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Ṣe Ìdámọ̀, Rántí,  
àti Ṣe Ìdúpẹ́

Ọlọ́run ńbi wá kí a f’ọpẹ́ fún Òun fún àwọn 
ìbúkún k’íbùkún tí a rí gbà láti ọwọ́ Rẹ̀. Ó 
rọrùn fún wa láti má a ṣe àwọn àdúrà ìmoore 

wa lásán, ní títún àwọn ọ̀rọ̀ kannáà sọ nígbàkúgbà ṣù-
gbọ́n láìní ìpinnu láti ṣe ìdúpẹ́ wa gẹ́gẹ́bíi ẹ̀bùn ti ọkàn 
sí Ọlọ́run. A níláti “dúpé . . . nínú Ẹ̀mí” (Ẹ̀kọ́ àti Àwọn 
Májẹ̀mú 46:32) kí a ba lè ní ìmoore tó dájú fún ohun tí 
Ọlọ́run ti fún wa.

Báwo ni a ṣe tilẹ̀ lè rántí lára gbogbo ohun tí Ọlọ́run 
ti ṣe fún wa? Àpóstélì Jòhánnù ṣe àkọsílẹ̀ ohun tí Olù-
gbàlà kọ́ wa nípa ẹ̀bùn ìrántí kan tí ó nwá nípasẹ ẹ̀bùn 
Ẹ̀mí Mímọ́: “Ṣùgbọ́n Olùtùnú náà, tí ó jẹ́ Ẹ̀mí Mímọ́, ẹniti 
Bàbá yíó rán lí orúkọ mi, òhun ní yíó kọ́ọ yín ní ohun 
gbogbo, yíó sì ran yín létí ohun gbogbo tí mo ti sọ fún 
yín” ( Jòhánnù 14:26).

Ẹ̀mí Mímọ́ nmú àwọn ìrántí ohun tí Ọlọ́run ti kọ́ wa 
padà. Àti ìkan nínú àwọn ọ̀nà tí Ọlọ́run nkọ́ wa ni pẹ̀lú 
àwọn ìbùkún rẹ̀; àti nípa bẹ́ẹ̀, tí a bá yàn láti lo ìgbàgbọ́, 
Ẹ̀mí Mímọ́ yíó mú àwọn àánú Ọlọ́run wá sí ìrántí wa.

O lè dán ìyẹn wò nínú àdúrà lóní. Ó yẹ kí o tẹ̀lé aṣẹ 
yìí “Ìwọ́ yíó dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ nínú ohun 
gbogbo” (Ẹ̀kọ́ àti Àwọn Májẹ̀mú 59:7).

Ààrẹ Ezra Taft Benson (1899–1994) gbà àmọ̀ràn 
wípé àdúrà npèsè àkókò láti ṣe ìyẹn. Ó wípé: “Wò-
líì Jósẹ́fù sọ nígbà kan wípé ìkan nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ nlá 
tí àwọn Ènìyàn Mímọ́ ọjọ́ ìkẹhìn yíó jẹ̀bi rẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ 

àìmoore. Mo lérò wípé pùpọ́ nínú wa ò ronú nípa rẹ̀ 
gẹ́gẹ́bí ẹ̀ṣẹ̀ nlá. Ìdarísí nlá wà fún wa nínú àwọn àdúrà 
wa àti àwọn ìbèèrè wa pẹ̀lú Olúwa láti bèrè fún àfikú 
àwọn ìbùkún. Ṣùgbọ́n ní àwọn ìgbà míràn, mo ní ìfẹ́ 
inú láti ya púpọ̀ nínú àwọn àdúrà wa sí àfihàn ìmoore 
àti ìṣọpẹ́ fún àwọn ìbùkún tí a ti gbà tẹ́lẹ̀. À á ngbádùn 
púpọ̀.” 1

O lè ní irú ìrírí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀bùn Ẹ̀mí Mímọ́ lóní. O lè 
bẹ̀rẹ̀ àdúrà tara ẹni pẹ̀lú ìdúpẹ́. Ó lè bẹ̀rẹ̀ láti ka àwọn 
ìbùkún rẹ kí o sì dúró fún ìgbà díẹ̀. Tí o bá lo ìgbàgbọ́, 
pẹ̀lú ẹ̀bùn Ẹ̀mí Mímọ́, o ó rí wípé àwọn ìrántí ti àwọn 
ìbùkún míràn yíó ṣàn bí odò sínú ọkàn rẹ. Tí o bá bẹ̀rẹ̀ 
sí ṣe ìmoore fún ìkọ̀ọ̀kan wọn, àdúrà rẹ yíó pẹ́ díẹ̀ ju ti 
tílẹ̀ lọ. Ìrántí yíó wa, àti bẹ́ẹ̀ ní ìmoore.

