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Njẹ́ ẹ ti ṣí àpótí kan ti ó ní àwọn ẹ̀yà rí, tí ẹ fa ìwé 
àwọn ọ̀rọ̀ ìkọ́ni nípa àtòpọ̀ wọn jade, tí ẹ sì ròó 
pé, Èyí kó mú ọgbọ́n kankan wá rárá?

Ní àwọn ìgbà míràn, pẹ̀lú pé àwọn èrò inú àti ìgbẹ́kẹ̀lé 
ara ẹni wa dára jùlọ, à nfa ẹ̀yà kan jade a sì nbèèrè pé, 
Kíni èyíinì wà fún? tàbí Báwo ni èyíinì ṣe bámu?

Ìjákulẹ̀ wa npọ̀ síi bí a ṣe nwo àpótí náà tí a sì nṣe 
àkíyèsí ọ̀rọ̀ ìkọ̀sílẹ̀ kan tí ó sọ pé, Ó nílò Àtòpọ̀—ẹni ọdún 
mẹ́jọ sókè. Nítorí síbẹ̀ a kò tíì ní amọ̀nà kan, èyí kò mú 
ìgbẹ́kẹ̀lé wa gbèrú síi tàbí ìgbéra ẹni níyì wa.

Ní àwọn ìgbà míràn a nní irú ìrírí kan náà pẹ̀lú ìhìnre-
re. Bí a ṣe nwo àwọn apákan rẹ̀, a lè ha orí wa kí a sì ro 
ohun tí apákan náà wà fún. Tàbí bí a ṣe nṣe àyẹ̀wò apákan 
mìíràn, ó le yé wa, àní lẹ́hìn títiraka pẹ̀lú agbára láti ní òye 
ní kíkún, pé a kò lè fi òye gbé ìdí rẹ̀ tí apákan náà fi jẹ́ fi 
wà nínú rẹ̀. 

Bàbá Wa Ọ̀run Ni Olùtọ́nisọ́nà Wa
Ní rere, Bàbá wa Ọ̀run ti fún wa ní ìyanu àwọn ọ̀rọ̀ ìkọ́-

ni kan fún síṣe ètò ìgbé ayé wa àti ní ṣíṣe àkópọ̀ àwọn ibi 
tí a dára sí jùlọ. Àwọn ọ̀rọ̀ ìkọ́ni wọ̃nnì nṣiṣẹ́ láìka ọjọ́ orí 
tàbí ipò wa sí. Ó ti fún wa ní ìhìnrere àti Ìjọ ti Jésù Krístì. Ó 
ti fún wa ní ètò ìràpadà, ètò ìgbàlà, àní ètò ìdùnnú. Kò tíì fi 
wá sílẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àìsí ìdánilójú tàbí àwọn ìpèníjà ti ayé, 
ní sísọ pé, níhín ni ẹ lọ. Orí rere. Fi òye gbé e.

Tí a bá lè ní sùúrù nìkan kí a sì wòó pẹ̀lú ọkàn ìrẹ̀lẹ̀ àti 
inú mímọ́, a ó ríi pé Ọlọ́run tí fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn 

ohun èlò láti ní òye dáradára síi nípa kíkún àwọn ọ̀rọ̀  
ìkọni Rẹ̀ fún ìdùnnú wa nínú ayé:

• Ó ti fún wa ní ẹ̀bùn àìníye ti Ẹ̀mí Mímọ́, èyí tí ó ní 
agbára láti jẹ́ olùtọ́ ti ara ẹni, ti ọ̀run bí a ṣe nṣe àṣàrò 
ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ngbìyànjú láti mú àwọn èrò àti ìṣe wa 
sí ìbámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Rẹ̀. 

• Ó ti fún wa ní gbogbo ààyè sí ọ̀dọ̀ Rẹ̀ nípasẹ̀ àwọn 
àdúrà ìgbàgbọ́ àti àwọn ẹ̀bẹ̀ ti ọkàn òtítọ́. 

