, restoran, 
atau toko.

◼ Temukan jenis olahraga yang Anda sukai (atau 
kurang sukai). Misalnya, Anda dapat berbaris de-
ngan musik yang disetujui, berlari-lari kecil dengan 
rekan Anda, lompat tali, meregang, atau melakukan 
push-up, sit-ups, atau yoga.

G
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Sumber-Sumber untuk Mengatasi  
Tuntutan Emosional
Emosi yang kuat seperti depresi atau kecemasan menolong kita mengetahui bahwa kita sedang tertekan. 
Lihat “Asas-Asas Umum untuk Mengatasi Stres” di halaman 17–22 untuk keseluruhan saran. Selain 
itu, saran-saran di bawah dapat menolong dengan emosi-emosi tertentu.

Merasa Kangen Rumah

◼ Terus sibuk. Kangen pulang ke rumah adalah 
lazim, terutama jika Anda tidak pernah jauh dari 
rumah. Biarkan diri Anda merasa sedih selama bebe-
rapa menit, namun kemudian bangkit dan sibukkan 
diri. Cara terbaik untuk memerangi itu adalah de-
ngan mengalihkan perhatian Anda sendiri dari rasa 
khawatir atau mengasihani diri sendiri dengan tetap 
sibuk dan melayani orang lain.

◼ Bongkar dan bereskan. Jangan tinggalkan kopor 
Anda. Aturlah ruangan pribadi Anda. Pasanglah foto 
yang menolong Anda merasakan Roh dan mengi-
ngat mengapa Anda ingin melayani Tuhan. Bersihkan 

sampah lama, dan jadikan apartemen Anda “milik 
Anda.” Masaklah makanan yang Anda sukai.

◼ Buatlah daftar panjang Anda tentang hal-hal 
yang tidak berubah mengenai diri Anda. Pikirkan 
tentang hubungan Anda, kekuatan Anda, dan hal-
hal lainnya yang masih sama, meskipun banyak yang 
telah berubah. Contoh: “Saya memiliki selera humor; 
orang tua saya mengasihi saya; saya ingin melayani.” 
Tambahkan hal-hal yang masih harus Anda lakukan 
jika Anda berada di rumah: “Saya masih harus mem-
buat keputusan; saya masih harus bergaul dengan 
orang lain; saya masih harus bekerja keras.”

◼ Kajilah ulang alasan-alasan Anda untuk da-
tang ke misi. Secara sadar tawarkan misi Anda 

A
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sebagai hadiah terima kasih kepada Juruselamat, dan 
daftarlah berkat-berkat Anda. Ingatkan diri Anda 
tentang para pemimpin yang suportif atau orang-
orang terkasih di rumah yang akan memberi tahu 
Anda tentang pelayanan Anda.

◼ Mintalah berkat keimamatan.

◼ Singkirkan foto-foto yang mengganggu. Sing-
kirkan foto atau gambar apa pun yang mengganggu 
Anda dari merasakan Roh atau yang memicu kerin-
duan untuk pulang ke rumah. Anda dapat memilih 
untuk memasangnya lagi beberapa sewaktu Anda 
lebih menyesuaikan diri. Imbaulah keluarga Anda 
untuk menulis hanya sekali seminggu agar Anda, 
seperti para murid Yesus di zaman dahulu, dapat me-
ninggalkan “jala” mereka (lihat Matius 4:18–22) dan 
berfokus pada pekerjaan.

◼ Bersabarlah. Biasanya diperlukan sekitar enam 
minggu untuk mulai menyesuaikan diri dengan 
lingkungan baru. Tundalah membuat keputusan apa 
pun, dan berilah diri Anda waktu untuk menyesu-
aikan diri. Luangkan satu hari setiap waktu (lihat 
Mengkhotbahkan Injil-Ku, 139).

Merasa Tertekan atau Putus Asa

◼ Kajilah ulang tulisan suci dan kisah-kisah yang 
meneguhkan. Kumpulkan tulisan suci, pengalaman 
pribadi, kutipan, dan kisah-kisah keluarga yang men-
dorong dan meneguhkan Anda. Ketika Anda mem-
baca kisah-kisah ini, bayangkan nama Anda ada di 
dalamnya. (Contoh: 2 Nefi 4; Mosia 24:13–14; Alma 

36:3; A&P 4; 6; 31; Amsal 3:5–6; Helaman 5:12; dan 
“Kemalangan” dalam Teguh pada Iman).

◼ Kajilah ulang berkat bapa bangsa Anda untuk 
bimbingan. Carilah cara-cara karunia dan kekuatan 
Anda dapat berkontribusi pada pekerjaan.

◼ Jangan menunda. Menunda segala sesuatu dapat 
menuntun pada depresi. Membagi tugas besar atau 
sulit menjadi bagian-bagian kecil. Mulailah, dengan 
mengingatkan diri Anda, “Yang harus saya lakukan 
sekarang adalah ______” atau “Saya hanya akan mela-
kukan ini beberapa menit dan istirahat jika saya mau.”

◼ Dengarkan musik yang disetujui atau me-
nyanyilah. Pilihlah musik yang tenang dan lembut 
jika Anda cemas, atau musik riang dan gembira jika 
Anda merasa sedih.

◼ Jangan biarkan kebencian muncul. Jika Anda 
merasa benci terhadap sesuatu, mintalah bantuan 
dengan mengatasi masalah tanpa mengkritik atau 
menyalahkan orang lain. Jika Anda tidak ingin 
membahasnya, maka jangan biarkan diri Anda 
membenci itu.

◼ Tetapkan gol-gol yang realistik, dan buatlah 
rencana-rencana tertentu tentang bagaimana 
Anda akan memenuhinya. Atasilah hal-hal yang 
menyusahkan Anda satu demi satu. Depresi meres-
pons dengan baik terhadap gol dan rencana (lihat 
Mengkhotbahkan Injil-Ku, 168).

◼ Lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. 
Masa lalu, hak pilihan orang lain, peraturan, cuaca, 
birokrasi pemerintah, budaya, keterbatasan Anda, atau 

B

“Melalui apa yang kecil dan sederhana apa yang besar didatangkan; … 
dan dengan cara-cara yang sangat kecil Tuhan mempermalukan yang bijak 
dan mendatangkan keselamatan banyak jiwa.”

— A L M A  3 7 : 6 – 7
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kepribadian misionaris orang lain di luar kendali Anda. 
Fokuslah pada hal-hal yang dapat Anda lakukan, 
misalnya perilaku Anda, bagian Anda dalam sebuah 
hubungan, pilihan Anda saat ini, dan sikap Anda.

◼ Terimalah kenyataan tentang beberapa rutini-
tas yang membosankan. Tidak semua kehidupan 
bermakna dan menarik secara mendalam. Hindari 
menciptakan drama, intensitas, atau konflik untuk 
mengatasi kebosanan. Alih-alih, hargai dan nikma-
tilah kebaikan yang ada di sekitar Anda, dan carilah 
cara-cara untuk meningkat dan melayani.

◼ Temukan hal-hal untuk dinikmati. Sementara 
menghormati martabat pemanggilan Anda, temukan 
kembali humor, nikmati keindahan dunia, lihat keba-
ikan orang lain, dan bersuka dengan kehadiran Roh.

◼ Lakukan yang mendasar: doa, penelaahan 
tulisan suci, dan pelayanan. Fokuslah pada rasa 
syukur. Ketika membaca tulisan suci, berhati-hatilah 
untuk berfokus pada bagian-bagian yang paling ber-
laku bagi Anda. Contohnya, jangan terlalu berfokus 
pada amarah Allah terhadap para pendosa jika Anda 
cenderung menjadi perfeksionis (lihat Mengkhotbah-
kan Injil-Ku, ix).

◼ Bacalah Alma 26 dan temukan apa yang Amon 
lakukan ketika dia putus asa. Juga bacalah Ajaran 
dan Perjanjian 127:2 dan perhatikan bagaimana 
Joseph Smith putus asa di teluk. Jangan tertekan 
tentang menjadi tertekan, menciptakan lingkaran 
setan. Adalah normal untuk mengalami hari-hari ke-
tika kita merasa tertekan, stres, atau rindu pulang ke 
rumah. Sering kali itu akan berlalu.

