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Ní Greece àtijọ́, àwọn olùsáré máa ńdíje nínú eré ìje 
àságbagi kan tí à ńpè ni lampadẹdírómíà.1 Nínú 
eré ìje náà, àwọn olùsáré máa ńdi ògùṣọ̀ mú ní 

ọwọ́ wọn, wọ́n a sì múu fún olùsáré tí ó kàn títí tí ọmọ 
ẹgbẹ́ tí ó gbẹ̀hìn yíó fi sọdá ilà ìparí.

Ọrẹ ìyìn kò ń jẹ́ gbígbé fún àwọn ẹgbẹ́ tí ó yára sáré 
jùlọ—wọn a máa fún ẹgbẹ́ kínní tí ó kọ́kọ́ dé ilà ìparí pẹ̀lú 
ògùṣọ̀ rẹ̀ ní títàn síbẹ̀.

Ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ kan wà níbí, ọ̀kan tí a kọ́ni lati ọwọ́ àwọn 
wòlíì àtijọ́ àti ti òde òní: nígbàtí ó ṣe pàtàkì láti bẹ̀rẹ̀ eré ìje, 
àní ó ṣe pàtàkì síi pé kí a parí pẹ̀lú ògùṣọ̀ wa ní títàn síbẹ̀.

Sólómọ́nì Bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Ìlera
Ọba ńlá Sólómọ́nì jẹ́ àpẹrẹ ti ẹnìkan tí ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìlera. 

Nígbàtí ó wà ní ọ̀dọ́, ó “ní ìfẹ́ Olúwa, ní rírìn nínú àwọn àṣẹ 
Dáfídì bàbá rẹ̀” (1 Àwọn Ọba 3:3). Ọlọ́run ní inú dídùn pẹ̀lú 
rẹ̀ ó sì wípé, “Bèèrè ohun tí èmi ó fi fún ọ” (1 Àwọn Ọba 3:5).

Dípò bíbèèrè fún ọrọ̀ tàbí ẹ̀mí gígùn, Sólómọ́nì bèèrè 
fún “ọkàn ìmòye láti ṣe ìdájọ́ àwọn ènìyàn rẹ, láti mọ ìyàtọ̀ 
rere àti búburú” (1 Àwọn Ọba 3:9).

Èyí mú inú Olúwa dùn púpọ̀ gan an débi pé Ó bùkún 
Sólómọ́nì kìí ṣe pẹ̀lú ọgbọ́n nìkan ṣùgbọ́n pẹ̀lú ọrọ̀ tí ó 
kọja òsùnwọ̀n àti ẹ̀mí gígùn.

Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé Sólómọ́nì jẹ́ ọlọ́gbọ́n gidi nítòótọ́ tí ó sì 
ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun ńlá, kò parí pẹ̀lú ìlera. Pẹ̀lú ìbà-
nújẹ́, ní ìkẹhìn ìgbésí ayé rẹ̀, “Sólómọ́nì ṣe búburú níwájú 
Olúwa, kò sì tọ Olúwa lẹ́hìn ní pípé” (1 Àwọn Ọba 11:6).

Píparí Eré Ìje Tiwa
Ìgbà méló ni a ti bẹ̀rẹ̀ ohun kan tí a kò sì parí? Àwọn 

oúnjẹ afúnnilókun? Àwọn ètò ìdárayá? Ìtẹramọ láti ka 

àwọn ìwé mímọ́ lójojúmọ́? Àwọn ìpinnu láti di ọmọlẹ́hìn 
Jésù Krístì dídára síi?

Báwo ni a ṣe ńfì ìgbàkugbà ṣe ìpinnu nínú oṣù kínní tí 
a sì ńlépa wọn pẹ̀lú okun tí ó gbóná janjan fún àwọn ọjọ́ 
díẹ̀, ọ̀sẹ̀ díẹ̀, tàbí ọṣù díẹ̀ nìkan kí a tó ri pé ní oṣù kẹ́wá, 
ọ̀wọ́ iná ìtẹramọ́ wa ti fi díẹ ju eérú tútù lọ?