• Ó ti fún wa ní àwọn àpọ́stélì àti wòlíì òde- òní, àwọn  
ẹni tí ó nfi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run hàn ní ọjọ́ wa tí wọ́n sì ní àṣẹ  
láti sopọ̀ tàbí fi èdìdi dì lórí ilẹ̀ ayé àti ní ọ̀run. 

• Ó ti mú Ìjọ Rẹ̀ padàbọ̀sípò—títò lẹ́sẹẹsẹ ti àwọn 
onígbàgbọ́ tí wọ́n nṣiṣẹ́ papọ̀ láti ran ara wọn lọ́wọ́ bí 
wọ́n ṣe nṣiṣẹ́ fún ìgbàlà wọn pẹ̀lú ìbẹ̀rù, gbígbọ̀n rìrì, 
àti ayọ̀ àìláfiwé.1

• Ó ti fún wa ní àwọn ìwé mímọ́—Ọ̀rọ̀ kíkọ́ Rẹ̀ sí wa.
• Ó ti fúnni ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun èlò ìmọ̀ ẹ̀rọ 

ìgbà–lódé láti ràn wá lọ́wọ́ nínú ìrìn wa ti ọmọlẹ́hìn. 
Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun èlò ìyanu wọ̀nyí ni a lè rí ní 
LDS.org.

Kíni ìdí tí Bàbá wa Ọ̀run ṣe fún wa ní ìrànlọ́wọ́ púpọ̀ 
bẹ́ẹ̀? Nítorí pé Ó nífẹ́ wa. Àti pé nítorí, bí Ó ṣe sọ nípa 
ti Ara Rẹ̀, Èyí ni iṣẹ́ mi àti ògo mi—láti mú àìkú àti ìyè 
ayérayé ènìyàn wá sí ìmúṣẹ.2

Ní àwọn ọ̀rọ̀ míràn, Bàbá Ọ̀run jẹ́ Ọlọ́run wa, àti pé 
Ọlọ́run jẹ́ olùtọ́nisọ́nà kan sí wa.
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Bàbá Wa,  
Olùtọ̀nisọ́nà Wa

Nípasẹ Ààrẹ Dieter F. Uchtdorf
Olùdámọ̀ràn Ìkejì nínú Àjọ Ààrẹ Ìkínní
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Bàbá wa ní Ọ̀run mọ àìní àwọn ọmọ Rẹ̀ dáradára ju 
ẹnikẹ́ni lọ. Ó jẹ́ iṣẹ́ Rẹ̀ àti ògo láti ràn wá lọ́wọ́ ní ìyanà 
kọ̀ọ̀kan, ní fífún wa ní àwọn ohun èlò yíyanilẹ́nu ti ara àti 
ẹ̀mí láti ràn wá lọ́wọ́ ní ipà ọ̀nà wa láti padà sí ọ́dọ̀ Rẹ̀.

Gbogbo Bàbá Jẹ́ Olùtọ́nisọ́nà
Ní àwọn apákan ní àgbáyé, a nbu ọlá fún àwọn bàbá 

láti ọwọ́ àwọn ẹbí àti ẹgbẹ́ nínu Oṣù Kẹfa. Ó máa ndára 
nígbà gbogbo láti fi ọlá àti ìtẹríba fún àwọn òbí wa. Àwọn 
Bàbá a maa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun dáradára fún àwọn ẹbí wọn, 
wọ́n sì máa nní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìhùwàsí tí ó ṣeé mú yangàn. Méjì 
nínú àwọn ojúṣe tí ó ṣe pàtàkì jùlọ tí àwọn bàbá ní nínú 
ayé àwọn ọmọ wọn ni ti jíjẹ́ àpẹrẹ rere àti olùtọ́nisọ́nà. 
Àwọn Bàbá nṣe ju sísọ fún àwọn ọmọ wọn ohun tí ó tọ́ 
tàbí tí kò tọ́; wọ́n nṣe púpọ̀ ju jíju ìwé kíkà lù wọn kí wọ́n 
sì lérò pé wọ́n yíò fi òye gbé ìgbé ayé fúnra wọn.