Merasa Diri Penting

◼ Fokuslah pada apa yang Anda lakukan benar, 
dan hindari membandingkan diri Anda dengan 
orang lain. Orang-orang dengan ekspektasi yang 
terlalu tinggi cenderung terlalu berfokus pada ke-
lemahan dan kegagalan mereka. Maka, alih-alih 
meningkatkan diri, mereka mungkin merasa putus 
asa. Ketika membaca tulisan suci, fokuslah pada 
bagian-bagian yang paling berlaku bagi Anda seba-
gai hamba terkasih Allah. Carilah bukti-bukti akan 
kesabaran, kasih karunia, pengharapan, dan belas 
kasihan Allah dengan mereka yang mengasihi dan 
berhasrat untuk melayani Dia (lihat Mengkhotbahkan 
Injil-Ku, 12).

◼ Berbicaralah secara positif dengan diri Anda 
sendiri. Lihat “Berbicara Kembali ke Berpikir Nega-
tif” di halaman 21.

C

“Nyanyian menggerakkan hati kita untuk berto-
bat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang 
baik, memperkuat kesaksian dan iman, meng-
hibur yang susah, memperkuat yang sedang 
berkabung, dan mengilhami kita untuk bertahan 
sampai akhir” (“Kata Pengantar Utama,” Nya-
nyian Rohani [1985], vii).

30 Mari, Mari Orang-Orang Suci

85 Teguhlah Landasan

28 Pimpin, Ya T’rang

35 Jesus, Lover of My Soul

105 Tuhan, Badai S’dang Mengamuk

38 Come unto Him

115 Come, Ye Disconsolate

124 Be Still, My Soul

129 Di Mana Kiranya Damai Sejaht’ra

46 Seb’lum Kau Tinggalkan Rumah

55 Indahlah Saat Berdoa

Dengarkan Nyanyian Pujian
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◼ Sadarilah bahwa semua yang Anda lakukan ti-
dak bisa di atas rata-rata. Anda masih ingin bekerja 
keras untuk meningkat, namun terlepas seberapa 
baiknya Anda pada sesuatu, Anda akan tampil di 
bawah rata-rata pribadi Anda beberapa waktu. Ini 
bukan alasan untuk alarm.

◼ Berilah diri Anda nilai lebih karena melaku-
kan sesuatu yang tidak Anda sukai atau tidak la-
kukan dengan baik. Jangan katakan pada diri Anda 
itu hanya berarti jika Anda bahagia tentang itu atau 
jika Anda melakukannya dengan sempurna.

◼ Kerjakan satu atau dua gol utama pada suatu 
waktu. Hindari praktik umum untuk mencoba mem-
perbaiki terlalu banyak hal sekaligus; ini dapat mem-
benani dan mungkin menuntun pada kegagalan.

◼ Dengarkan Roh, bukan kenegatifan. Jika Anda 
memiliki pikiran yang meremehkan, mengejek, ma-
rah, sinis, mengeluh, kritis, atau mengejek, itu bukan 
berasal dari Tuhan. Singkirkanlah.

◼ Carilah nasihat yang baik. Mintalah bantuan 
presiden misi Anda dan orang lain yang Anda kenal 
jika Anda berusaha cukup keras atau terlalu keras, 
dan terimalah nasihat mereka. Banyak orang yang 
mengkritik diri sendiri tidak begitu baik dalam mem-
buat perbedaan ini.

Merasa Cemas atau Tidak Mampu

◼ Menikmati menjadi pemula ketika Anda baru 
pada sesuatu. Anda tidak diharapkan menjadi se-
orang ahli. Adalah cukup untuk menjadi penasaran, 
tertarik, rendah hati, dan mau mencoba. Nikmatilah!

◼ Dengan riang lakukan apa yang Anda bisa, 
dan biarkan Allah membuat perbedaan. Terka-
dang misionaris merasa tidak berguna atau malu 
ketika orang lain terlihat lebih berhasil. Jika Setan 
menggoda Anda untuk meragukan diri Anda sendiri 
atau membandingkan diri Anda dengan orang lain, 
ingatlah bahwa ini adalah pekerjaan Allah, dan Dia 
memilih yang lemah dan sederhana untuk melaku-
kannya. Dia telah memilih Anda! Percayalah kepada-
Nya. Dia memercayai Anda!

◼ Bayangkan kesuksesan. Kekhawatiran dapat 
menjadi cara mempraktikkan kegagalan secara men-
tal. Alih-alih melatih apa yang berjalan salah atau 
terus-menerus khawatir tentang “bagaimana jika,” 
secara mental mempraktikkan hasil-hasil positif dan 
membuat rencana-rencana untuk mencapainya. Ke-
mudian jika hal-hal tidak berjalan sebagaimana yang 
Anda harapkan, bayangkan diri Anda belajar dari 
kemunduran dan maju terus.

◼ Jangan mencoba mengendalikan apa yang 
Anda tidak mampu. Mencoba mengendalikan hal-
hal yang tidak bisa Anda kontrol hanya membuat 
Anda merasa lebih tidak terkontrol, meningkatkan 
kecemasan Anda. Fokuskan energi Anda pada hal-
hal yang dapat Anda lakukan.

D

“Sekarang ketika hati kita tertekan, dan kita hampir berbalik, lihatlah, Tuhan 
menghibur kita, dan berfirman: … tanggunglah dengan kesabaran kesengsa-
raanmu, dan Aku akan memberi kepadamu keberhasilan.”

— A L M A  2 6 : 2 7

Catatlah dalam buku rencana 
Anda

– Tulisan suci favorit
– Gol-gol yang Anda ingin capai
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◼ Tanyakan, “Apa yang terburuk yang dapat ter-
jadi?” Jika hasil kemungkinan yang terburuk adalah 
sesuatu yang dapat Anda jalani atau sesuatu yang 
Juruselamat dapat membantu Anda mengatasinya, 
lanjutkan tanpa gentar.

◼ Cobalah melambat sebanyak 10 persen jika 
Anda cenderung sering terburu-buru. Anda mung-
kin dapat menjadi lebih efisien jika Anda lebih tenang.

◼ Layanilah. Sewaktu Anda melayani rekan, sim-
patisan, anggota, tetangga Anda, atau orang yang 
miskin dan yang membutuhkan, Anda akan kurang 
memikirkan diri Anda sendiri dan menjadi lebih ba-
hagia (lihat Mengkhotbahkan Injil-Ku, 194–195).

Merasa Mudah Tersinggung  
atau Marah

◼ Berilah otak Anda waktu untuk mengesam-
pingkan emosi Anda. Bagian dari otak Anda yang 
dapat berdalih dan menggunakan penilaian yang 
baik lebih lambat dibandingkan dengan bagian dari 
otak Anda yang mudah marah. Berpalinglah dari si-
tuasi itu selama beberapa menit, dan ambillah napas 
dalam-dalam untuk memberi otak rasional Anda 
waktu untuk terlibat.

◼ Jangan menyulut kemarahan. Orang cenderung 
merasa marah ketika mereka memilih untuk melihat 
orang lain sebagai (1) mengancam, (2) tidak adil, 
atau (3) kurang ajar. Sebaliknya, lihat apakah Anda 
dapat memikirkan penjelasan yang lebih murah hati 
untuk perilaku mereka. Misalnya, mungkin mereka 
lelah, tidak terinformasi, tidak aman, atau mengira 
mereka bisa membantu. Membuat pilihan untuk ti-
dak menyulut amarah.

◼ Jadilah tenang, penasaran, dan berbelas kasih. 
Jadilah penasaran tentang apa yang orang lain pikir-
kan dan rasakan. Ajukan pertanyaan, dengarkan de-
ngan cermat, beri tahulah orang lain apa yang Anda 
pikir Anda dengarkan, dan tanyakan apakah Anda 
memahaminya dengan benar. Jika tidak, cobalah lagi.

◼ Tolaklah kecenderungan untuk menyalahkan 
atau mempermalukan orang lain atau diri Anda 
sendiri. Sebaliknya, carilah tahu apa masalahnya 
dan mintalah orang lain membantu dalam memper-
baikinya, terlepas dari kesalahan siapa itu.

◼ Bersedialah untuk meminta maaf dan ta-
nyakan apa yang dapat Anda lakukan untuk 
memperbaiki hal-hal. Meminta maaf adalah tanda 
kekuatan rohani, bukan tanda kelemahan.

◼ Tersenyumlah dan bersedialah untuk menerta-
wakan diri Anda sendiri. Pandanglah cermin untuk 
melihat seperti apa Anda terlihat saat Anda marah.