Ní ọjọ́ kan mo rí àwòrán apanilẹ́rĩn ti ajá kan tí ó dù-
búlẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìrépé ìwé kan tí ó ti fàya kékèèké. Ó kà pé, 
“Ìwé-ẹ̀rí ti Ìdánilẹ́kọ́ Ìgbọ́ran-Ajá.”

A dàbí èyí ní àwọn ìgbà míràn.
A ní àwọn èrò rere; a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìlera; a fẹ́ lati jẹ́ dídára 

jùlọ ti ara wa. Ṣùgbọ́n ní ìgbẹ̀hìn a fi àwọn ìpinnú wa sílẹ̀ 
ní yíya kékèèké, ní kíkọ̀ sílẹ̀, àti ní gbígbàgbé.

Ó jẹ́ ìwà ẹlẹ́ran ara láti kọsẹ̀, kùnà, àti ní àwọn ìgbà 
míràn lati fẹ́ fà sẹ́hìn kúrò nínú eré ìje. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́bí 
ọmọlẹ́hìn Jésù Krístì, kìí ṣe pé a ti tẹramọ́ láti bẹ̀rẹ̀ eré ìje 
nìkan ṣùgbọ́n láti parí rẹ̀ bákannáà—àti láti parí rẹ̀ pẹ̀lú 
ògùṣọ̀ wa ní títàn gere-gere síbẹ̀. Olùgbàlà ṣe ìlérí fún 
àwọn ọmọlẹ́hìn Rẹ̀, “Ẹni tí ó bá forítì i títí dé òpin, òun 
náà ni a ó gbàlà” (Máttéù 24:13).

Jẹ́ kí ń ṣe àtúnsọ ohun tí Olùgbàlà ti ṣe ìlérí ní ọjọ́ wa: 
Bí a bá pa àwọn òfin mọ́ tí a sì parí pẹ̀lú ògùṣò wa ní títàn 
síbẹ̀, a ó ní ìyè àìnípẹ̀kun, èyí tí ó ga jùlọ nínú gbogbo 
àwọn ẹ̀bùn Ọlọ́run (wo Ẹ̀kọ́ àti Àwọn Májẹ̀mú 14:7; 
bákannáà wo 2 Nífáì 31:20).

Ìmọ́lẹ̀ Tí Kìí Kú Láéláé
Ní àwọn ìgbà míràn lẹ́hìn ìkọsẹ̀, ìkùnà, tàbí jíjuwọ́ sílẹ́ 

pàápàá, a máa nní ìrẹ̀wẹ̀sì à sì máa nní ìgbàgbọ́ pé ìmọ́lẹ̀ 
wa ti kú àti pé eré ìje wa ti sọnù. Ṣùgbọ́n mo jẹ́rí pé Ìmọ́lẹ̀ 
ti Krístì kò lè ṣeé pa. Ó ndán nínú alẹ́ tí ó ṣókùnkùn jùlọ 
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àti pé yíò tún ìmọ́lẹ̀ tàn sínú ọkàn wa ṣe bí a bá lè darí 
ọkàn wa sí Òun (wo 1 Àwọn Ọba 8:58).

Bí ó ti wù kí iye ìgbà ìṣubú wa pọ̀ tó tàbí kí ó ṣe gùn tó, 
Ìmọ́lẹ̀ ti Krístì njó gere-gere láé. Àti pé àní nínú alẹ́ tí ó jin-
lẹ̀ jùlọ, ṣùgbọ́n bí a bá gbésẹ̀ sí ọ̀nà ọ̀dọ̀ Rẹ̀, ìmọ́lẹ̀ Rẹ̀ yíò 
jẹ àwọn òjiji náà run yíò sì tún ṣána sí iyè inú wa.

