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Rínrìn Ní Pípòyìká

Njẹ́ ẹ ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àtijọ́ tó sọ wípé àwọn tí ó bá 
sọnù má npòyì yíká?

Jan L. Souman, dókítà èrò ọkàn àti ìṣe ti 
Gérmánì kan, fẹ́ ṣèwádí nípa ọ̀nà ọgbọ́n bóyа́ èyí jẹ́ òtí-
tọ́. Ó kó àwọn tí ó nkópa nínú ìdánwò kan lọ́ sí agbè-
gbè igbó nlá kan àti sí aginjù Sàhárà, ó sì lo ẹ̀rọ àgbáyé 
tí ó ndá ìbí tí a wà mọ̀ láti máa mọ ibi tí wọ́n lọ. Wọ́n kò 
ní ẹ̀rọ ìtọ́nisọ́nà tàbí ẹ̀rọ míràn. Àṣẹ tí a fún wọn rọrùn: 
rìn ní ọ̀nà tààrà ní àpèjúwe tí a pèsè.

Dókítà Souman ṣe àjúwe ohun tí ó ṣẹlẹ̀ lẹ́hìn náà. 
“[Lára] wọn rìn ní ọjọ́ tí ojú ọ̀run ṣú, tí oòrùn farapamọ́ 
sẹ́hìn ìkúùkù [tí kò dẹ̀ sí àwọn ohun àfijúwe kọ̀ọ̀kan ní 
sàkání]. . . . [Gbogbo wọn] rìn ní pípòyìká, tí . . . [lára] 
wọn ndá ọ̀nà ara wọn kọjá láì ṣàkíyèsí rẹ̀.” Àwọn míràn 
tí ó kópa rìn nígbà tí oòrùn nràn, tí àwọn ohun àfijúwe 
tí ó jìnà wà ní sàkání. “Àwọn wọ̀nyí . . . rìn ní ọ̀nà tààrà 
tí ó fẹ́ ẹ̀ péye.” 1

Àwọn míràn ti tún ìwádí yi ṣe ní onírurú ọ̀nà.2 Gbo-
gbo wọn ṣe àmúpadà èsì kan náà.

Láì sí àwọn àmì-dídá-ibìkan-mọ̀ tí a rí, àwọn ọmọ 
ènìyàn maá nrìn ní pípòyìkà.

Àwọn Àmì-dídá-ibìkan-mọ̀ ti Àwọn Ìwé Mímọ́
Láì sí àwọn àmì-dídá-ibìkan-mọ̀ ti ẹ̀mí, ẹ̀dá alàyè maá 

nṣáko bákannáà. Láì sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, à nrìn ní pípòyìká.
Gẹ́gẹ́bí ẹnìkọ̀ọ̀kan àti bíi ẹgbẹ́, à nrí àpẹrẹ yí léraléra 

ní gbogbo ìgbà láti ìṣẹ̀dá ayé. Nígbà tí a bá pàdánù ọ̀rọ̀ 
Ọlọ́run, a má nsọnù.

Láì ṣeyèméjì, èyí ni ìdí tí Olúwa ṣe ní kí Léhì rán 
àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ padà sí Jerúsálẹ́mù fún àwọn àwo 
fàdákà. Ọlọ́run mọ̀ pé àwọn ìràn Léhì nílò —àwọn 
ohun àfijúwe — àmì-dídá-ibìkan-mọ̀ tí a lè gbójúlé tí yíó 
pèsè ìtọ́sọ́nà tí wọ́n lè lò láti ṣe àgbéyẹ̀wò bóyá wọ́n wà 
ní ọ̀nà.

Àwọn ìwé mímọ́ jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Wọ́n jẹ́ àwọn àmì-dí-
dá-ibìkan-mọ̀ ti Ọlọ́run tó nfọ̀nà tí a ó rìn láti lè súnmọ́ 
Olùgbàlà wa hàn wá àti láti lè dé àwọn òpin tó jẹ́ yíyẹ.

Àwọn Àmì-dídá-ibìkan-mọ̀ ti Ìpàdé Àpapọ̀ 
Gbogbogbòò 

Àwọn àṣẹ tí a fúnni ní ìpàdé àpapọ̀ gbogbogbòò jẹ́ 
àmì-dídá-ibìkan-mọ̀ míràn tí ó lè ràn wá lọ́wọ́ láti mọ̀ 
bóyа́ a wà lọ́nà.

Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan mo má nbèrè lọ́wọ́ ara mi, “Njẹ́ mo fetísí 
àwọn ọ̀rọ̀ tí àwọn arákùnrin àti arábìnrin tí ó sọ̀rọ̀ ní 
ìpàdé àpapọ̀ gbogbogbòò ti Ìjọ lа́ìpẹ́ yí fúnni? Njẹ́ mo ti 
ka àti ṣe àtúnkà àwọn ọ̀rọ̀ wọn? Njẹ́ mo ti ṣe àṣàrò lórí 
wọn tí mo sì lò wọ́n nínú ayé mi? Tàbí mo kàn gbádùn 
àwọn ọ̀rọ̀ dídán náà tí mo sì kọ̀ láti ṣe àmúlò àwọn iṣẹ́ 
ìmísí-ọ̀run wọn nínú ayé ara mi?”

Bóyа́ nígbà tí ò nfetísílẹ̀ tàbí káà, o ṣe àkọsílẹ̀ ránpẹ́ 
kan tàbí méjì. Tàbí ó ṣe ìpinnu láti tún bọ̀ ṣe àwọn nkan 
dáradára tàbí níyàtọ̀. Ṣáà rọnú nípa àwọn ọ̀rọ̀ ti ìpàdé 
àpapọ̀ gbogbogbòò ìkẹhìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló gbà wá níyànjú 
kí a fún àwọn ìdílé wa lókun àti kí a sì ṣe àtúnṣe nínú 
àwọn ìgbéyàwó wa. Ìwé oṣù yí ti Liahona ṣe àdojú kọ 
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àwọn iyì ayérayé wọ̀nyí, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìmọ̀ràn tí a 
lè ṣe láti bùkún ayé wa.

Ṣé à nṣàkíyèsí tí a sì nlo ìmọ̀ràn ojúlówó yí? Ṣé à 
á ndá àwọn àmì-dídá-ibìkan-mọ̀ oníyebíye àti dídájú 
wọ̀nyí mọ̀ tí a sì nrìn súnmọ́ wọn?

Ẹ̀rọ̀ Ṣíṣáko
Àwọn àmì-dídá-ibìkan-mọ̀ ti ẹ̀mí ṣe kòṣéemánì fún 

mímú wa dúró lórí ọ̀nà tààrà àti tóóró. Wọ́n fún wa ní 
ìjúwe tí ó mọ́ kedere sí ọ̀nà tí ó yẹ kí a rìn — ṣùgbọ́n à 
fi tí a bá dá wọn mọ̀ tí a sì rìn súnmọ́ wọn.

Tí a bá kọ̀ láti gba ìtọ́sọ́nà nípasẹ àwọn àmì-dídá-ibì-
kan-mọ̀ wọ̀nyí, wọ́n a di àwọn ohun ẹlẹ́ṣọ́ nlá tí kò ní 
ìtumọ̀ tí kò sí ní èrò kankan ju lati wà lórí ilẹ̀ nìkan.

Kò tó kí a kàn lọ nípa àwọn ìmọ̀ inú wa nìkan.
Kò tó kí a ní ìpinnu tí ó dára jùlọ.
Kò ní tó kí a gbójúlé ìmọ̀ abínibí wa.
Àní nígbà tí a bá rò wípé à ntẹ̀lé ọ̀nà ẹ̀mí tààrà, láì sí 

àwọn àmì-dídá-ibìkan-mọ̀ tòótọ́ láti tọ́ wa sọ́nà, — láì sí 
ìtọ́sọ́nà ti Ẹ̀mí— a má ńṣáko lọ.

Nígbà náà, ẹ jẹ́kí a lá ojú wa kí a sì rí àwọn àmì-dídá-
ibìkan-mọ̀ tí Ọlọ́run onínúrere ti pèsè fún àwọn ọmọ 
Rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a kà, gbọ́, kí a sì ṣe àmúṣẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí 
a gbàdúrà pẹ̀lú ìdí tí ó dájú, kí a fetísílẹ̀ kí a sì tẹ̀lé àwọn 
ìtọ́ni ti Ẹ̀mí. Nígbà tí a bá ti dá àwọn àmì-dídá-ibìkan-mọ̀ 
ti ọ̀run tí Bàbá Ọ̀run olólùfẹ́ pèsè mọ̀, a lè tọ ọ̀nà wa 
nípa wọn. Bákannáà a níláti máa ṣe àwọn àtúnṣe ìrìnàjò 
ní déédéé bí a ṣe nfí àwọn àmì-dídá-ibìkan-mọ̀ kọ́ra.