◼ Layanilah mereka yang Anda rentan marah 
terhadapnya. Terapkan nasihat Juruselamat untuk 
“kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengu-
tukmu, berlakulah baik kepada mereka yang mem-
bencimu, dan berdoalah bagi mereka yang menghina 
memanfaatkanmu dan menganiayamu” (3 Nefi 12:44).

◼ Rawatlah dengan baik diri Anda. Pastikan Anda 
makan, tidur, olahraga dengan baik, dan berdoa agar 
Anda memiliki lebih banyak sumber-sumber emosi-
onal untuk mengatasi frustrasi.

Merasa Lelah atau Tidak 
Termotivasi

◼ Fokuslah pada kekuatan Anda. Apa saja nilai, 
bakat, pengalaman, dan karunia yang Anda bawa 
dalam misi? Bagaimana Anda dapat menggunakan 
kekuatan itu dalam cara-cara yang kreatif minggu 
ini? Jika Anda bermasalah melihat kekuatan Anda, 
mintalah bantuan orang lain.

◼ Ambillah satu langkah setiap waktu. Ingatkan 
diri Anda, “Yang harus saya lakukan sekarang  
adalah ______.”

◼ Buatlah itu menyenangkan! Menghormati mar-
tabat pemanggilan Anda, buatlah gol-gol yang me-
narik bagi diri Anda, dan buatlah permainan untuk 

E

F
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memenuhinya. Jadilah kreatif dan berilah selamat 
kepada diri Anda untuk keberhasilan.

◼ Jangan membebani diri Anda dengan terlalu 
banyak gol pribadi Anda sekaligus. Tentukan 
satu atau dua gol pribadi pada suatu waktu (seperti 
menjadi lebih ceria atau tidak berantakan). Jangan 
mengharapkan kesempurnaan, dan sertakan rencana 
untuk bagaimana Anda akan kembali ke jalan ketika 
Anda mengalami hari buruk. Ingatkan diri Anda se-
cara sering mengapa Anda ingin berubah.

◼ Bagikan gol-gol Anda dengan rekan dan pre-
siden misi Anda. Mereka dapat mendukung Anda 
dan menawarkan gagasan yang berguna.

◼ Sadarilah bahwa motivasi mengikuti tindakan. 
Memulai sering kali adalah bagian tersulit. Beri ta-
hulah diri Anda sendiri, “Lakukan saja selama 10 
menit” ketika Anda perlu memulai sesuatu yang 
tidak Anda inginkan. Sekali Anda mulai, Anda akan 
merasa lebih termotivasi.

Cemas terhadap Orang-Orang 
Terkasih di Rumah

◼ Telaahlah Ajaran dan Perjanjian 31:1–6. Sejak 
masa awal Gereja, para misionaris telah dipanggil 
untuk meninggalkan orang-orang terkasih dalam 
keadaan yang sulit. Berdoalah agar berkat-berkat 
dari pelayanan Anda akan dikuduskan demi manfaat 
bagi orang-orang terkasih Anda. Hormatilah mereka 
dengan melayani Tuhan dengan segenap hati Anda. 
Percayalah kepada Tuhan untuk memberkati mereka 
dan Anda, menurut waktu dan kehendak-Nya.

◼ Menulislah untuk keluarga Anda setiap 
minggu. Bagikan kesaksian dan pengalaman serta 
kisah-kisah positif Anda. Ceritakanlah kepada mereka 
secara sering ketika Anda telah melihat tangan Tuhan 
dalam kehidupan Anda. Berdoalah bagi mereka. 
Ingatlah ulang tahun dan peristiwa-peristiwa khusus.

◼ Harapkan beberapa tantangan datang kepada 
orang-orang terkasih Anda. Kebanyakan dari hal 
ini akan terjadi baik Anda sedang melayani misi 
atau tidak. Orang-orang terkasih Anda memiliki hak 
pilihan dan dapat membuat keputusan yang men-
cemaskan Anda, terutama jika Anda pernah men-
jadi pemimpin atau pembawa damai di rumah. Itu 
mungkin memberkati mereka untuk melewati tan-
tangan mereka sendiri. Hormatilah pilihan mereka, 
dan teruslah menyatakan kasih dan keyakinan Anda.

Merasa Kesepian

◼ Jadilah penasaran terhadap orang lain. Tanya-
kan bagaimana mereka mengatasi perasaan kese-
pian. Tanyakan tentang pengalaman dan perasaan 
mereka agar Anda dapat memahaminya lebih baik.

◼ Bagikan lebih banyak. Kita merasa kesepian 
ketika kita tidak merasa tidak dikenal dan dihargai 
untuk jati diri kita.

◼ Tulislah dalam jurnal. Itu menolong setidaknya 
merasa dipahami oleh diri Anda sendiri.

◼ Jelaskan apa yang Anda maksud dengan “ke-
sepian.” Jelaskan apa perasaan, pikiran, dan perilaku 
yang menyertainya bagi Anda. Kemudian atasi ini 
secara spesifik.

G

H

“Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih yang tersayang, marilah kita de-
ngan riang melakukan segala sesuatu yang berada dalam kuasa kita; dan ke-
mudian bolehlah kita tetap bergeming, dengan keyakinan sepenuhnya, untuk 
melihat keselamatan dari Allah, dan untuk diungkapkannya lengan-Nya.”

— A J A R A N  D A N  P E R J A N J I A N  1 2 3 : 1 7
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Sumber-Sumber untuk Mengatasi  
Tuntutan Sosial
Hubungan dapat menjadi sumber stres dan sumber yang memberkati untuk mengatasi stres. Ketika kita 
sangat tertekan, hubungan dapat menjadi korban. Pertimbangkan saran-saran ini untuk membangun 
hubungan yang baik. Merujuklah juga pada bagian “Asas-Asas Umum untuk Mengatasi Stres” di hala-
man 17–22 untuk saran tambahan.

Berbicara dengan Orang Asing

◼ Kenali dan gunakan kekuatan Anda. Bebe-
rapa orang mendapati berbicara dengan orang 
menimbulkan semangat; yang lain mendapati itu 
melelahkan. Kedua jenis orang itu dapat menjadi 
misionaris yang efektif. Jika Anda adalah seseorang 
yang menjadi lelah berbicara dengan orang asing, 
jangan menyerah mencoba. Anda memiliki kekuatan 
lain untuk berkontribusi pada pekerjaan misiona-
ris, misalnya menjadi teman baik bagi mereka yang 
Anda kenal dengan baik, memiliki gagasan kreatif, 
menjadi penuh wawasan mengenai orang, atau 
unggul dalam perencanaan. Anda mungkin mengira 

orang lain tidak menyukai Anda, meskipun mereka 
benar-benar menyukai. Carilah ilham dan dengarkan 
Roh untuk menolong Anda menggunakan kekuatan 
Anda dalam pelayanan-Nya dan kembangkan lebih 
banyak sifat-sifat Kristus yang telah Anda miliki se-
bagai misionaris. Anda mewakili Yesus Kristus, bukan 
diri Anda sendiri.

◼ Belajarlah untuk mengajukan pertanyaan-
pertanyaan terilhami. Pelajari dan praktikkan 
pertanyaan-pertanyaan untuk mengajak orang lain 
berbicara. Tanyakan kepada orang-orang menge-
nai pekerjaan, hobi, keluarga, atau sejarah pribadi 
mereka. Tanyakan tentang apa yang paling ber-
arti bagi mereka, apa yang mereka hasratkan atau 

A
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khawatirkan. Dengarkan kesempatan-kesempatan 
untuk bersaksi tentang sebuah asas Injil yang akan 
relevan bagi mereka. Perlihatkan minat tulus Anda. 
Bersedialah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
mereka juga mengenai Anda, dengan menjaga fokus 
pada kebutuhan dan pesan bahagia (lihat Mengkhot-
bahkan Injil-Ku, 211–212).

◼ Temukan cara-cara sederhana untuk menda-
patkan perhatian orang lain. Cobalah sekadar 
tersenyum, membuat kontak mata, melambaikan 
tangan, mengatakan halo, memberi mereka pujian, 
menawarkan bantuan, atau mengajukan pertanyaan 
yang diawali dengan siapa, apa, kapan, di mana, me-
ngapa, atau bagaimana.