Eré ìje ti ọmọlẹ́hìn yí kìí ṣe ti ìṣẹ́jú akàn; ó jẹ́ ti àìdúró 
tí ó gùn púpọ̀. Àti pé ìyàtọ̀ díẹ̀ ni ó wà bí ó ti wù kí á yára 
sí. Lódodo, ọ̀nà kanṣoṣo tí a fi lè pàdánù eré ìje wa ni nípa 
gbígbà lati kùnà tàbí dídáwọ́ ìtiraka dúró pátápátá.

Níwọ̀n ìgbà tí a bá tẹ̀síwájú lati jí gìrì tí a sì gbé ìgbésẹ̀ 
sí ọ̀nà ọ̀dọ̀ Olùgbàlà wa, a ó borí eré ìje pẹ̀lú àwọn ògùṣọ̀ 
wa ní jíjó gere-gere.

Nítorí ògùṣọ̀ náà kìí ṣe nípa wa tàbí nípa ohun tí a ṣe. 
Ó jẹ́ nípa Olùgbàlà aráyé.
Àti pé èyĩnì ni Ìmọ́lẹ̀ kan tí kò lè ṣókùnkùn láéláé. Ó jẹ́ 

Ìmọ́lẹ̀ kan tó ngbé òkùnkùn mì, tí ó ńwo ọgbẹ́ wa sàn, tí 
ó sì ntàn àní ní àárín ìbànújẹ́ tí ó jinlẹ̀ jùlọ àti òkùnkùn tí 
kò ní òsùnwọ̀n.

Ó jẹ́ Ìmọ́lẹ̀ kan tí ó kọjá òye.
Njẹ́ kí ìkọ̀ọ̀kan lára wa le parí ipá ọ̀nà tí a ti bẹ̀rẹ̀. Àti 

pé pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Olùgbàlà àti Olùràpadà wa, Jésù Krístì, 
a ó parí tayọ̀tayọ̀ àti pẹ̀lú àwọn ògùṣọ̀ wa ní títàn síbẹ̀.

ÀWỌN ÀKỌSÍLẸ̀ RÁNPẸ́
1. Harpers Dictionary of Classical Antiquities (ọdún 1898), “Lampaded-

rómíà,” www.perseus.tufts.edu/hopper. Àwọn Pausania ṣàpèjúwe ògùṣọ̀ 
eré ìje kan tó yàtọ̀ nínú èyí tí àwọn olùgbé-ògùṣọ̀, ọ̀kan tó ṣeéṣe látinú 
ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan, kò fi ògùṣọ̀ wọn sílẹ̀. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́bíi ti lampadedrómíà, 
olùborí náà jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ láti dé òpin eré ìje pẹ̀lú ògùṣọ̀ rẹ̀ tí ó ntàn síbẹ̀.

Ẹ̀KỌ́ LÁTI INÚ Ọ̀RỌ̀ YÍ
Gbèrò gbígba àwọn wọnnì tí ò nkọ́ níyànjú láti ronú 

lórí ibi tí wọ́n wà nínú “eré ìje” ti ayé. Ṣé àwọn ògùṣọ̀ 
wọn njó gere-gere? O le ka gbólóhùn ọ̀rọ̀ tí ó sọ pé 
Ìmọ́lẹ̀ ti Krístì jẹ́ “Ìmọ́lẹ̀ kan tó ngbé òkùnkùn mì, tí 
ó ńwo ọgbẹ́ wa sàn, tí ó sì ntàn àní ní àárín ìbànújẹ́ tí 
ó jinlẹ̀ jùlọ àti òkùnkùn tí kò ní òsùnwọ̀n.” Nígbà náà 
gbèrò sísọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn wọ̀nnì tí ò nkọ́ bí Ìmọ́lẹ̀ Krístì 
ti ṣe fún ìgbé ayé wọn lágbárá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti bí ó ṣe nfún 
ìgbé ayé wọn lágbára báyìí. 

