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Nínú gbogbo ẹ̀bùn tí olùfẹ́ni Bàbá Ọ̀run ti pèsè fún 
àwọn ọmọ Rẹ̀, èyí tí ó tóbi jùlọ ni ìyè ayérayé (wo 
Ẹ̀kọ́ àti àwọn Májẹ̀mú 14:7). Ẹ̀bùn náà ni láti gbé 

lọ́dọ̀ Ọlọ́run Bàbá àti Àyànfẹ́ Ọmọ Rẹ̀ títí láé nínú àwọn 
ẹbí. Nínú àwọn ìjọba ti Ọlọ́run tó ga jùlọ nìkan, sẹ̀lẹ́stíà 
náà, ni ìgbé ayé ìsopọ̀ ìfẹ́ ẹbí yíò ti máa tẹ̀síwájú.

Gbogbo wa ní ìrètí fún ayọ̀ ti gbígbé nínú àwọn ẹbí olù-
fẹ́ni. Fún díẹ̀ lára wa, o jẹ́ ìmọ̀lára tí a kò tíì ní ìrírí rẹ̀—ìmọ̀-
lára kan tí a mọ̀ pé ó ṣeéṣe ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ tí a kò tíì dámọ̀. 
A lè ti ríi nínú ìgbé ayé àwọn ẹlòmíràn. Fún àwọn míràn lára 
wa, ìfẹ́ ẹbí ti dàbíi dídánilójú àti iyebíye síi nígbàti ikú bá yà 
wá kúrò lọ́dọ̀ ọmọ kan, ìyá kan, bàbá kan, arákùnrin kan, 
arábìnrin kan, tàbí olùfẹ́ni àti àyànfẹ́ obí àgbà kan.

Gbogbo wa ti ní ìmọ̀lára ìrètí pé ní ọjọ́ kan a tún lè ní 
ìmọ̀lára lẹ́ẹ̀kansii ti fífẹ́ràn àtọkànwá ti ọmọlẹ́bí náà tí a 
nífẹ̀ẹ́ gidi gan tí a sì ntara nísisìnyí láti gbà mọ́ra lẹ́ẹ̀kansíi.

Olùfẹ́ni Bàbá wa Ọ̀run mọ ọkàn wa. Èrò Rẹ̀ ni láti fún 
wa ní ìdùnnú (wo 2 Nífáì 2:25). Àti pé nítorínáà Ó fún wa 
ní ẹ̀bùn Ọmọ Rẹ̀ láti jẹ́ kí ayọ̀ ìsopọ̀ ẹbí tí yíò tẹ̀síwájú títí 
láé ṣeéṣe. Nítorí Olùgbàlà já ìdè ikú, a ó jí dìde. Nítorí Ó ṣe 
ètùtù fún àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa, a lè, nípa ìgbàgbọ́ wa àti ironúpì-
wàdà, di yíyẹ ní ìjọba sẹ̀lẹ́stíà, níbi tí a ti di àwọn ẹbí papọ̀ 
nínú ìfẹ́ títí láé.

Olùgbàlà rán Wòlíì Èlíjàh sí Joseph Smith láti mú àwọn 
kọ́kọ́rọ́ oyè àlùfáà padàbọ̀sípò. (wo Ẹ̀kọ́ àti àwọn Májẹ̀mú 
110). Pẹ̀lú àwọn kọ́kọ́rọ́ wọ̃nnì ni agbára èdidì wá, ní fífi 
ẹ̀bùn Ọlọ́run tí ó ga jùlọ lélẹ̀ fún àwọn ọmọ Rẹ̀—ìyè ayéra-
yé nínú àwọn ẹbí tí a dì papọ̀ títí láé.