O lè tún ṣe ìrú nkan bẹ́ẹ̀ nígbà tí ó bá nṣe àkọsílẹ̀ kan 
sínú ìwé àkọsílẹ̀ rẹ. Ẹ̀mí Mímọ́ ti ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́ 
pẹ̀lú ìyẹn láti ìbẹ̀rẹ̀ àkókò. Ṣe o rántí pé ìwé ti Mósè 
wípé, “Àti ìwé ìrántí kan ní a tọ́jú, nínú èyí tí a ṣe àkọ-
sílẹ̀, ní èdè ti Àdámù, nítorí tí a fífún iye àwọn tí ó képe 
Ọlọ́run láti kọ nípasẹ ẹ̀mí ìmísí” (Mósè 6:5).

Ààrẹ Spencer W. Kimball (1895–1985) ṣàpèjúwe ìlà 
ẹsẹsẹ ti kíkọ ti onímísí: “Ó tún bọ̀ ṣe é ṣe fún àwọn tí ó 
tọ́jú ìwé ìrántí láti mú Olúwa sí ìrántí ní ayé wọn lójojú-
mọ́. Àwọn ìwé àkọsílẹ̀ jẹ́ ọ̀nà kan láti ka àwọn ìbùkún 
wa àti ti fífi ètò kíka àwọn ìbùkún wọ̀nyí sílẹ̀ fún àwọn 
ìran wa.2
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Bí o bá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí kọ, o lè bi ara rẹ, “Báwo ni Ọlọ́-
run ṣe bùkún mi àti àwọn tí mo fẹ́ràn lóní?” Tí o bá ṣe 
ìyẹn tó nígbàkúgbà àti pẹ̀lú ìgbàgbọ́, o ó rí ara rẹ tí ò ó 
nrántí àwọn ìbùkún. Àtí nígbàmíràn, o ó ní àwọn ẹ̀bùn 
wá sí ọkàn rẹ tí o kùnà láti ṣàkíyèsí láarín ọjọ́ ṣùgbọ́n 
tí wà mọ̀ nígbà yẹn pé ó jẹ́ ìfọwọ́kan ọwọ́ Ọlọ́run nínú 
ayé rẹ.

Mo gbàdúrà pé a ó ní ipá tí ó ntẹ̀ síwájú nínú ìgbà-
gbọ́ láti ṣe ìdámọ̀, rántí àti láti ṣe ìdúpé fún nkan ti Bàbá 
Ọ̀run àti Olùgbàlà wa ti ṣe àti tí wọ́n nṣe láti ṣi ọ̀nà padà 
sílé sí ọ̀dọ̀ Wọn.

ÀWỌN ÀKỌSÍLẸ̀ RÁNPẸ́
1. Ezra Taft Benson, God, Family, Country: Our Three Great Loyalties 

(Ọdún 1974), 199.
2. Spencer W. Kimball, “Listen to the Prophets,” Ensign, Oṣù Kárún Ọdún 

1978, 77.

ÌDÁNILẸ́KỌ́ LÁTI IṢẸ́ YÌÍ

Nínú ìṣẹ́ yìí, Ààrẹ Eyring rọ̀ wá kí a rántí àwọn ìkáánú 
Bàbá Ọ̀run nínú àwọn àdúrà wa. Ṣe àjọsọ pẹ̀lú àwọn 
tí ò ó ń kọ́ bí gbígbàdúrà pẹ̀lú ìmoore lè ràn wá lọ́wọ́ 
láti ṣàkíyèsí ọwọ́ Ọlọ́run nínú ayé wa. Ronú sí kíkúnlẹ̀ 
láti gbàdúrà pẹ̀lú àwọn tí ò ó ń kọ́ sí dá ìmọ̀ràn wípé kí 
ẹ̀nití ó gbàdúrà kí ó kàn dúpẹ́ nìkan.

Bákannáà o lè ṣ àṣàrò nípa pàtàkì ìmoore nípa kíka 
àwọn ẹsẹsẹ wọ̀nyí ní àfikún sí àwọn ẹsẹsẹ ti Ààrẹ Eyring 
fẹnu bà: Orin Dáfídì 00; Mòsíàh 2:19–22; Álmà 26:8; 
34:38; Ẹ̀kọ́ àti Àwọn Májẹ̀mú 59:21; 78:19; 136:28.

