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Ìlérí ti ìyípadà àwọn ọkàn náà

Ìyá mi, Mildred Bennion Eyring, nínú ìlú àwọn olóko ti 
Granger, Utah, USA. Ìkan lára àwọn arákùnrin rẹ̀, Roy, 
tẹ̀lé òwò ìdílé ti títọ́jú àgùtàn. Gẹ́gẹ́bí ọ̀dọ́mọkùnrin 

kan, ó ńlo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀sẹ̀ kúrò nílé. Bí àsìkò ṣe ńlọ ó dínkù 
ní ìfẹ́ rẹ̀ nínú ìjọ. Nígbà tí ó yá ó kúrò lọ sí Idaho, USA, ó 
gbéyàwó, ó sì ní àwọn ọmọ mẹ́ta. Ó kú ní ọjọ́ orí ọgbọ̀n 
ó lé mẹ́rin nígbàtí ìyàwó rẹ̀ jẹ́ ọdún méjìdínlọ́gbọ̀n àti pé 
àwọn ọmọ rẹ̀ kéré.

Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹbí Roy kékeré wà ní Ìdaho àti pé ìyá mi 
ti kúrò níbí ẹgbẹ̀rún méjì ólé ọgọ́rún márún máìlì (ẹgbẹ̀rún 
mẹ́rin ó lé márúndínlọ́gbọ̀n kilómítà) sí New Jersey, USA, 
ó ńfìgbà púpọ̀ kọ àwọn lẹ́tà ìfẹ́ àti ìgbìyànjú sí wọn. Ẹbí ti 
arákùnrin ìyá mi ńfi ìfẹ́ kíkún tọ́ka sí ìyá mi bíi “Àùntí Mid.”

Àwọn ọdún kọjá lọ, àti pé níjọ́ kan mo gba ìpè tẹlifónù 
látọ̀dọ̀ ìkan lára àwọn cousin arábìnrin mi. Wọ́n sọ fún mi 
pé opó Roy ti kú. Cóùsìn mi sọ pé, “Àùntí Mid yíò fẹ́ láti 
mọ̀.” Àùntí Mid ti kú ti pẹ́ sẹ́hìn, ṣùgbọ́n ẹbí rẹ̀ ṣì ńní ìmọ̀-
lára ìfẹ́ rẹ̀, wọ́n sì ńnawọ́ jáde láti sọ fún mi.

Mo ní ìfọwọ́tọ́ nípa bí ìyá mi ṣe ṣe ojúṣe irúkannáà 
nínú ẹbí rẹ̀ bí àwọn wòlíì Nífáì ṣe ṣe ojúṣe nínú àwọn ẹbí 
wọn nípa dídúró pẹ́kípẹ́kí sọ́dọ̀ àwọn ìbátan tí wọ́n fẹ́ 
láti mú wá sínú ìhìnrere ti Jésù Krístì. Nífáì kọ àkọsílẹ̀ kan 
pé òun nírètí tí yíò nípá lórí àwọn ọmọ arákùnrin rẹ̀ láti 
padà sí ìgbàgbọ́ ti Bàbáńlá wọn, Léhì. Àwọn ọmọ Mòsíàh 
fi irú ìfẹ́ kannáà hàn bí wọ́n ṣe ńwàásù ìhìnrere sí àwọn 
àtẹ̀lé ti Léhì.

Olúwa ti pèsè àwọn ọ̀nà fún wa láti ní ìmọ̀lára ìfẹ́ nínú 
àwọn ẹbí tí ó lè tẹ̀síwájú títíayé. Àwọn ọ̀dọ́mọdé nínú Ìjọ 
lóní ńní ìmọ̀lára ọkàn wọn tó ńyípadà sí ẹbí wọn. Wọ́n 
ńṣàwárí àwọn orúkọ ti ọmọ ẹbí wọn tí kò ní ànfàní láti 
gba àwọn ìlànà ti ìgbàlà nínú ayé yí. Wọ́n mú àwọn orúkọ 
wọnnì lọ sí tẹ́mpìlì. Nígbàtí wọ́n wọnú omi ìrìbọmi, wọ́n ní 
ànfàní láti ní ìmọ̀lára ìfẹ́ ti Olúwa àti ti ọmọ ẹbí ẹnití wọ́n 
ńṣe ìrọ́pọ̀ àwọn ìlànà fún.

Mo lè rántí ìfẹ́ nínú ohùn ti cóùsìn mi tí ó pè mí tí ó sì 
sọ pé, “Ìyá wa ti kú àti pé Àùntí Mid yíò fẹ́ kí o mọ̀.”