Àwọn bàbá ntọ́ àwọn ọmọ wọn iyebíye sọ́nà, wọ́n sì nfi 
ọ̀nà tí a fi ngbé ìgbé ayé òtítọ́ hàn nípa àpẹrẹ rere wọn. Àwọn 
bàbá kìí fi àwọn ọmọ wọn nìkan sílẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n máa ńyára 
sí ìtìlẹhìn wọn, ní ríràn wọ́n lọ́wọ́ láti dìde lórí ẹsẹ̀ wọn nígbà-
kugbà tí wọ́n bá ṣubú. Àti nígbà míràn tí ó bá jẹ́ àbá ọgbọ́n, 
àwọn bàbá nfi ààyè gba àwọn ọmọ wọn láti tiraka, ní mímọ̀ 
pé èyí lè jẹ́ ọ̀nà tí ó dára jùlọ fún wọn láti kọ́ ẹ̀kọ́.

Gbogbo Wa Jẹ́ Olùtọ́nisọ́nà
Nígbàtí àwọn bàbá ti ayé nṣe èyí fún àwọn ọmọ ti 

ara wọn, ẹ̀mí ìtọ́nisọ́nà jẹ́ ohun kan tí a nílò láti fi jì fún 
gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run, láìka ọjọ́ orí, ibùgbé, tàbí ipò 
sí. Ẹ ránti pé, àwọn ọmọ Ọlọ́run jẹ́i àwọn arákùnrin àti 
arábìnrin wa; gbogbo wa jẹ́ ẹbí ayérayé kannáà.

Nínú òye yí, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jẹ́ olùtọ́nisọ́nà—kí á ní 
ìtara láti nawọ́ jáde kí a sì ran ara wa lọ́wọ́ láti di bí a ṣe lè 
dára tó jùlọ. Nítorí a jẹ́ ìran ti Ọlọ́run, a ní agbára láti dàbíi 
Rẹ̀. Níní ìfẹ́ Ọlọ́run àti àwọn ọmọnìkẹjì wa, pípa àwọn òfin 
Ọlọ́run mọ́, àti títẹ̀lé àpẹrẹ ti Krístì jẹ́ ipá ọ̀nà tààrà, tóóró, 
àti ti ayọ̀ padà sí ọ̀dọ̀ àwọn òbí wa ọ̀run.

Bí Ọlọ́run gbogbo àgbáyé bá nṣè ìtọ́jú nípa wa púpọ̀ 
bẹ́ẹ̀ tí Òun fi jẹ́ olùtọ́nisọ́nà sí wa, bóyá àwa náà lè nawọ́ 
jade sí àwọn ọmọnìkejì wa, láìka àwọ̀, ẹ̀yà, ipò ẹgbẹ́ àti 
ọ̀rọ̀ ajé, èdè, tàbí ẹ̀sìn wọn sí. Ẹ jẹ́ kí a di olùtọ́nisọ́nà tí 
ó ní ìmísí kí a sì bùkùn ìgbé ayé àwọn ẹlòmíràn—kìí ṣe 
àwọn ọmọ tiwa nìkan ṣùgbọ́n bákannáà gbogbo àwọn 
ọmọ Ọlọ́run káàkiri àgbáyé.

ÀWỌN ÀKỌSÍLẸ̀ RÁNPẸ́
1. Wo Ìṣe Àwọn Àpọ́stélì 13:52; Àwọn Ará Fílíppì 2:12.
2 Mósè1:39.