Ọ̀DỌ́
Ṣètò Kíkà

Ààrẹ Eyring ṣe àtúnsọ Ààrẹ Spencer W. Kimball 
(1895–1985) tí ó wípé “Àwọn ìwé àkọsílẹ̀ jẹ́ ọ̀nà 

kan láti ka àwọn ìbùkún wa àti ti fífi ètò kíka àwọn 
ìbùkún wọ̀nyí sílẹ̀ fún àwọn ìran wa.” Ní Ìpàdé Àpapọ̀ 
Gbogbogbòò ti Oṣù Kẹ́wá Ọdún 2012, Ààrẹ Thomas S. 
Monson fúnni ní ẹ̀rí rẹ̀ nípa kíkọ ìwé àkọsílẹ̀. Ó ṣe alá-
bápín àwọn ìrírí kan láti ayé rẹ̀, ní àfikún, “Ìwé àkọsílẹ̀ 

mi tojojúmọ́, tí a tọ́jú ní gbogbo ọdún yìí, ti ṣe ìrànlọ́wọ́ 
láti pèsè àwọn oun pàtó kan tí ó ṣe é ṣe pé láìjẹ́ bẹ́ẹ̀ un 
ò ní lè rántí.” Ó gbaninímọ̀ràn, “Sètò àgbéyẹ̀wò ayé rẹ 
kí o sì wa àwọn ìbùkún, nlá àti kékeré, ní pàtó tí ó ti rí-
gbà.” (“Consider the Blessings,” Liahona àti Ensign, Oṣù 
Kọkànlá Ọdún. 2012, 86). Múra láti tẹ̀lé ìmọ̀ràn àwọn 
wòlíì wọ̀nyi kí o sì dá ìdíwọ̀n láti kọ sínú ìwé àkọsílẹ̀ rẹ.

ÀWỌN ỌMỌDÉ
Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọ̀nà láti Sọ O Sé

“Káà kiri àgbáyé ní ìparí òòjọ́,
Àwọn ọmọ Bàbá Ọ̀run kúnlẹ̀ láti gbàdúrà,
Olúkúlùkù ń sọ pé o ṣé ní ọ̀nà àkànṣẹ rẹ̀

“Children All Over the World,” Children’s Songbook, 16.
Lo àwòràn ayé láti ṣe ìdámọ̀ àwọn oríṣiríṣi orílẹ̀ èdè 

níbi ti a tí ń sọ àwọn èdè wọ̀nyí. À á ń sọ lára àwọn èdè 
wọ̀nyí ní ju orílẹ̀ èdè kan lọ!

1. gracias (Spanish)

2. malo (Tongan)

3. thank you (English)

4. shukriyaa (Hindi)

5. spaseba (Russian)

6. arigatō (Japanese)

7. obrigado (Portuguese)

8. asante (Swahili)

9. merci (French)
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Ìtọ́jú
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 ìmọ̀ síi, lọ sí reliefsociety.lds.org.
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Ìgbàgbọ́, Ìdílé, Ìrànlọ́wọ́

Àwọn ìpinnu ti ìtọ́jú ní ìjọ ní 
láti ran àwọn ọmọ ẹgbẹ́ lọ́wọ́ 

láti gba ìdádúro-ara ẹni, láti bojúto 
àwọn tálákà àti aláìní, àti láti pèsè 
ìṣẹ́-ìsìn. Ìtọ́jú ṣe kókó sí iṣẹ́ Ègbẹ́ 
Aranilọ́wọ́. Ààrẹ Henry B. Eyring, 
Olùdámọ̀ràn Kíní nínú Àjọ Olùdarí 
Gbogbogbòò, ti kọ́ni:

Láti ìbẹ̀rẹ̀ àkókò, [Olúwa] ti pèsè 
àwọn ọ̀na fún àwọn ọmọ ẹ̀hin rẹ̀ 
láti ṣe ìrànlọ́wọ́. Ó ti rọ àwọn ọmọ 
Rẹ̀ láti ya àkókò wọn, ohun ìní 
wọn, àti ara wọn sọ́tọ̀ láti darapọ̀ 
mọ́ Òun láti ṣe ìṣẹ́ ìsìn fún àwọn 
ẹlòmíràn. . . .