Àwọn wọnnì lára yín tí ó ṣe àwọn ìlànà fún ẹbí ńnawọ́ 
jáde ní ìfẹ́, gẹ́gẹ́bí àwọn ọmọ Mòsíàh àti wòlíì Nífáì náà ti 
ṣe. Bíiti wọn, ìwọ yíò ní ìmọ̀lára ayọ̀ fún àwọn wọnnì tí ó 
tẹ́wọ́gba ẹbọ yín. Bákannáà o lè nírétí láti ní ìmọ̀lára irú 
ìtẹ́lọ́rùn ńlá bákannáà bíiti Ámmọ́nì, ẹnití ó sọ nípa iṣẹ́ ìsìn 
àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ Rẹ̀ láárín àwọn ọmọ ẹbí jíjìn.

“Nítorínáà, ẹ jẹ́ kí a ṣògo, bẹ́ẹ̀ni, a ó ṣògo nínú Olúwa, 
bẹ́ẹ̀ni a ó yọ̀, nítorí ayọ̀ wa kún; bẹ́ẹ̀ni, a ó yin Ọlọ́run wa 
títíláé. Kíyèsi, tani ó lè ṣògo jù lọ nínú Olúwa? Bẹ́ẹ̀ni, tani 
ó lè sọ púpọ̀ jù nípa agbára ńlá rẹ̀, àti ti àánú rẹ̀, àti ti ìjìyà 
pípẹ́ rẹ̀ síwájú àwọn ọmọ ènìyàn? Kíyèsíi, mo sọ fún yín 
pé, èmi kò lè ní ìmọ̀lára ipa tó kéré jù lọ” (Álmà 26:16)

Mo ṣe ìjẹ́rí pé àwọn ìmọ̀lára ti ìfẹ́ tí ẹ ní fún ọmọ ẹbí 
yín—níbikíbi tí wọ́n lè wà—jẹ́ ìmúṣẹ ti ìlérí pé Èlíjàh yíò 
wá. Ó sì wá. Ọkàn àwọn ọmọ ńyípadà sí bàbá wọn, àti 
pé ọkàn àwọn bàbá ńyípadà sí àwọn ọmọ wọn (rí Málákì 
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4:5–6; Ìwé Ìtàn—Koseph Smith 1:38–39). Nígbàtí ẹ bá ní 
ìmọ̀lára láti wá àwọn orúkọ ti àwọn bàbáńlá yín àti láti mú 
orúkọ wọ̀nyí lọ sí tẹ́mpìlì, ẹ̀ ńní ìrírí ìmúṣẹ ti àsọtẹ́lẹ̀ náà.

Ó jẹ́ ìbùkún láti gbé ní àsìkò ìgbàtí ìlérí ti ọkàn yíyípadà 
ńwá sí ìmúṣẹ. Mildred Bennion Eyring ní ìmọ̀lára ìtẹramọ́ 
nínú ọkàn rẹ̀. Ó fẹ́ràn ẹbí arákùnrin rẹ̀, àti pé ó sì nawọ́ 
jáde sí wọn. Wọ́n ní ìmọ̀lára ọkàn wọn tó yípadà nínú ìfẹ́ 
sí Àùntí Mid nítorí wọ́n mọ̀ pé ó fẹ́ràn wọn.

ÌDÁNILẸ́KỌ́ LÁTINÚ Ọ̀RỌ̀ YÌÍ

O lè fẹ́ láti ka àwọn asọtẹ́lẹ̀ nípa ẹ̀mí Èlíjàh pẹ̀lú 
àwọn wọnnì tí ò ńbẹ̀wò (rí Málákì 4:5–6; Ìwé Ìtàn—Jo-
seph Smith 1:38–39). Ṣe àṣàrò àwọn ọ̀nà láti di wíwémọ́ 
pẹ̀lú ìwé ìtàn ẹbí, pẹ̀lú àwọn ohun èlò bí irú ìfihàn, 
yíyàwòrán, àti búlọ́gìn. Tí àwọn wọ̀nnì tí ò ńbẹ̀wò kò bá 
nífaramọ́ pẹ̀lú FamilySearch.org, gbèrò mímú àsìkò kan 
láti fi hàn wọ́n.