◼ Belajarlah bagaimana mengakhiri percakapan. 
Ketika Anda telah membahas apa yang telah Anda 
rasakan adalah pantas dan telah meminta referal, 
cobalah, “Sungguh senang bertemu Anda (atau ber-
bicara dengan Anda). Kita lebih baik ______ (pergi, 
kembali bekerja, naik bus, menemui Brother Smith 
sebelum dia pergi). Sampai nanti!”

◼ Buatlah gol untuk mengenal satu orang baru 
di setiap pertemuan yang Anda hadiri. Gunakan 
nama orang itu dalam menit pertama dan ketika 
Anda mengakhiri percakapan. Tulislah nama itu un-
tuk menolong Anda ingat.

◼ Praktikkan pada pertemuan distrik. Ini adalah 
tatanan ideal untuk mempraktikkan keterampilan 

sosial seperti mendengarkan dan mengajukan 
pertanyaan.

◼ Mintalah umpan balik. Tidak semua orang baik 
dalam “membaca” orang lain. Mintalah bantuan re-
kan Anda jika Anda telah diberi tahu Anda memiliki 
kesulitan mengamati ketika orang lain tidak nyaman 
atau tidak tertarik.

◼ Izinkan diri Anda agar terdengar yakin, bah-
kan jika Anda tidak merasakannya. Nasihat 
Presiden Hinckley yang diterima dari ayahnya juga 
dapat berlaku bagi Anda: “Lupakan dirimu sendiri 
dan pergilah bekerja” (Ensign, Juli 1987, 7). Kita da-
pat melakukan ini dengan mengabaikan rasa takut 
kita tentang kinerja kita dan memfokuskan kembali 
pada pemanggilan kita untuk melayani orang lain 
dan mengkhotbahkan Injil.

◼ Fokuslah pada menolong dan melayani orang 
lain. Sewaktu Anda mengalihkan perhatian pada 
kebutuhan orang lain, Anda akan merasa kurang 
sadar diri tentang kebutuhan atau ketidakmampuan 
Anda sendiri (lihat Mosia 2:17).

Ingin Menyendiri

◼ Ciptakan rasa privasi sesekali dengan menulis, 
berdoa, membaca, atau merencanakan. Meskipun 
Anda perlu tinggal dengan rekan Anda sepanjang 

B

“Sukacitaku terhanyut, bahkan sampai sesumbar dalam Allahku; karena Dia 
memiliki segala kuasa, segala kebijaksanaan, dan segala pengertian; Dia 
memahami segala hal, dan Dia adalah Makluk yang penuh belas kasihan, 
bahkan pada keselamatan, kepada mereka yang akan bertobat dan percaya 
pada nama-Nya. Sekarang, jika ini adalah sesumbar, demikian pula akan-
lah aku sesumbar; karena inilah kehidupanku dan terangku, sukacitaku dan 
keselamatanku, dan penebusanku dari celaka abadi. Ya, terpujilah nama 
Allahku.”

— A L M A  2 6 : 3 5 – 3 6
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waktu, Anda dapat meluangkan sejenak untuk me-
nutup mata Anda dan menenangkan diri.

◼ Mintalah langsung waktu tenang untuk berpi-
kir. Yakinkan kembali rekan Anda bahwa Anda tidak 
marah. Teruslah memupuk hubungan dan komuni-
kasi Anda dengan kebaikan.

◼ Hentikan hari Anda. Jangan lakukan satu jenis 
kegiatan terlalu lama pada suatu waktu. Variasikan 
jenis pekerjaan yang Anda lakukan. Selang-selinglah 
kegiatan terencana Anda dengan momen-momen 
kecil ketenangan dan apresiasi; lalu kembalilah 
bekerja.

Berkomunikasi Secara Terbuka 
dengan Rekan

◼ Dengarkan dahulu. Ketika Anda tinggal dengan 
seseorang 24/7, Anda akan melihat beberapa hal 
yang mengganggu Anda. Anda berasal dari latar 

belakang yang berbeda dan memiliki ekspektasi 
berbeda dan “peraturan” untuk apa yang tepat atau 
normal. Perilaku rekan Anda adalah masuk akal se-
cara sempurna bagi dia, bahkan jika itu tidak bagi 
Anda. Selama inventarisasi rekan, temukan lebih ba-
nyak tentang bagaimana dia melihat segala sesuatu 
dengan mengajukan pertanyaan dan mendengarkan 
dengan saksama (lihat Mengkhotbahkan Injil-Ku, 
212–213).

◼ Dengan penuh hormat jelaskan apa yang 
mengganggu Anda. Jika Anda kritis atau marah, 
rekan Anda cenderung menjadi defensif alih-alih 
kooperatif. Jelaskan masalah Anda dan apa yang 
dibutuhkannya alih-alih mengkritik perilaku rekan 
Anda yang mengganggu. Contohnya, “Saya benar-
benar tidak suka piring-piring kotor, namun saya 

C

Hal-hal yang saya belajar untuk sukai tentang 
kebudayaan, sejarah, dan gaya hidup orang-
orang yang saya layani: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Buatlah Sebuah Daftar
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“Karenanya, saudara-saudara terkasihku, berdoalah kepada Bapa dengan 
sekuat tenaga hati, agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih ini, yang telah 
Dia limpahkan kepada semua yang adalah pengikut sejati Putra-Nya, Yesus 
Kristus; agar kamu boleh menjadi para putra Allah; agar ketika Dia akan 
memperlihatkan diri kita akan menjadi seperti Dia, karena kita akan melihat-
Nya sebagaimana Dia adanya; agar kita boleh memiliki harapan ini; agar 
kita boleh dimurnikan bahkan seperti Dia adalah murni.”

— M O R O N I  7 : 4 8

juga tidak senang mencucinya sendirian. Saya ragu 
apakah kita dapat menentapkan cara untuk berbagi 
pekerjaan ini.” Atau, “Saya khawatir Anda marah 
terhadap saya saat Anda sedemikian diam. Dapatkah 
Anda memberi tahu saya apa yang Anda pikirkan?”

◼ Berterusteranglah dan jadilah baik hati. Hin-
dari julukan atau penilaian yang negatif. Jangan 
memperkuat posisi Anda dengan daftar panjang 
kesalahan rekan Anda. Cobalah untuk menjaga nada 
yang tidak marah atau mengasihani diri (lihat Efesus 
4:29–32).

◼ Jangan tersinggung. Terimalah saran, bahkan jika 
diberikan secara kasar, dengan sebanyak kerelaan 
dan humor yang dapat Anda kumpulkan.

◼ Seringlah memuji rekan Anda. Berterimakasih-
lah kepadanya untuk hal-hal yang Anda hargai.

◼ Mintalah rekan Anda memberikan saran ten-
tang bagaimana Anda dapat meningkat. Juga 
mintalah bantuan Tuhan untuk menolong Anda me-
lihat kelemahan Anda (lihat Eter 12:27).

◼ Cobalah melakukan sesuatu yang manis bagi 
rekan Anda setiap hari. Siapkan makan siang, de-
ngarkan, semirlah sepatu, rapikan tempat tidurnya, 
tersenyumlah, jemurlah handuk, bereskan piring-
piring kotor, tulislah catatan terima kasih kepada 
orang tuanya, seterikalah kemeja, pujilah dia.

Mengasihi Orang-Orang

◼ Belajarlah tentang kebudayaan, sejarah, dan 
gaya hidup orang-orang yang Anda layani. Sim-
panlah daftar hal-hal yang Anda sukai dan hargai.

◼ Berdoalah memohon karunia kasih amal. 
Lakukan itu “dengan sekuat tenaga hati” (Moroni 
7:48). Mohonlah mata yang melihat orang lain seba-
gaimana Allah melihat mereka.

◼ Layanilah anggota Gereja dan simpatisan, 
serta orang lain. Ajukan pertanyaan tentang kehi-
dupan, kepercayaan, dan pengalaman mereka sam-
pai perilaku mereka menjadi lebih masuk akal bagi 
Anda.

◼ Berdoalah bagi orang-orang. Sertakan dalam 
doa-doa Anda mereka yang menolak dan menyakiti 
Anda (lihat 3 Nefi 12:44).