“Ó ti rọ̀, ó sì pàṣẹ fún wa láti 
kópa nínú iṣẹ́ rẹ̀ láti gbé àwọn aláìní 
sóké. A dá májẹ̀mú láti ṣe bẹ́ẹ̀ nínú 
àwọn omi ìrìbọmi àti nínú àwọn 
tẹ́mpìlì mímọ́ Ọlọ́run. A ṣe àtúndá 
májẹ̀mú náà ní ọ̀sẹ̀sẹ̀ nígbà tí a bá 
kópa nínú oúnjẹ ara Oluwa.” 1

Lábẹ́ ìdarí ti bíṣọ́pù tàbí ààrẹ ẹ̀ka 
kékeré, àwọn olùdarí ibi tí a wà 
nṣe ìrànlọ́wọ́ pẹ̀lú ìtọ́jú ẹ̀mí àti ara. 
Àwọn ànfàní láti ṣe ìṣẹ́ ìsin nígbà-
kúgbà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn olùkọ́ni 
abẹniwò tí wọ́n ń wá ìmísí láti mọ 
bí wọ́n ṣe lè fèsì sí àwọn àìní olúkú-
lùkù arábìnrin tí wọ́n ń bẹ̀wò.

Láti Àwọn ìwé Mímọ́
Lúkù 10:25–37; Jákọ́bù 1:27; Mòsíàh 
4:26; 18:8–11; Ẹ̀kọ́ àti Àwọn Májẹ̀mú 
104:18

Láti Ìtàn Wa
Ní Oṣù kẹfà, Ọdún 1842, Wòlíì 

Joseph Smith kàn sí àwọn arábìnrin 
Ẹ̀gbẹ́ Aranílọ́wọ́ láti “ṣè rànlọ́wọ́ 
fún àwọn tálákà” àti láti “gba àwọn 
ọkàn là.” 2 Àwọn ìwọ̀n díwọ̀n yí ṣì 
wà ní ọkàn Ẹgbẹ́ Aranilọ́wọ́, a sì ṣe 
àfihàn rẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ àkọlé wa hese, 
“Ìfẹ́ àìlẹ́gbẹ́ kìí yẹ̀ láí” (Kọ́ríntì Kíni 
13:8).

Ààrẹ gbogbogbòò Ẹgbẹ́ Arani-
lọ́wọ́ kárún, Emmeline B. Wells, 
àti àwọn olùdámọ̀ràn rẹ̀ gbé ọ̀rọ̀ 
àkọlé yí jáde ní ọdún 1913 ní ìrántí 
àwọn ìpinlẹ̀ṣẹ̀ ìdásílẹ̀ wa: “A kéde rẹ̀ 
gẹ́gẹ́bí èrò wa láti . . . [di] àwọn ẹ̀kọ́ 
onímísí ti Wòlíì Joseph Smith mú 
ṣinṣin nígbà tí ó ṣe àfihàn ìlànà nípa 
tí àwọn obìnrin yíó gbagbára nípasẹ 
ìpè ti oyè àlùfáà láti di kíkó jọ sínú 
àwọn ẹgbẹ́ tí ó yẹ fún èrò láti bó-
jútó àwọn aláìsàn, ran àwọn aláìní 
lọ́wọ́, tu àwọn arúgbó nínú, kìlọ̀ fún 
àwọn tí ó ń ṣáko, àti ṣàtìlẹhìn fún 
àwọn ọmọ òrukàn.” 3

Kíni Mo Lè Se?
1. Báwo ni mo ṣé ń múra láti 
ṣètọ́jú ara mi àti ìdílé mi ní ti ẹ̀mí 
àti tara?

2. Báwo ní mo ṣe lè tẹ̀lé àpẹrẹ 
Olùgbàlà bí mo ṣe é ṣe ìrànlọ́-
wọ́ láti ṣe alábápàdé àwọn àìní 
àwọn arábìnrin tí mò ó ń bojú 
tó?

Lóní, Ẹgbẹ́ Aranilọ́wọ́ ti ran ká 
àgbáyé bí àwọn arábìnrin ṣe é ń 
nawọ́ ìfẹ́ àìlẹ́gbẹ́, ìfẹ Krístì tí kò ní 
àbàwọ́n, sí àwọn ọmọ ẹnìkejì wọn. 
(rí Mòrónì 7:46–47).
ÀWỌN ÀKỌSÍLẸ̀ RÁNPẸ́
1. Henry B. Eyring, “Opportunities to Do Good,” 

Liahona àti Ensign, Oṣù Kárún Ọdún 2011, 
22.

2. Joseph Smith, nínú Daughters in My Kin-
gdom: The History and Work of Relief Society 
(Ọdún 2011), 63.

3. Daughters in My Kingdom, 63.