Ọ̀DỌ́
Fi Epo Sí Ògùṣọ̀ Rẹ: 
Àdánwò Ọgbọ̀n Ọjọ́ Náà

Fún àwọn ọ̀dọ́ nínú Ìjọ pẹ̀lú ìgbé ayé aápọn, ó lè rọrùn 
láti há sínú ẹrẹ̀ ṣíṣé irú ìṣẹ́ kannáà, nípàtàkì pẹ̀lú àwọn 

ohun ti ẹ̀mí. A ńka àwọn ìwé mímọ́ wa, ńgbàdúrà, a sì 

njọ́sìn ní ọ̀nà kannáà ó fẹ́rẹ̀ẹ́ jẹ́ ojojúmọ́ àti pé nígbà náà 
ó máa ńyanilẹ́nu ìdí tí ó ṣe dàbíi pé à nṣubú níti ẹ̀mí. 

Ìkan lára àwọn ọ̀nà tí ó dára jù láti pa ògùṣọ̀ ti ẹ̀mí 
rẹ mọ́ ní jíjó gere-gere ni láti ríi dájú pé ò nní àwọn ìrírí 
ti ẹ̀mí tí ó ní ìtumọ̀. Ṣùgbọ́n èyĩnì rọrùn ní sísọ ju ṣíṣe lọ, 
nítorínáà àbá kan nìyí tí yíó ràn ọ́ lọ́wọ́ lati ní ìlọ́síwájú 
síi nípa ti ẹ̀mí: Ro ti àwọn eré tí ó bá ìhìnrere tan tí ìwọ 
kò ṣe rí láéláé (tàbí ti o fẹ́rẹ̀ má ṣe rí) kí o sì tẹramọ́ láti 
ṣeé lójojúmọ́ fún oṣù kan. Ó lè bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ nítorí ìwọ 
yíò ri pé ó rọrùn láti yí ìyàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ padà sí èyí tí yíò pẹ́ 
títí. Ṣíṣe àwọn ohun tí yíò mú wa jáde ní ibi ìtura wa ní 
ti ẹ̀mí lè gba ìgbàgbọ́ púpọ̀ síi àti ìgbìyànjú ní àpá ọ̀dọ̀ 
tiwa, ṣùgbọ́n nígbàtí a bá ṣe wọ́n, à npe Ẹ̀mí Mímọ́ láti 
wà pẹ̀lú wa, a sì nfi ìgbàgbọ́ títóbi ju hàn nínú Bàbá 
Ọ̀run àti ìfẹ́-inú láti túbọ̀ súnmọ́ Ọ síi. Àwọn èrò díẹ̀ 
nìyí láti mu ọ bẹ̀rẹ̀:
•  Ṣe ìfojúsí kan láti gba àwọn àdúrà rẹ láárọ̀ àti alẹ́ 

Gbìyànjú láti gbàdúrà síta ní gbígbé ohùn sókè.
•  Dìde sókè ní fífi ìṣẹ́jú mẹ́ẹ́dógún tètè jí kí o sì ka 

àwọn ìwé mímọ́ rẹ saájú ilé ìwé.
•  Ka àwọn ọ̀rọ̀ ìpàdé gbogboògbò tí ó ti kọjá
•  Gbé ìwé mímọ́ kan láti inú Ìwé ti Mọ́rmọ́nì sí órí 

ìbákẹ́gbẹ́ inú afẹ́fẹ́.
•  Fetísílẹ̀ sí àwọn orin tàbí orin ìjọ dípò orin ti o máa 

ngbọ́ déédé.

ÀWỌN ỌMỌDÉ
Mú Ògùṣọ̀ Rẹ Mọ́lẹ̀ Síi

Ní ìgbà pípẹ́ sẹ́hìn ní Greece, eré ìje kan wà níbi tí 
àwọn olùsáré ti di àwọn ògùṣọ̀ títàn mú. Ẹnikẹ́ni tí ó 

bá sá gbogbo eré ìje náà pẹ̀lú ògùṣọ̀ tí ó ṣì tàn síbẹ̀ ni olù-
borí. Ààrẹ Uchtdorf sọ pé ìgbé ayé dàbí eré ìje náà. Ògùṣọ̀ 
náà tí a dìmú ni Ìmọ́lẹ̀ Krístì. Nigbàtí a bá tiraka láti dàbíi 
Jésù Krístì, à nmú àwọn ògùṣọ̀ wa jó gere-gere síi.