Ní báyí, a kò ní rìn ní pípòyìká ṣùgbọ́n a ó rìn pẹ̀lú 
ìgboyà àti ìdánilójú lọ sí ìbùkùn nlá ti ọ̀run tí ó jẹ́ ogún-
ìbí gbogbo àwọn tí ó nrìn ní ọ̀nà tààrà àti tóóró ti ọmọ 
ẹ̀hìn Krístì.
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ÌDÁNILẸ́KỌ́ LÁTI IṢẸ́ YÌÍ

Bí ó ṣe nmúra láti kọ́ni láti ọ̀rọ̀ yìí, ṣe ìwádí nínú 
àwọn ìwé mímọ́ fún àwọn àpẹrẹ àwọn ènìyàn tí a darí 
wọn nípa àwọn àmì-dídá-ibìkan-mọ̀ ti ẹ̀mí tàbí àwọn 
ènìyàn tí wọ́n nrìn ní pípòyìká. O lè bẹ̀rẹ̀ nípa ṣíṣe àṣàrò 
lórí àwọn ọ̀rọ̀ ìwé mímọ́ wọ̀nyí: Númérì 14:26–33; 1 Ní-
fáì 16:28–29; Álmà 37:38–47. Tí ó bá ní ìtọ́ni ti ẹ̀mí, o lè 

ṣe alábápín àwọn àwòsínú láti inú àwọn àpẹrẹ wọ̀nyí 
pẹ̀lú àwọn tí ò nkọ́. Bi wọ́n ní àwọn ohun tí a lè kọ́ láti 
inú àwọn ìtàn wọ̀nyí.

Ọ̀DỌ́
Àwọn Àmì-dídá-ibìkan-mọ̀ Fún Ọ

Ààrẹ Uchtdorf ṣe àpèjúwe ìpàdé àpapọ̀ gbogbogbòò 
àti àwọn ìwé mímọ́ gẹ́gẹ́bí àwọn àmì-dídá-ibìkan-

mọ̀ tí ó lè ràn wá lọ́wọ́ láti yẹra fún ṣíṣáko nínú ẹ̀mí. 
Rọnú jinlẹ̀ nípa àwọn àmì-dídá-ibìkan-mọ̀ ti ẹ̀mí tí ó ti 
ní ipá tí ó sì tọ́ ayé rẹ sọ́nà. Kọ àwọn ìrírí rẹ sílẹ̀ sínú ìwé 
àkọsílẹ̀ rẹ. Àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tí Ààre Thomas S. Monson 
sọ lè ràn ọ́ lọ́wọ́:

“Ìbùkún bàbá nla rẹ lẹ̀ mú ọ lá òru dúdú jùlọ kọjá. 
Yíó tọ́ ọ sọ́nà nínú àwọn ewu ayé. . . . Ìbùkún rẹ kìí ṣe kí 
o kàn káa dáradára kí o sì fi pamọ́. Kìí ṣe fún gbígbe sí 
àwo fèrèse tàbí fún títẹ̀ síta. Yálà, fún kíkà ni. A ní láti 
fẹ́ràn rẹ̀. A ní láti tẹ̀lé rẹ̀.”
“Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,” Ensign, Oṣù kankànlá Ọdún 

1986, 66.

“Bàbá Ọ̀run wa kò dà wá sí ìrìnàjò ayérayé láì pèsè 
àwọn ọ̀nà tí a lè gba ìtọ́sọ́nà láti ọ̀dọ̀ Rè láti ríi dájú pé 
a padà láláfíà. Mò nsọ̀rọ̀ nípa àdúrà. Mo sọ bákannáà 
nípa àwọn ìsúfé láti ohùn ìdúrójẹ́ kékeré.”
“The Race of Life,” Liahona, Oṣù Karún Ọdún 2012, 92.

ÀWỌN ỌMỌDÉ
Mo Lè Rí Ọ̀nà Mi

Ààrẹ Uchtdorf wípé a níláti tẹ̀lé àwọn àmì-dídá-ibì-
kan-mọ̀ ti ẹ̀mí nítorí wọn yíó ràn wá lọ́wọ́ láti yan 

ohun tí ó tọ́ àti láti tún bọ̀ súnmọ́ Olùgbàlà. Lára àwọn 
àmì-dídá-ibìkan-mọ̀ wọ̀nyí ni àdúrà, àwọn ìwé mímọ́, 
ìpàdé àpapọ̀ gbogbogbòò, àti Liahona.

Pẹ̀lú ìdílé rẹ, ka ọ̀rọ̀ kan láti inú ìpàdé àpapọ̀ gbo-
gbogbòò ìkẹhìn. Kíni ẹnití ó nsọ̀rọ̀ dá nímọ̀ràn kí a ṣe 
láti dúró lórí ọ̀nà tí ó tọ́? Dá àwọn ìpinnu pẹ̀lú ìdílé rẹ̀ 
láti ṣe àmúṣẹ ohun tí ẹ kọ́.
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Ayọ̀ Nínú Ìtàn Ìdílé
Fi àdúrà ṣàṣàrò lórí ohun yìí àti, bí ó bá bójú mu, ṣe àjọsọ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn arábìnrin 
tí ò ó mbẹ̀ wò. Lo àwọn ìbéèrè náà láti ràn ọ́ lọ́wọ́ láti ṣe ìfúnlókun àwọn arábìnrin 
rẹ àti láti mú Ẹgbẹ́ Aranilọ́wọ́ jẹ́ ipá tí ó láapọn nínú ayé rẹ. Fún ìwífúnni síi, lọ sí 
reliefsociety.lds.org.
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Ìgbàgbọ́, Ìdílé, Ìrànlọ́wọ́