Ọ̀DỌ́
Gbígbà láti Mọ Ìyá Mi àgbà 
Nípasẹ̀ Jewelene Carter

Fún ìkan lára iṣẹ́ ṣíṣe àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin, mo yọ̀ọ̀da 
ara mi láti ran ìyá mi àgbà lọ́wọ́ láti wá àwọn 

bàbáńlá rẹ̀ nípa wíwo inú àwọn ìwé ti àwòrán kékeré 
níbí gbàgede ìwé ìtàn ẹbí ní Mesa, Arizona, USA. Bí a 
ṣe jókó lẹ́gbẹ̀ẹ̀gbẹ́ ara wa tí à ńṣàwárí fún ẹbí wa, mo 
bẹ̀rẹ̀sí ńjíròrò: “Njẹ́ mo mọ púpọ̀ dájúdájú nípa ìyá mi 
àgbà tó jókó lẹ́gbẹ́ mí nítòótọ́?”

A rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ẹbí, a múra ìwífúnni wọn 
sílẹ̀, wọ́n sì lọ sí tẹ́mpìlì Mesa arizona láti ṣe ìrìbọmi àti 
ìfẹsẹ̀múlẹ̀ wọn. Láìpẹ́ lẹ́hìnnáà ìyá mi àgbà fún mi ní 
àwọn àkójọ ìwé ìtàn ẹbí.

Nítorí ó jìyà lọ́wọ́ àrùn arunmọléegun, ó nira gan 
an fún ìyá mi àgbà láti tẹ̀wé. Mo gbádùn ríràn án lọ́wọ́ 
lórí ẹ̀rọ̀ ayarabíàṣá. Lápapọ̀, a kọ àwọn ìtàn inú ayé rẹ̀ 
fún èrè ti ẹ̀mí ẹbí wa. Mo fẹ́ràn láti jẹ́ apákan ìgbé ayé 
rẹ̀ àti láti kọ́ púpọ̀ nípa ìwé ìtàn ìjọ bí a ṣe ńṣe àwọn iṣẹ́ 
wọ̀nyí papọ̀.
Olùpilẹ̀ṣẹ̀ náà nísisìnyí ńgbé ní Virginia, USA.

ÀWỌN ỌMỌDÉ
Ìfẹ́ Ní Ilé

Ọ̀run rere ńrẹ́rín lókè
Nígbàtí ìfẹ́ bá wà ní ilé
Gbogbo ayé kún pẹ̀lú ìfẹ́
Nígbàtí ìfẹ́ bá wà ní ilé

(“Ìfẹ́ Ní Ilé,” Àwọn orin, no. 294)

Bàbá Ọ̀run ńfẹ́ kí a nífẹ́ àwọn ẹbí wa kí inú wa lè 
dùn. Bí a bá ṣe ńsin àwọn ẹbí wa, náà ni a ṣe máa ní ìfẹ́ 
Bàbá Ọ̀run síi àti àwọn ọmọ ẹbí wa.

Ya àwòrán ọkàn lórí ìwé kékeré kan kí o sì gé wọn 
jáde. Kọ àwọn àkọ̀sílẹ̀ ránpẹ́ tàbí ya àwọn àwòrán lórí 
wọn kí o sì gbe fún àwọn ọmọ ẹbí rẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀. Wòó bí 
yíò ṣe múnú wọn dùn!
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Ìgbàgbọ́, Ẹbí, Ìrànlọ́wọ́

Èyí ni apákan nínú oníruurú àwọn Ọ̀rọ̀ 
Abẹniwò Kíkọ́ni tí ó ńfi awọn abala ti iṣẹ́ 
ìrànṣẹ Olùgbàlà hàn.

Jésù ní alágbàwí wa pẹ̀lú Bàbá. 
Ọ̀rọ̀ náà alágbàwí ní Látìn gbòn-

gbò tó túmọ̀ sí“ẹnìkan tí ó ńbẹ̀bẹ̀ 
fún ẹlòmíràn.” 1 Olùgbàlà náà bẹ̀bẹ̀ 
fún wa, lílo òye, ìdájọ́, àti àánú. 
Mímọ èyí lè kún inú wa pẹ̀lú ìfẹ́ àti 
ìmoore fún Ètùtù Rẹ̀

“Fetísílẹ̀ sí [ Jésù Krístì] ẹnití ó jẹ́ 
alágbàwí pẹ̀lú Bàbá, ẹnití ó ńbẹ̀bẹ̀ 
èrò yín níwájú rẹ̀—

“Ó sọ pé: Bàbá, kíyèsí àwọn ìjìyà 
àti ikú rẹ̀ ẹni tí kò ní ẹ̀ṣẹ̀ rárá, nínú 
ẹnití inú mi dùn sí gidigidi, kíyèsí 
ẹ̀jẹ̀ ọmọkùnrin rẹ èyí tí a ta sílẹ̀, ẹ̀jẹ̀ 
rẹ̀ èyí tí ìwọ fún wa kí ìwọ fúnrarẹ 
lè ṣelógo.