Ó jẹ́ ìfúnni kan tí olúkúlùkù ọmọ Ọlọ́run tí ó wá sínú 
ayé lè ní ẹ̀tọ́ sí. Ìdá kan nínú mẹ́ta lára àwọn ọmọ Ẹ̀mí Rẹ̀ 
kọ ìfúnni Rẹ̀ sílẹ̀ ní ayé ẹ̀mí. Nítorí àìní ìgbàgbọ́ tó àti ìṣọ̀tẹ̀ 
ìta gbangba, wọ́n yàn láti máṣe mọ titi láé nípa ayọ̀ ẹ̀bùn 
Baba Ọ̀run ti àwọn ẹbí ayérayé.

Fún àwọn wọnnì lára wa tí wọ́n ti yege ìdánwò pàtàkì 
nínú ayé ẹ̀mí ṣaájú ara ikú tí wọ́n sì yege láti gba ẹ̀bùn ti 
ara ikú, àṣàyàn nlá ti ìyè ayérayé náà ṣì jẹ́ tiwa láti ṣe. Bí a 
bá di alábùkún fún láti rí ìhìnrere tí a mú padàbọ̀sípò náà, 
a lè yàn láti ṣe àti láti pa àwọn májẹ̀mú mọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run 
tí yíó mú wa yege fún ìyè ayérayé. Bí a ṣe nífaradà nínú 
ìṣòtítọ́ náà, Ẹ̀mí Mímọ́ yíò fi ẹ̀sẹ̀ ìrètí àti ìgbẹ́kẹ̀lé wa múlẹ̀ 
pé a wà ní ipá ọ̀nà sí ìyè ayérayé, láti gbé nínú àwọn ẹbí 
títí láé ní ìjọba sẹ̀lẹ́stíà.

Fún àwọn díẹ̀, ayọ̀ ayérayé náà lè dàbíi ìrètí tí ónṣàárẹ̀ 
tàbí tí ó tilẹ̀ nkú lọ. Àwọn òbí, àwọn ọmọ, àwọn arákùnrin, 
àti arábìnrin lè ti ṣe àwọn àṣàyàn tí ó dàbíi pé ó mú wọn 
kùnà kúrò nínú ìyè ayérayé. Àní ẹ lè wòye bóyá-  a ti múu 
yín yege síbẹ̀ nípasẹ̀ Ètùtù ti Jésù Krístì.

Wòlíì Ọlọ́run kan ti fìgbàkàn fún mi ní ìmọ̀ràn tí ó fún 
mi ní àláfíà. Mo ní ìdàmú pé àwọn àṣàyàn àwọn ẹlòmíràn 
lè má jẹ́ kò ṣeéṣe fún ẹbí wa láti wà papọ̀ títí láé. Ó sọ pé, 
“Ẹ̀ ndàmú nípa wàhálà tí kò tọ́. Ẹ ṣáà gbé ní yíyẹ fún ìjọba 
sẹ̀lẹ́stíà, àti pé àwọn ètò ẹbí yíò níyanu jù bí ẹ ṣe lérò lọ”.

Sí gbogbo àwọn wọnnì tí ìrírí araẹni wọn tàbí tí ìgbeyà-
wó wọn àti ọmọ—tàbí àìsí nínú èyí náà—gbé òjìji àìnípá 
lé orí ìrètí wọn, mo fún wọn ní ẹ̀rí mi pé: Bàbá Ọ̀run mọ̀ 
Ó sì fẹ́ràn yín gẹ́gẹ́bí ọmọ ẹ̀mí Rẹ̀. Nígbàti ẹ wà pẹ̀lú Rẹ̀ 
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àti Àyànfẹ́ Ọmọ Rẹ̀ ṣíwájú ayé yí, Wọ́n fi ìrètí ìyè ayérayé tí 
ẹ ní sínú ọkàn yín. Pẹ̀lú ìṣiṣẹ́ agbára Ètùtù ti Jésù Krístì àti 
pẹ̀lú ìtọ́nisọ́nà Ẹ̀mí Mímọ́, ẹ lè ní ìmọ̀lára nísisìnyí àti pé ẹ 
ó ní ìmọ̀lára ní ayé tó nbọ̀ ti ìfẹ́ ẹbí tí Bàbá yín àti Àyànfẹ́ 
Ọmọ Rẹ̀ fẹ́ fún un yín lọ́pọ̀lọpọ̀ lati gbà.