Alàgbà Russell M. Nelson ti 
Ìpéjọpọ̀ Àwọn Àpóstélì Méjìlá ti 

kọ́ni pé Ẹ̀mí ti Èlíjà ni “àfihàn ti Ẹ̀mí 
Mímọ́ kan tí ó njẹ́rí nípa ẹ̀dá ọ̀run ti 
ìdílé.” 1

Gẹ́gẹ́bí ọmọ ẹgbẹ́ Ìjọ ti Krístì tí a 
múpadà, a ní ojúṣe májẹ̀mú láti ṣe 
àwárí àwọn ìran aṣíwájú wa kí a sì 
pèsè àwọn ìlànà ti ìhìnrere tí ngba-
nilà fún wọn. Àwọn láì sí wa kò lé 
è “ṣe wọ́n pé” (Hébérù 11:40), àti 
“bákannáà ni àwa, láì sí àwọn òkú 
wa, kò leè ṣe wá pe” (Ẹ̀kọ́ àti Àwọn 
Májẹ̀mú 128:15).

Iṣẹ́ ìtàn ìdílé npèsè wa sílẹ̀ fún 
àwọn ìbùkún ayérayé ó sì nràn wá 
lọ́wọ́ láti mú ìgbàgbọ̀ àti òdodo wa 
gbòòrò si. Ìtàn ìdílé jẹ́ apá pàtàkì 
nínú ìpinnu Ìjọ ó sì nmú iṣẹ́ ìgbàlà 
àti ìgbéga ológojùlọ fún gbogbo 
ènìyàn.

Ààrẹ Boyd K. Packer, Ààre ti Ìpé-
jọpọ̀ Àwọn Àpóstélì Méjìlá , wípé: 
“Nígbà tí a bá ṣe ìwádí lórí àwọn 

ìràn wa, a ó ní ìfẹ́sí ju orúkọ wọn lọ. 
. . . Ìfẹ́ wa nyí ọkàn wa sí ti àwọn 
bàbá wa, — à nwá láti ṣàwárí wọn 
àti láti mọ̀ wọ́n àti láti sìn wọ́n.” 2

Látinú Àwọn ìwé Mímọ́
Malachi 4:5–6; 1 Kọ́ríntì 15:29; 

Ẹ̀kọ́ àti Àwọn Májẹ̀mú 124:28–36; 
128:15

Látinú Ìtàn Wa
Wòlíì Joseph Smith kọ́ni, “Ojúṣe 

nlá jùlọ nínú ayé yí tí Ọlọ́run tí 
gbé fún wa ní láti wá àwọn tiwa tó 
ti kú.” 3 A lè sÌn nínú tẹ́mpílì dípò 
àwọn ìran ìṣáájú wa tó ti kú kí a 
sì ṣe àwọn ìlànà tí kòṣeémánÍ fún 
wọn.

Sally Randall ti Nauvoo, Illinois, tí 
ọmọkùnrin rẹ̀ ọmọdún mẹ́rìnlá kú, 
rí ìtùnú nlá nínú ìlérí ti àwọn ìdílé 
ayérayé. Lẹ́hìn ti a ri ọkọ rẹ̀ bomi 
fún ọmọkùnrin rẹ̀, ó kọ̀wé sí àwọn 
ẹbí rẹ̀: “Báwo ló ṣe jẹ́ ohun ológo 

wípé . . . a lè ṣe ìrìbọmi fún [àwọn 
ìran wa ìsáájú] tó ti kú kí a sì gbà 
wọ́n níwọ̀ngbà tí a bá lè rántí wọn.” 
Nígbà náà ó ní kí àwọn ẹbí rẹ̀ fi ìmọ̀ 
nípa àwọn ìran wọn ìsáájú ránṣẹ́, 
wípé, “Mo pinnu láti ṣe ohun tí mo 
lè ṣe láti gba [ẹbí wa] là.” 4
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Kíni Mo Lè Ṣe?
1. Báwo ni mo ṣe lè ran àwọn 
arábìnrin tí mó ṣọ́nà lé lórí láti ṣe 
ìtàn ìdílé?

2. Ṣé mò nṣe àkọsílẹ̀ ìtàn ara mi?