Bergaul dengan Pemimpin Misi

◼ Jadilah rendah hati (lihat A&P 112:10). Keren-
dahan hati adalah sumber semua kebajikan. Min-
talah pemimpin Anda memberikan saran tentang 
bagaimana Anda dapat meningkat. Bersedialah 
untuk menerima nasihat, dan biarkan mereka tahu 
bahwa mereka dapat mengandalkan Anda. Berteri-
makasihlah kepada para pemimpin untuk pelayanan 
mereka, baik secara lisan maupun dalam tulisan (lihat 
Mengkhotbahkan Injil-Ku, 139–140).

D
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◼ Mintalah bantuan dan kesabaran dari pemim-
pin atau pelatih. Beberapa misionaris tidak memer-
cayai figur-figur yang berwenang atau mendapati 
sulit untuk menerima arahan karena mereka terbiasa 
menjadi bos bagi diri mereka sendiri. Orang lain 
merasa kompetitif dengan pemimpin yang sebaya. 
Biarkan pemimpin tahu bahwa Anda memiliki tan-
tangan-tantangan ini. Berdoalah memohon keren-
dahan hati untuk menjadi pengikut yang baik.

◼ Berdoalah bagi para pemimpin Anda. Berdo-
alah khususnya bagi orang yang kepadanya Anda 
memiliki perasaan tidak baik.

◼ Sadarilah bahwa pemimpin adalah manusia. 
Jika kita berpikir pemimpin seharusnya menjadi jauh 
lebih baik daripada orang lain, kita akan kecewa dan 
menjadi kritis ketika mereka melakukan kesalahan, 
menjadi tidak sabar, memperlihatkan penilaian yang 
buruk, atau tidak memahami kita. Harapkan keti-
daksempurnaan, dan carilah sifat-sifat positif (lihat 
Mormon 9:31).

◼ Belajarlah dari kekuatan dan kesalahan pe-
mimpin Anda. Buatlah daftar tentang sifat-sifat 
yang Anda ingin tiru atau hindari ketika tiba giliran 
Anda untuk memimpin.

Mengatasi Perasaan Seksual  
atau Romantis

◼ Kembangkanlah penguasaan diri. Pikiran dan 
perasaan seksual dan romantis adalah normal dan 
pemberian Allah. Sewaktu kita menjaga hubungan 
dan perilaku kita dalam batas-batas yang telah 
Tuhan tetapkan bagi kita sebagai misionaris, kita 
akan bertumbuh dalam kekuatan dan memperoleh 
berkat-berkat besar. Bangunlah motivasi Anda untuk 
melakukannya dengan sungguh-sungguh menelaah 
Ajaran dan Perjanjian 121:45; 1 Korintus 9:24–27; 
Mosia 3:19; serta Alma 38:12. Carilah istilah “bajik,” 

“penguasaan diri,” dan “sederhana” dalam Penuntun 
Topik. Daftarlah berkat-berkat dan keuntungan yang 
akan datang kepada Anda sekarang dan di masa da-
tang sewaktu Anda mengembangkan sifat-sifat ini.

Gantilah pikiran. Alih-alih menjadi sibuk dengan 
pikiran dan perasaan seksual atau romantis, alihkan 
perhatian Anda; bersantai dan terlibatlah dengan 
hal yang lain. Nyanyikan lagu-lagu pujian. Hafalkan 
tulisan suci dan ucapkan itu kembali. Fokuslah pada 
apa yang Anda syukuri. Pikirkan tentang rencana-
rencana Anda untuk hari itu. Olahraga. Bertekadlah 
kembali pada pekerjaan Anda. Bergembiralah dan 
jadilah kreatif.

◼ Hindarilah godaan. Hindarilah tempat, keadaan, 
percakapan, atau orang-orang yang memprovo-
kasi godaan. Jika Anda terpapar pada gambar atau 
gagasan yang provokatif, jangan pikirkan hal itu. 
Ubahlah saluran mental Anda ke hal-hal yang lain, 
dan menjauhlah dari situasi itu sesegera mungkin 
(lihat Mengkhotbahkan Injil-Ku, 136–137).

◼ Lanjutkan dalam harapan dan iman. Jika Anda 
berjuang untuk mengatasi perasaan seksual Anda 
dengan tepat, Tuhan ingin Anda tahu bahwa Dia ma-
sih mengasihi Anda. Jangan mengabaikan hubungan 
Anda dengan Allah karena Anda merasa tidak layak. 
Meskipun Anda mungkin berjuang untuk menga-
tasi perasaan-perasaan ini, Dia tidak akan menolak 
Anda. Lebih dari siapa pun, Dia memahami apa 
yang sedang Anda alami dan menilai upaya Anda 
untuk menolak godaan, belajarlah dari kesalahan, 
dan bertobatlah. Carilah nasihat presiden misi Anda, 
dan teruslah berusaha untuk mengatasi tantangan-
tantangan mungkin (lihat Mengkhotbahkan Injil-Ku, 
116–117).

◼ Jangan terlalu lapar, kesepian, kelelahan, bo-
san, atau stres. Semua hal ini dapat menjadikan 
godaan lebih sulit untuk ditolak. Dapatkan kudapan, 
ambillah istirahat pendek atau ubahlah kegiatan 
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Anda, lakukan percakapan yang baik, atau praktik-
kan olahraga relaksasi (lihat halaman 19).

◼ Jagalah keamanan diri Anda sendiri. Ingatlah 
untuk selalu berada dengan rekan Anda dan jangan 
pernah sendirian dengan anggota yang berlawanan 
jenis. Jika Anda merasa diri Anda tertarik dengan 
seseorang, hubungi presiden misi Anda dan carilah 
nasihatnya. Jika Anda merasa bahwa seseorang ber-
usaha menggoda Anda, mintalah rekan Anda untuk 
menolong Anda. Teleponlah presiden misi untuk 
memberi tahu dia apa yang Anda rasakan.

◼ Berpuasa dan berdoalah memohon pema-
haman dan kekuatan. Sewaktu kita berpuasa, kita 

mengabaikan rasa lapar kita yang normal dan sehat 
terhadap makanan selama suatu periode waktu un-
tuk mencari kekuatan rohani dan mengembangkan 
keterampilan seperti pengendalian diri, empati bagi 
mereka yang lapar, dan kepekaan terhadap Roh. 
Keterampilan yang sama ini dapat menolong kita 
mengabaikan perasaan seksual atau romantis yang 
sehat dan normal sebagai misionaris. Berpuasa tidak 
akan mengurangi perasaan seksual, namun berpu-
asa setiap bulan dapat menolong kita memperoleh 
kekuatan, kewaspadaan diri, dan motivasi untuk 
mengatasi perasaan-perasaan ini secara tepat (lihat 
Mengkhotbahkan Injil-Ku, 105–106).
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Sumber-Sumber untuk Menangani  
Tuntutan Intelektual
Tuntutan intelektual memengaruhi kita secara berbeda. Kemampuan yang kita miliki akanlah cukup 
untuk memenuhi pekerjaan Allah jika kita memercayai-Nya untuk membuat perbedaan di antara kete-
rampilan kita dan apa yang dibutuhkan. Saran-saran di bawah dapat menolong dengan beberapa isu. 
Merujuklah juga pada bagian “Asas-Asas Umum untuk Menangani Stres” di halaman 17–22 untuk 
saran tambahan.

Belajar Bahasa

◼ Telaahlah Mengkhotbahkan Injil-Ku, bab 7. 
Dengan doa yang sungguh-sungguh terapkan bab 
ini, “Bagaimana Saya Dapat Belajar Dengan Lebih 
Baik Bahasa Misi Saya?”

◼ Teruslah bekerja keras. Percayalah kepada Tuhan 
untuk memberkati Anda dengan karunia lidah se-
waktu Anda membutuhkannya untuk memenuhi 
apa yang Dia dihasratkan. Ingatlah, sedikit misiona-
ris menjadi fasih sepenuhnya dalam sebuah bahasa 
baru. Tuhan mengenal Anda, memanggil Anda, 
dan akan menggunakan kekuatan Anda untuk 

memberkati orang lain. Dia akan mengkompensasi 
kelemahan Anda. Kontribusikan semua karunia yang 
Anda miliki.

◼ Bersenang-senanglah dengan bahasa baru 
Anda. Terkadang adalah lebih mudah untuk menu-
turkan sebuah bahasa baru ketika kita tidak meng-
harapkan diri kita menjadi ahli.

Tetap Terorganisasi dengan 
Gol-Gol dan Rencana-Rencana

◼ Gunakan alat penjadwalan yang diberikan 
kepada Anda dalam Mengkhotbahkan Injil-Ku. 