ẸKỌ LÁTI INÚ ỌRỌ YÍ

Ẹ lè fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nípa bíbèèrè lọ́wọ́ àwọn wọnnì tí ẹ̀ nkọ́ 
láti ronú nípa àkokò kan tí Bàbá Ọ̀run ti tọ́ wọn sọ́nà. 
Nígbànáà ẹ lè bèèrè lọ́wọ́ wọn láti ronú nípa àwọn 
ìbáramu láàrin àsìkò náà àti àsìkò kan nígbàtí wọ́n ní 
ìmọ̀lára ìtọ́nisọ́nà láti ọwọ́ Bàbá wọn ti ayé. Ẹ sọ fún 
wọ́n láti ṣe àkọsílẹ̀ àwọn ìbáramu nípa bí a ṣe tọ́ wọ́n 
sọ́nà. Ẹ lè pè wọ́n níjà láti gbìyànjú láti fi ara wé ohun 
tí wọ́n kọ sílẹ̀ nínú akitiyan láti jẹ́ àpẹrẹ dídára síi fún 
àwọn ẹlómíràn. 

ÀWỌN ỌMỌDÉ
Ìrànlọ́wọ́ ti Bàbá Ọ̀run

Ìtànlọ́wọ́ ti Bàbá Ọ̀run Nítorí Bàbá Ọ̀run nífẹ́ wa, Ó ti 
fún wa ní ọ̀pọ̀lọlọ àwọn ohun èlò, tàbí ẹ̀bùn, láti ràn 

wá lọ́wọ́. Nísàlẹ̀ ni díẹ̀ lára àwọn ẹ̀bùn tí Ó ti fún wa.

Báwo ni ẹ́ ṣe lè lo àwọn ẹ̀bùn wọ̀nyí láti bùkún  
ìgbé ayé yín àti láti bùkún àwọn ẹlòmíràn?

àdúrà
Ìfẹ́ fún àwọn ẹlòmíràn
Àwọn àpọ́stélì àti wòlíì
àwọn ìwé mímọ
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Gbogbo àwọn ìlànà tí ó ṣe dan-
dan fún ìgbàlà àti ìgbéga máa 

nbá àwọn májẹ̀mú pẹ̀lú Ọlọ́run 
wá. Ṣíṣe àti pípa àwọn májẹ̀mú mọ́ 
túmọ̀ sí yíyàn láti so ara wa papọ̀ 
mọ́ Bàbá wa ní Ọ̀run àti Jésù Krístì, 
ni Linda K. Burton, Ààrẹ gbogbo-
gbòò Ẹgbẹ́ Ìrànlọ́wọ́ sọ.1

Alàgbà Neil L. Andersen ti Iyejú 
Àwọn Àpọ́stélì Méjìlá sọ pé, Olúwa 
sọ pé, Nínú àwọn ìlànà . . . agbára 
ìwà ọ̀run ńfi ara hàn.

Àwọn àkànṣe ìbùkún wà láti ọ̀dọ̀ 
Ọlọ́run fún gbogbo ẹni yíyẹ tí a bá 
rìbọmi, tí wọ́n gba Ẹ̀mí Mímọ́, tí 
wọ́n sì ńṣe alábápín oúnjẹ Olúwa 
déédé.2

Ìgbàtí àwọn ọkùnrin àti obìnrin 
bá lọ sí tẹ́mpìlì, ni Alàgbà M. Russel 
Ballard ti Iyejú Àwọn Àpọ́stélì Méjìlá 
sọ, àwọn méjèèjì ti gbé ẹ̀bùn wọ̀ 
pẹ̀lú irú agbára kannáà, tí íṣe agbára 
oyè àlùfáà . . .

. . . Gbogbo àwọn ọkùnrin àti 
obìnrin ní ẹ̀tọ́ sí agbára yí fún 
ìrànlọ́wọ́ nínú ìgbé ayé wọn . . . 
Gbogbo àwọn tí wọn ti dá májẹ̀mú 
mímọ́ pẹ̀lú Olúwa tí wọ́n sì bu ọlá 

Àwọn Ìlànà Tẹ́mpìlì ati Àwọn Májẹ̀mú

fún àwọn májẹ̀mú wọ̃nnì, ní ẹ̀tọ́ láti 
gba ìfihàn ara ẹni, láti jẹ́ alábùkún 
fún nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn àngẹ́lì, láti 
sọ̀rọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run, láti gba ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ 
ìhìnrere, àti, ní ìgbẹ̀hìn, láti jùmọ̀ di 
ajogún pẹ̀lú Jésù Krístì sí gbogbo 
ohun ti Bàbá ní.3