“Nítorínáà, Bàbá, dá àwọn ará-
kùnrin mi wọ̀nyí tí wọ́n gbàgbọ́ 
ní orúkọ mi sí, kí wọ́n lè wá sọ́dọ̀ 
mi kí wọ́n sì ní ìyè ayérayé” (D&C 
45:3–5).

Ti Krístì bí Alágbàwí wa, Alàgbà 
D. Todd Christofferson ti Àpéjọpọ̀ 

Iṣẹ Ìránṣẹ́ Àtọ̀runwá ti Jésù Krístì: 
Alágbàwí
Fi tàdúrà tàdúrà ka ohun èlò yĩ kí o sì wá lati mọ ohun ti õ ṣe àbápín. Báwo ni níní òye 
ìgbé ayé ati míṣọ̀n Olùgbàlà ṣe ńmú kí ìgbàgbọ́ yin ninu Rẹ̀ pọ̀si ati bùkún awọn tí ẹ nṣe 
olùṣọ́ lé lórí nipasẹ̀ Abẹniwò kíkọ́ni? iwifunni síi, lọ sí reliefsociety.lds.org.

Àwọn Àpọ́stélì Méjìlá sọ pé: “Ó jẹ́ 
nkan ńlá pàtàkì sí mi, pé mo lè dé 
ìtẹ́ oore ọ̀fẹ́ nígbàkugbà àti ní ìpò-
kípò nípa àdúrà, pé Bàbá Ọ̀run yíò 
gbọ́ ìbèèrè mi, pé Alágbàwí mi, ẹni 
tí kò ní ẹ̀ṣẹ̀ rárá, ẹnití a ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀, 
yíò bẹ̀bẹ̀ fún èrò mi.” 2

Látinú Àwọn ìwé Mímọ́ 
Mòsíàh 15:8–9; Mórónì 7:28; Ẹ̀kọ́ àti 
Àwọn Májẹ̀mú 29:5; 110:4

Látinú Ìwé Ìtàn Wa
Kààkiri gbogbo ìwé ìtàn ti ìjọ 

Olúwa, àwọn ọmọbìnrin ìránṣẹ́ Jésù 
Krístì ti tẹ̀lé Àpẹrẹ Rẹ̀. Éstérì jẹ́ oló-
dodo àti onígboyà alágbàwí. Cóùsìn 
rẹ̀ Mordecai fi ẹ̀dà ti àṣẹ ọba ránṣẹ́ 
si pé wọn ó pa àwọn Júù run, wọ́n 
sì filọ̀ọ́ “pé kí ó ṣe ìbèèrè níwájú 
[ọba náà] fún àwọn ènìyàn rẹ̀.” Ó 
ṣàfikún: “Àti pé ta ló mọ̀ bóyá ìwọ 
ti wá sí ìjọba náà fún irú àsìkò kan 
gẹ́gẹ́bí èyí?” (Éstérì 4:8, 14.)

Pẹ̀lú ewu ti jíjẹ́ alágbàwí kan fún 
àwọn ènìyàn rẹ̀, Éstérì gbà: “bẹ́ẹ̀ni 

èmi ó wọ ilé tọ ọba lọ, tí ó lòdì sí 
òfin: bí mo bá ṣègbé, mo ṣègbé” 
(Éstérì 4:16)

Éstérì nígbànáà sọ̀rọ̀ sí ọba tìrẹ̀-
lẹ̀tìrẹ̀lẹ̀ ó sì “wólẹ̀ níbi ẹsẹ̀ rẹ̀, ó sì 
fi omijé bẹ̀ẹ́ pé . . . kí ó dá àwọn 
lẹ́tà náà padà . . .láti pa àwọn Jùù 
run.” Ó ṣàfikún, “Báwo ni mo ṣe 
lè faradà láti rí ìparun àwọn ìbá-
tan mi?” (rí Éstérì 8:3, 5–6). Ọ̀kàn 
ọba náà sì rọ̀, ó sì gba ẹ̀bẹ̀ rẹ̀.3
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Gbèrò Èyí

Báwo ni àgbàwí ti Jésù Krístì ṣe 
ńmí síwa láti nawọ́ àánú àti ìdáríjì sí 
ẹlòmíràn?

© 2014 látọwọ́ Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. A tẹ̀ẹ́ ní USA. Àṣẹ Gẹ̀ẹ́sì: 6/14. Àṣẹ ìtumọ̀ èdè: 6/14.  
Ìtumọ̀ ti Visiting Teaching Message, July 2014. Yoruba. 10867 779