A

B

41

Saran dan A la t :  In te lek tua l



◼ Ketika Anda mendapatkan gangguan, de-
ngan tegas arahkan perhatian Anda kembali 
pada tugas Anda. Lakukan ini sesering yang Anda 
butuhkan.

Telaahlah bab 8, “Bagaimana Saya Menggunakan 
Waktu dengan Bijaksana?” Alat ini telah secara cer-
mat dikembangkan bagi misionaris dan akan meno-
long Anda memenuhi tujuan Anda. Fokuslah pada 
satu hal setiap saat, dan jangan terbebani.

◼ Jangan bersandar hanya pada memori Anda. 
Tulislah nama, alamat, janji, rencana pelajaran, dan 
gol. Pasanglah catatan pengingat untuk hal-hal pen-
ting di pintu, kulkas, dekat tempat tidur Anda, atau 
dalam buku perencana Anda.

◼ Letakkan semua hal yang akan Anda perlukan 
esok hari di suatu tempat tertentu sebelum Anda 
tidur. Maka Anda tidak akan berisiko melupakan 
sesuatu yang penting. Simpanlah hal-hal penting di 
tempat yang sama agar Anda tidak membuang-bu-
ang waktu mencarinya.

“Sama seperti kita tidak diperkenankan menurunkan standar yang telah dite-
tapkan Tuhan atas tingkah laku hamba-hamba-Nya, kita pun tidak diperbo-
lehkan menaikkannya. … Pastikan bahwa Anda tidak menaikkan lebih tinggi 
standar Anda bagi diri Anda sendiri atau orang lain daripada yang telah 
Tuhan tetapkan” (“Perfection, Perceptions, Pressures, and Principles” [kebak-
tian Pusat Pelatihan Misionaris Provo, 19 Maret 2002], 2–3).

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

Catatlah dalam buku 
rencana Anda

– Cara-cara untuk menggunakan sejumlah 
kecil waktu dengan bijaksana

– Rencana-rencana hari persiapan
– Tulislah nama, alamat, janji, rencana 

pelajaran 
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◼ Palingkan hari Anda kepada Tuhan. Setelah 
Anda melakukan semampu Anda untuk merencana-
kan secara menyeluruh, mintalah Dia mengerjakan 
segala sesuatu demi kebaikan Anda. Jadilah fleksibel 
dan responsif terhadap Roh.

Tidak Merasa Sepintar atau 
Semampu Orang Lain

◼ Jika membaca, menelaah, atau menghafal sulit 
bagi Anda, bersabarlah dengan diri Anda sen-
diri. Ambillah istirahat singkat secara sering pada 
awalnya; lalu perlahan-lahan telaahlah selama be-
berapa menit lebih lama setiap waktu. Catatlah apa 
yang Anda baca untuk menolong Anda ingat. Ba-
calah dengan lantang (perlahan) jika itu menolong. 
Cobalah menghafal dengan (1) mengulangi hal-hal 
secara lantang, (2) membaca atau menuliskan hal-
hal beberapa kali, atau (3) bergerak dan menindaki 
hal-hal sewaktu Anda belajar. Lihatlah manakah 
teknik-teknik yang paling baik berhasil bagi Anda. 

Gunakan kekuatan lain yang Anda miliki, misalnya 
mengontak simpatisan potensial, menavigasi, atau 
menjadi ceria.

◼ Jagalah rasa humor Anda sewaktu Anda mem-
buat kesalahan. Kemudian cobalah lagi.

◼ Temukan kekuatan dalam kelemahan. Ter-
kadang memiliki suatu kelemahan mengajari kita 
kekuatan seperti belas kasihan, empati, kesabaran, 
kerendahan hati, dan kebergantungan kepada Tuhan. 
Terkadang suatu kelemahan (seperti menjadi mudah 
terganggu) memiliki kekuatan yang menyertainya 
(seperti melihat hal-hal yang orang lain lewatkan). 
Carilah kekuatan yang dapat datang dari kelemahan 
Anda.

◼ Jika Anda merasa iri terhadap keterampilan 
orang lain, fokuskan kembali perhatian Anda 
pada misi pribadi Anda. Kerahkan tenaga Anda 
ke dalam mengembangkan kekuatan Anda dan me-
ngontribusikannya pada pekerjaan. Inilah misi Anda 
(lihat Mengkhotbahkan Injil-Ku, 12–13).

C
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Sumber-Sumber untuk Mengatasi  
Tuntutan Rohani
Di antara para misionaris, reaksi umum terhadap stres yang berlebihan adalah dengan mempertanyakan 
kekuatan dari kesaksian mereka atau kebenaran Injil. Pergumulan ini sering berasal dari kurangnya sum-
ber-sumber untuk mengatasi stres yang berlebihan daripada kurangnya kesaksian. Jika Anda memiliki ke-
sulitan semacam itu, cobalah saran-saran di bawah yang tampaknya benar bagi Anda. Merujuklah juga 
pada bagian “Asas-Asas Umum untuk Menangani Stres” di halaman 17–22 untuk saran tambahan.

Belajar untuk Memperkuat 
Kesaksian Saya

◼ Sadarilah bahwa pertanyaan adalah sehat. 
Joseph Smith menerima banyak wahyu sebagai res-
pons terhadap pertanyaan yang jujur. Tulisan suci, 
guru-guru, dan dalih dapat menolong dengan se-
jumlah pertanyaan, namun hanya Roh yang dapat 
meneguhkan bahwa Allah adalah nyata, bahwa Yesus 
adalah Kristus, dan bahwa Gereja adalah benar.

◼ Pahamilah apa iman itu. Memiliki iman adalah 
memercayai kebaikan, kasih, kebijaksanaan, dan ke-
adilan sempurna Tuhan, meskipun kita tidak secara 

sempurna memahami. Alma mengajarkan bahwa 
“iman bukanlah memiliki suatu pengetahuan yang 
sempurna tentang segala sesuatu; oleh karena itu jika 
kamu memiliki iman kamu berharap untuk segala 
sesuatu yang tidak terlihat, yang adalah benar” (Alma 
32:21). Anda tidak memerlukan “pengetahuan yang 
sempurna” untuk memiliki iman. Telaahlah Alma 32 
untuk bantuan dalam membangun iman Anda (lihat 
Mengkhotbahkan Injil-Ku, 134–135).

◼ Bersabarlah. Waktu dan pengalaman akan mem-
bantu Anda memahami hal-hal yang membingung-
kan saat ini. Ingatlah pernyataan Nefi: “Aku tahu 
bahwa [Allah] mengasihi anak-anak-Nya; walaupun 
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demikian, aku tidak tahu arti segala sesuatu” (1 Nefi 
11:17). Bangunlah pada apa yang Anda ketahui 
melalui Roh untuk kenyataan tentang Allah (lihat 
Mengkhotbahkan Injil-Ku, 139).

◼ Taatilah perintah-perintah. Kita memperoleh 
kepercayaan dalam Tuhan ketika kita belajar melalui 
pengalaman nilai dari ajaran-ajaran-Nya. “Barang-
siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu 
entah ajaran-Ku ini berasal dari Allah, entah Aku 
berkata-kata dari diri-Ku sendiri” (Yohanes 7:17).

Belajar untuk Bertobat

◼ Jujurlah dengan presiden misi Anda. Jika Anda 
perlu bertobat dari dosa-dosa serius yang belum 
Anda atasi, bicaralah dengan presiden misi Anda 
secara terus terang dan jujur. Dia akan meno-
long Anda membereskan hal-hal ini.

◼ Ampunilah diri Anda 
sendiri setelah 
pertobatan. 

Jika Anda telah bertobat dan masih merasa bersalah 
dan malu, ingatlah kita semua menyesali dosa-dosa 
dan kesalahan masa lalu. Percayalah bahwa Pen-
damaian Kristus adalah cukup, bahkan bagi Anda. 
Ingatlah bahwa pertobatan bukan sekadar rencana 
cadangan. Pertobatan adalah rencana kebahagiaan 
bagi setiap orang. Pastikan hal-hal yang paling Anda 
khawatirkan adalah hal-hal yang paling berarti (mi-
salnya, kemajuan simpatisan Anda), bukan sekadar 
masalah kesombongan pribadi (seperti apa yang 
orang lain pikirkan tentang Anda).