ÀwọnÌwéMímọníÀfikún
1 Nífáì 14:14; Ẹ̀kọ́ àti àwọn Májẹ̀mú 
25:13; 97:8; 109:22

Àwọn Ìtàn Alààyè
Ní 2007, ọjọ́ kẹ́rin lẹ́hìn ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ 

ríru títóbi ní Peru, Alàgbà Marcus 
B. Nash ti àwọn àádọ́rin pàdé Ààrẹ 
Ẹ̀kà Wenceslao Conde àti ìyàwó rẹ̀, 
Pamela. “Alàgbà Nash bèèrè lọ́wọ́ 
Arábìnrin Conde bí àwọn ọmọ rẹ̀ 
kékeré ṣe wà. Pẹ̀lú ẹ̀rín, ó fèsì pé 
nínú ìwàrere Ọlọ́run gbogbo wọn 
wà ní ìlera àti àìléwu. Ó bèèrè nípa 
ilé àwọn Conde.

“’Ó ti lọ, ni ó sọ jẹ́jẹ́.
“. . . Àní síbẹ̀síbẹ̀, Alàgbà Nash ṣe 

àkíyèsí, o nrẹ́rín bí a ṣe nsọ̀rọ̀.’
“’Bẹ́ẹ̀ni, ó sọ pé, Mo ti gbàdúrà 

mo sì wà ní àláfíà. A ní gbogbo 

ohun tí a nílò. A ní ara wa, a ni 
àwọ̀n ọmọ wa, a sì ti fi èdidì di 
nínú tẹ́mpìlì, a sì ní Ìjọ Ìyanu yí, 
a sì ní Olúwa. A lè dìde lẹ́ẹ̀kansi 
pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Olúwa. . . .

“Kíni ohun náà nípa ṣíṣe àti 
pípa àwọn májẹ̀mú mọ́ pẹ̀lú 
Ọlọ́run tí ó nfún wa ní agbára láti 
rẹ́rín nínú ìnira, láti yí ìpọ́njú padà 
sí ayọ̀ ìṣẹ́gun . . .?”

“Orísun náà ni Ọlọ́run. Ẹ̀tọ́ 
wa sí agbára náà jẹ́ nípasẹ̀ àwọn 
májẹ̀mú wa pẹ̀lú Rẹ̀.” 4

ÀWỌN ÀKỌSÍLẸ̀ RÁŃPẸ́
1. Linda K. Burton, “Agbára náà, Ayọ, àti Ìfẹ 

ti Pípa Májẹmú Mọ” Amọ̀nà, Osù Kọkànlá 
2013,111.

2. Neil L. Andersen, “Agbára Nínú Oyè àlù-
fáà,” Amọ̀nà, Oṣù Kọkànlá. 2013, 92.

3. M. Russell Ballard, “Arákùnrin àti Arábìn-
rin nínú Iṣẹ́ Olúwa,” Amọ̀nà, Osù Kọkànlá 
2013,111.

4. Wo D. Todd Christofferson, “Agbára Àwọn 
Májẹmú” Lìáhónà, Oṣù Kárún 2009, 19, 
20–21.
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Ẹ fi tàdúrà- tàdúrà ka ohun èlò yìí kí ẹ sì lépa lati mọ ohun tí ẹ ó ṣe àbápín. Báwo ni níní óye 
Ẹbí Náà: Ìkéde kan sí gbogbo ayé yíò fi mú kí ìgbàgbọ yín nínú Ọlọ́run pọ̀ si kí ẹ sì bùkún àwọn 
wọnnì tí ẹ nṣe ìtọjú lórí wọn nípa ìbẹniwò kikọni? Fún ìwífúnni síi lọ sí reliefsociety.lds.org

Ìgbàgbọ, Ẹbí,  
Ìranlọwọ

Gbèrò Èyí
Báwo ni àwọn ìlànà tẹ́mpìlì  
àti májẹ̀mú ṣe nfún wa lágbára 
àti okun?