Kíni àwọn ohun tí o lè ṣe láti dàbíi Jésù kí o sì mú ògù-
ṣọ̀ rẹ tàn gere-gere síi? Yàn láti inú àwọn tí a tò sísàlẹ̀ yìí:

Rẹ́rín tàbí ṣe ìkíni sí ẹnìkàn tí ó dàbí pé ó nìkan wà
Dúró ní ìbínú sí ẹnìkan
Tọ́jú àgọ́ ara rẹ 
Fi arákùnrin tàbí arábìnrin rẹ ṣe yẹ̀yẹ́
Gbọ́ran sí wòlíì
Dáwọ́ ìgbìyànjú dúró nígbàtí ó bá ṣe àṣìṣe
Ran ẹnìkan lọ́wọ́
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Èyí ni apákan ti onírurú àwọn Ọ̀rọ̀ 
Ìbẹ̀niwò Kíkọ́ni tí ó ńfi àwọn ìṣe  
àtọ̀runwá ti Olùgbàlà hàn.

Ìtọ́sọ́nà sí àwọn Ìwé Mímọ́ 
náà túmọ̀ ìfẹ́ àìlẹ́gbẹ́ bíi “irú 

ìfẹ́ gíga jùlọ, ọlọ́lá jùlọ, líle jùlọ” 
(“Ìfẹ́-àìlẹ́gbẹ́”). Ó jẹ́ ìfẹ́ àìléèrí ti Jésù 
Krístì. Gẹ́gẹ́bí a ṣe ńkọ́ nípa Jésù 
Krístì tí a sì ńtiraka láti dà bíi Rẹ̀, a ó 
bẹ̀rẹ̀ sí nní ìmọ̀ara ìfẹ́ àìléèrí Rẹ̀ nínú 
ayé wa, a ó sì gba ìṣílétí láti nífẹ̀ẹ́ àti 
láti sin àwọn ẹlòmíràn bí Òun yíó 
ti ṣe. “Ìfẹ́ àìlẹ́gbẹ́ ni níní sùúrù pẹ̀lú 
ẹnìkan tí ó ti já wa kulẹ̀,” ni Ààrẹ 
Thomas S. Monson sọ. “Ó jẹ́ dída 
ojú ìjà kọ ìfẹ́-inú láti máa tètè bínú. 
Ó jẹ́ gbígba àwọn àìlera àti àwọn 
ìkùnà. Ó jẹ́ gbígba àwọn ènìyàn bí 
wọ́n ṣe rí nítòótọ́. Ó jẹ́ wíwò kọjá 
àwọn ìrí ara sí àwọn ìhùwàsí tí kò 
ní ṣókùnkùn nínú líla àsìkò kọjá. 
Ó jẹ́ dída ojú ìjà kọ ìfẹ́-inú láti máa 
ya awọn ẹlòmíràn sí ẹgbẹ́-ẹgbẹ́.”1

Nínú Ìwé ti Mọ́rmọ́nì, a kọ́ òtítọ́ 
ńlá náà pé a “gbàdúrà sí Bàbá pẹ̀lú 
gbogbo agbára tí ọkàn, pé kí [a] 
lè kún fún ìfẹ́ yí, èyítí ó ti fi jíìnkí 
gbogbo àwọn tí ó jẹ́ olùtẹ̀lé nítõtọ́ 
ti Ọmọ rẹ̀, Jésù Krístì; pé kí [a] lè di 

Iṣẹ Àtọ̀runwá ti Jésù Krístì:  
Kún fún Ìfẹ́-àìlẹ́gbẹ́ àti Ìfẹ́ 
.