◼ Pahamilah peran pengakuan. Jika Anda merasa 
perlu untuk mengakui doa-dosa yang kurang serius 

atau mengakui berulang kali, bahkan setelah 
pemimpin imamat telah meyakinkan 

Anda bahwa pengakuan Anda 
sudah cukup, Anda mungkin 
mengambil pengakuan terlalu 
jauh. Terus merasa menyesal 
dan sedih tentang dosa-dosa 
masa lalu adalah normal dan 

B

“Carilah dengan tekun, berdoalah selalu, dan percayalah, dan segala se-
suatu akan bekerja bersama demi kebaikanmu, jika kamu berjalan dengan 
lurus dan mengingat perjanjian dengan apa kamu telah saling membuat 
perjanjian.”

— A J A R A N  D A N  P E R J A N J I A N  9 0 : 2 4
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tidak berarti Anda perlu mengakui lagi. Jauhkan diri 
Anda dari gangguan pikiran semacam itu dengan 
kegiatan-kegiatan lain, dan buatlah pilihan yang te-
liti untuk percaya dalam pengampunan Tuhan. Abai-
kan godaan untuk menjadi cemas atau malu.

◼ Berbicaralah dengan presiden misi Anda jika 
Anda terus bergumul.

Belajar untuk Berdoa dengan 
Bermakna

◼ Cobalah berdoa dengan bersuara, bahkan jika 
hanya dengan berbisik. Berusahalah mempersiap-
kan diri untuk berdoa dengan menulis pertanyaan 
atau keprihatinan Anda. Bayangkan Tuhan ada di 
situ. Tanyakan kepada Allah apa yang dapat Anda 
lakukan bagi-Nya hari ini; lalu tindaki gagasan-ga-
gasan yang muncul di benak. Sesekali gunakan doa 
Anda hanya untuk berterima kasih kepada Allah un-
tuk banyak hal baik yang karenanya Dia telah mem-
berkati Anda.

◼ Telaahlah “Berdoa dengan Iman” dalam Meng-
khotbahkan Injil-Ku. Bagian ini, yang terdapat di 
halaman 106–107, menyediakan saran-saran menge-
nai doa.

Belajar untuk Mengasihi  
Tulisan Suci

◼ Berdoalah khususnya memohon bantuan untuk 
memahami dan menikmati tulisan suci. Gunakan 
beberapa waktu penelaahan Anda untuk menuliskan 
perasaan dan reaksi Anda, apa yang Anda pelajari, 
atau kesan-kesan rohani yang Anda terima.

◼ Kajilah ulang “Gagasan dan Saran Pembe-
lajaran” dalam Mengkhotbahkan Injil-Ku. Ba-
gian ini, yang terdapat di halaman 24–27, berikan 
saran untuk penelaahan tulisan suci yang lebih 
memberkati.

Belajar untuk Bersandar pada Roh

◼ Berlatihlah dengan sabar. Belajar untuk menge-
nali suara Roh adalah seperti mempelajari sebuah 
bahasa—itu memerlukan latihan, kesabaran, keren-
dahan hati, dan kesediaan untuk belajar dari kesa-
lahan tanpa menyerah.

◼ Belajarlah dari konferensi umum. Untuk ga-
gasan mengenai bagaimana memupuk wahyu pri-
badi, telaahlah ceramah-ceramah konferensi umum 
mengenai topik ini.

◼ Telaahlah Mengkhotbahkan Injil-Ku. halaman 
109–112 berisikan saran dan wawasan tambahan 
mengenai mengenali dan bersandar pada Roh.

C

D

E

Tenanglah jiwaku: Allah mengerjakan
Bimbing masa depan s’perti yang lalu.
Keyakinanmu janganlah goyah;
Yang misterius akanlah cerah.
Tenanglah jiwaku: Ombak dan angin pun tahu
Suara-Nyalah yang mem’rintah mereka.

— H Y M N S ,  N O .  1 2 4
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Telaahlah petikan-petikan di halaman berikut untuk memperkuat iman Anda bahwa Allah akan menyediakan 
bagi Anda penghiburan dan bantuan. Sewaktu Anda mengingat Juruselamat, Anda “boleh memiliki Roh-Nya 
bersama [Anda]” (A&P 20:79).

Yesaya 41:10 “Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau: Janganlah bimbang, sebab Aku ini 
Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, Aku akan memegang 
engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

Yohanes 14:27 “Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan 
apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah 
dan gentar hatimu.”

2 Timotius 1:7 “Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang mem-
bangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.”

1 Nefi 1:20 “Belas kasihan Tuhan yang lembut berada di atas diri mereka semua yang telah Dia pilih, 
karena iman mereka, untuk membuat mereka perkasa bahkan hingga kuasa pembebasan.”

Yakub 3:1 “Dia akan melipurmu dalam kesengsaraanmu, dan Dia akan membela perkaramu.”

Yakub 4:7 “Tuhan Allah memperlihatkan kepada kita kelemahan kita agar kita boleh tahu bahwa 
adalah melalui kasih karunia-Nya, dan abdikasi-Nya yang besar bagi anak-anak manusia, 
bahwa kita memiliki kuasa untuk melakukan hal-hal ini.”

Mosia 4:27 “Dan pastikanlah bahwa segala hal ini dilakukan dalam kebijaksanaan dan ketertiban; 
karena tidaklah dituntut bahwa seseorang hendaknya berlari lebih cepat daripada dia 
memiliki kekuatan.” 

Mosia 24:13–14 “Angkatlah kepalamu dan terhiburlah, karena Aku tahu tentang perjanjian yang telah kamu 
buat kepada-Ku; dan Aku akan membuat perjanjian-perjanjian dengan umat-ku dan mem-
bebaskan mereka dari perbudakan. Dan Aku juga akan meringankan beban yang ditaruh 
di atas bahumu, sehingga bahkan kamu tidak dapat merasakannya di atas punggungmu, 
bahkan saat kamu berada dalam perbudakan; dan ini akan Aku lakukan agar kamu boleh 
berdiri sebagai saksi bagi-Ku setelah ini, dan agar kamu boleh tahu dengan suatu kepas-
tian bahwa Aku, Tuhan Allah, mengunjungi umat-Ku dalam kesengsaraan mereka.”

Alma 7:12 “Dia akan mengambil ke atas diri-Nya kelemahan mereka, agar sanubari-Nya boleh di-
penuhi dengan belas kasihan, secara daging, agar Dia boleh mengetahui secara daging 
bagaimana menyokong umat-Nya menurut kelemahan mereka.”

Sumber-Sumber Tulisan Suci
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Alma 26:27 “Sekarang ketika hati kita tertekan, dan kita hampir berbalik, lihatlah, Tuhan menghibur 
kita, dan berfirman: … tanggunglah dengan kesabaran kesengsaraanmu, dan Aku akan 
memberi kepadamu keberhasilan.”

Alma 38:5 “Sebanyak kamu akan menaruh kepercayaanmu kepada Allah bahkan sedemikian banyak-
nya kamu akan dibebaskan dari pencobaanmu, dan kesusahanmu, dan kesengsaraanmu, 
dan kamu akan diangkat pada hari terakhir.”

Eter 12:27 “Dan jika manusia datang kepada-Ku Aku akan memperlihatkan kepada mereka kele-
mahan mereka. Aku memberi kepada manusia kelemahan agar mereka boleh rendah hati; 
dan kasih karunia-Ku cukup bagi semua orang yang merendahkan hati mereka di hadap-
an-Ku; karena jika mereka merendahkan hati mereka di hadapan-Ku, dan memiliki iman 
kepada-Ku, maka Aku akan menjadikan apa yang lemah menjadi kuat bagi mereka.”

Ajaran dan  
Perjanjian 6:32–36

“Demikian pula Aku berada di tengahmu. … Oleh karena itu, janganlah takut, kawanan 
kecil; lakukanlah yang baik; biarlah bumi dan neraka bergabung melawanmu, karena 
jika kamu dibangun di atas batu karang-Ku, mereka tidak dapat berjaya. Lihatlah, Aku 
tidak menghukummu. … Pandanglah kepada-Ku dalam setiap pemikiran; janganlah ragu, 
janganlah takut.”

Ajaran dan  
Perjanjian 58:2–4

“Dia yang setia dalam kesukaran, pahala orang yang sama itu lebih besar di dalam 
kerajaan surga. Kamu tidak dapat melihat dengan mata alamimu, untuk waktu sekarang 
ini, rancangan Allahmu mengenai hal-hal itu yang akan datang setelah ini, dan kemuliaan 
yang akan mengikuti setelah banyak kesukaran. Karena setelah banyak kesukaran datang-
lah berkat.”

Ajaran dan  
Perjanjian 122:7–9

“Segala hal ini akan memberi engkau pengalaman, dan akanlah demi kebaikanmu. Putra 
Manusia telah turun ke bawah itu semua. … Oleh karena itu, bertahanlah.”

Bible Dictionary, 
“Fear”

“Dampak pertama dari dosa Adam adalah bahwa dia takut (Kejadian 3:10). … Sejak 
Kejatuhan, Allah telah mengajarkan kepada manusia agar tidak takut, namun dengan 
penyesalan untuk meminta maaf dengan keyakinan penuh menerimanya.”

Sumber-sumber 
tulisan suci lain:
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Persiapan Misionaris  
Menyesuaikan dengan 
Kehidupan Misionaris
Bagian ini adalah ringkasan dari materi yang Anda terima secara daring sebelum memasuki PPM.

Adalah biasa bagi misionaris baru untuk meng-
alami beberapa tingkat stres atau ketidak-

nyamanan ketika mereka meninggalkan keluarga, 
teman, dan beberapa hal yang biasa mereka laku-
kan. Transisi normal pindah tugas, rekan baru, dan 
penugasan baru juga akan memerlukan beberapa 
penyesuaian. Bersabarlah sewaktu Anda mengenali 
berkat-berkat dari mengabdikan kehidupan Anda 
lebih sepenuhnya kepada Juruselamat. Ingatlah, Roh 
akan menyertai Anda ketika Anda membuat transisi 

ini dan akan membantu Anda dalam menyesuaikan 
dengan tanggung jawab misionaris baru Anda.

Menyesuaikan dengan Pengalaman Baru
Seperti banyak orang yang memasuki situasi baru, 
misionaris sering kali melalui empat fase atau tingkat 
dalam penyesuaian emosi mereka sewaktu mereka 
memasuki PPM dan lagi sewaktu mereka memasuki 
ladang misi:
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Antisipasi Menemukan  
Yang Tidak Diharapkan

“Saya Dapat  
Melakukan ini” Kemandirian Emosi

Anda mungkin merasa 
bersemangat untuk 
tantangan (lihat 1 Nefi 
3:7).

Anda mungkin merasa-
kan peningkatan dari 
tujuan dan kesetiaan 
kepada Bapa Surgawi 
(lihat 3 Nefi 5:13).

Anda mungkin me-
rasa bahagia dan 
menanti untuk bertemu 
orang-orang baru dan 
menikmati tempat-tem-
pat baru.

Anda mungkin mulai 
merindukan rumah, 
keluarga, dan teman-te-
man dan bahkan mem-
pertanyakan keputusan 
Anda untuk melayani 
(lihat Alma 26:27).

Anda mungkin melihat 
manifestasi stres fisik, 
seperti kesulitan tidur, 
perubahan nafsu ma-
kan, atau cepat marah.

Anda mungkin secara 
tak terduga mendapati 
diri Anda menjadi 
kritis dan tidak sabar 
terhadap peraturan dan 
ekspektasi.

Keterampilan menga-
jar dan bahasa Anda 
mulai meningkat.

Anda belajar dengan 
sukarela untuk mema-
tuhi peraturan dan 
ekpektasi misi.

Anda menunjukkan 
kesabaran terhadap 
diri Anda sendiri ketika 
Anda belajar “ajaran 
demi ajaran” (lihat 
Yesaya 28:10; Mosia 
4:27).

Gejala stres fisik 
Anda, jika ada, mulai 
berkurang. 

Anda merasa nyaman 
menavigasi rutinitas 
sehari-hari.

Anda mengenali 
kekuatan dan kemajuan 
pribadi Anda.

Anda mencapai suatu 
pemahaman tentang 
apa artinya menjalani 
kehidupan selangkah 
demi selangkah (lihat 
A&P 98:12).

Anda mengembangkan 
rasa percaya diri lebih 
besar dan menambah 
hasrat untuk melayani.

1 2 3 4

Hal-Hal yang Dapat Anda Lakukan 
Sekarang
◼ Temukan cara-cara untuk melayani orang lain. 
Pekerjaan misionaris adalah panggilan untuk mela-
yani. Berfokuslah pada melihat keluar dari perasaan 
Anda sendiri yang tidak nyaman untuk melayani 
mereka yang membutuhkan ucapan manis, tindakan 
kasih amal, atau persahabatan (lihat Mengkhotbahkan 
Injil-Ku, 194–195).

◼ Berbicaralah kepada orang lain tentang pe-
nyesuaian ini. Luangkan waktu untuk membahas 

Empat Tahap Penyesuaian
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pertanyaan-pertanyaan berikut bersama orang 
tua, para pemimpin imamat, atau teman-teman 
purnamisi: 

– Apa yang dapat kita pelajari dari contoh-con-
toh tulisan suci tentang Allah mengharuskan 
orang-orang untuk melakukan hal-hal yang 
menurut mereka di luar kemampuan untuk me-
lakukannya? (Lihat Keluaran 4:10–12; Yeremia 
1:6–9; Alma 17:10–12; 26:27; Eter 12:23–27; Musa 
6:31–32).

– Mengapa penting untuk pergi tidur dan bangun 
pada waktunya, memelihara nutrisi yang baik, 
berolahraga secara teratur, dan doa pribadi?

– Bagaimana menulis dalam jurnal dapat menolong 
kita selama pengalaman yang menantang ini?

– Bagaimana kita dapat merespon ketika pikiran 
atau perasaan yang menyusahkan tidak mau 
pergi?

◼ Bacalah artikel “Mempersiapkan Diri Secara 
Emosional Untuk Pelayanan Misionaris” oleh 
Robert K. Wagstaff (dalam Ensign, Maret 2011, 22–26; 
tersedia daring di LDS.org).

◼ Berfokuslah pada memperkuat hubungan 
Anda dengan Bapa Surgawi Anda. Carilah Roh-
Nya melalui doa pribadi, penelaahan tulisan suci, mu-
sik yang meneguhkan, membaca berkat bapa bangsa 
Anda, dan cara lain yang bermanfaat bagi Anda.

◼ Berbaikhatilah kepada diri Anda sendiri dan 
orang lain. Bicaralah pada diri sendiri dengan ka-
ta-kata menghibur dan manis yang mungkin Anda 
bayangkan Juruselamat menggunakannya. Ingatlah, 
pikiran tidak berdaya, putus asa, atau kecaman keras 
bukanlah berasal dari Tuhan.

◼ Harapkan yang tak terduga. Pengalaman Anda 
sebagai misionaris tidak akan sama dengan peng-
alaman orang lain. Semuanya tidak akan berjalan 
persis seperti yang telah Anda rencanakan atau 
sebagaimana Anda pikirkan. Memeriksa ekspektasi 
Anda akan menolong Anda menjadi terbuka dan 
mudah menerima perubahan.

Ringkasan
Sewaktu Anda melayani misi Anda, bersiaplah untuk 
memeluk perubahan. Kehidupan sebagai misionaris 
cenderung akan berbeda dari apa yang pernah Anda 
alami, namun jika Anda datang dengan sikap positif, 
menjalankan iman kepada Tuhan, dan menganti-
sipasi kebutuhan untuk bersabar dengan diri Anda 
sendiri dan orang lain, Tuhan akan memahalai serta 
memberkati Anda. Ingatlah nasihat yang diberikan 
kepada Nabi Joseph Smith di saat tersulit dalam ke-
hidupannya: “Ketahuilah engkau, putra-Ku, bahwa 
segala hal ini akan memberi engkau pengalaman, 
dan akanlah demi kebaikanmu” (A&P 122:7).

Ingatlah, Roh akan menyertai Anda ketika Anda membuat transisi ini dan akan mem-
bantu Anda dalam menyesuaikan dengan tanggung jawab misionaris baru Anda.

“Dan barangsiapa menerimamu, di sana Aku akan ada berada juga, karena Aku 
akan pergi di hadapan mukamu. Aku akan berada pada sisi kananmu dan pada 
sisi kirimu, dan Roh-Ku akan berada dalam hatimu, dan para malaikat-Ku di seki-
tarmu, untuk menopangmu.”

— A J A R A N  D A N  P E R J A N J I A N  8 4 : 8 8
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