ọmọkùnrin [àti ọmọbìnrin] Ọlọ́run; 
pé nígbàtí ó bá fi ara hàn, nítorí àwa 
ó ri bí ó ṣe wà; kí àwa ó lè ní ìrètí; 
kí àwa lè di mímọ́ àní bí òun ti mọ́” 
(Mórónì 7:48).

Àfikún Ìwé Mímọ́
Jòhánù 13:34–35; 1 Àwọn Ará  
Kọ́ríntì13:1–13; 1 Nífáì 11:21–23; 
Étérì 12:33–34

Láti inú Ìwé Ìtàn Wa
Arábìnrin kan ẹnití ó di opó 

láìpẹ́ fi ìmoore hàn fún àwọn olùkọ́ 
ìbẹniwò tí wọ́n ṣọ̀fọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ tí wọ́n 
sì tùú nínú. Ó kọ pé: ‘Mo wà ní ìtara 
àìní ẹnìkan tí mo lè nawọ́ jáde sí; 
ẹnìkan tí yíò fetísílẹ̀ sí mi. . . . Wọ́n 
sì fetísílẹ̀. Wọ́n tù mí nínú. Wọ́n 
sọkún pẹ̀lú mi. Wọ́n sì dì mọ́ mi . . . 
[àti pé] wọ́n ràn mí lọ́wọ́ kúrò nínú 
àìnírètí ti ó jinlẹ̀ àti ìdorí kodò àwọn 
oṣù àkọ́kọ́ ti ìdánìkanwà.’

“Obìnrin míràn ṣe àròpọ̀ ìmọ̀ara 
rẹ̀ nígbàtí ó gba òtítọ́ ìfẹ́ àìlẹ́gbẹ́ láti 
ọ̀dọ̀ olùkọ́ ìbẹniwò kan: ‘Mo mọ̀ pé 
mo kàn ju nọ́mbà kan lọ lórí àwọn 
ìwé àkọsílẹ̀ fún ìbẹ̀wò rẹ̀ ni. Mo mọ̀ 
pé ó ńṣè ìtọ́jú mi.’” 2

Gẹ́gẹ́bí àwọn arábìnrin 
wọ̀nyí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Ènìyàn 
Mímọ́ Ọjọ́-Ìkẹhìn káàkiri àgbáyé 
lè jẹ́rí sí òtítọ́ ọ̀rọ̀ sísọ yí láti ọwọ́ 
Ààrẹ Boyd K. Packer (1924–2015), 
Ààrẹ ti Iyejú Àwọn Àpọ́stélì 
Méjìlá: “Báwo ni ó ṣe tuni nínú tó 
láti mọ̀ pé ibi yówù kí [ẹbí kan lè] 
lọ, Ẹbí Ìjọ kan ndúró dè wọ́n. Láti 
ọjọ́ tí wọ́n ti dé, ọkùnrin yíò wà ní 
iyejú ti oyè àlufáà kan àti pé obìn-
rin yíò wà ní Ẹgbẹ́ Ìrànlọ́wọ́.”3
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Gbèrò Èyí

Báwo ni Krístì ṣe jẹ́ àpẹrẹ pípé ti ìfẹ́ 
àti ìfẹ́ àìlẹ́gbẹ́?

Fi tàdúrà-tàdúrà ṣe àṣàrò ohun èlò yí kí o sì ṣe àwárí láti mọ ohun tí òó ṣe àbápín. Báwo 
ni níní òye ìṣe àtọ̀runwá Olùgbàlà yíò ṣe mú kí ìgbàgbọ́ Rẹ nínú Rẹ̀ pọ̀ síi àti láti bùkún 
àwọn wọnnì tí ò ńbojútó nípa ìbẹniwò kíkọ́ni? Fún ìwífúnni síi, lọ sí reliefsociety.lds.org.
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