Mo jẹ́rí pé bí e ṣe ngbé ìgbé ayé yíyẹ fún ìjọba sẹ̀lẹ́stìà, 
ìlérí ti wòlíì pé “àwọn ètò ẹbí yíò níyanu ju bí ẹ ṣe lèrò lọ” 
yíò jẹ́ tiyín.

ÌKỌ́NI LÁTINÚ ỌRỌ YÌ

Gbèrò bíbẹ̀rẹ̀ nípa sísọ fún àwọn wọnnì tí ẹ̀ nkọ́ nípa 
àsìkò kan nígbàtí ẹ ti fì ìmoore hàn fún ìrètí àwọn ẹbí 
ayérayé. Pè wọ́n láti jíròrò lórí àwọn àsìkò nígbàtí wọ́n 
ti ní ìmọ̀lára ìmòòre fún àwọn ẹbí ayérayé. Bèèrè lọ́wọ́ 
wọn tí wọ́n bá fẹ́ran láti ṣe àbápín. Nígbànáà ẹ lè pè 
wọ́n láti ronú nípa àwọn ọ̀nà láti ṣe àtúnṣe àti láti gbé 
ní yíyẹ síi fún ìjọba sẹ̀lẹ́stíà kí ìlérí ti wòlíì nípa “àwọn 
ètò ẹbí . . . níyanu ju bí ẹ ṣe lèrò lọ” lè jẹ́ ti wọn.

ỌDỌ
Ṣíṣe àbápín Ìdúnnú Ayérayé

Ọ̀kan lára àwọn ohun tí ó dára jùlọ nípa ìhìnrere ni 
òye ti ètò ìgbàlà. A ní ànfàní ọ̀wọ̀ láti wà pẹ̀lú ẹbí 

wa fún ayé àìlópin. Òye náà nrànwá lọ́wọ́ láti ní ìrètí 
nígbàkugbà tí a bá ní ìmọ̀lára ìbòmọ́lẹ̀ nípasẹ̀ ayé. Ààrẹ 
Eyring kọ́ni pé, Olùfẹ́ni Bàbá wa Ọ̀run mọ ọkàn wa. 
Èrò Rẹ̀ ni láti fún wa ní ìdùnnú (wo 2 Nífáì 2:25). Àti pé 
nítorínáà Ó fún wa ní ẹ̀bùn Ọmọ Rẹ̀ láti jẹ́ kí ayọ̀ ìsopọ̀ 
ẹbí tí yíò tẹ̀síwájú títí láé ṣeéṣe. . . . Ó jẹ́ ìfúnni tí olúkú-
lùkù ọmọ Ọlọ́run tí ó wá sínú ayé le ní ẹ̀tọ́ sí.

Ìbùkún náà wúlò fún àwọn wọ̃nnì lára wa tí wọ́n 
ngbé nísisìnyí àti sí àwọn wọ̃nnì tí wọ́n ti kọjá lọ—
ṣùgbọ́n nípasẹ̀ ìrànlọ́wọ́ wa nìkan. Àwọn bàbánlá wa 
wà ní ayé ẹ̀mí nísisìnyí, wọ́n ndúró fún wa láti pèsè 
àwọn orúkọ wọn sílẹ̀ láti ṣe àwọn ìlànà tẹ́mpìlì ní 
ìgbẹnusọ fún wọn. Ṣùgbọ́n ní àwọn ìgbà míràn ó lè 
nira láti ṣe iṣẹ́ náà fún wọn. A lè ní iṣẹ́ tí ó pọ̀ jù lọ́wọ́, 
tàbí a lè máa gbé níbití ó jìnà réré kúrò ní tẹ́mpìlì láti 
lọ léraléra.

Pẹ̀lú orírere, àwọn ọ̀nà míràn wà tí a fi lè ran àwọn 
bàbáńlá wa lọ́wọ́, bíi ṣíṣe iṣẹ́ ìwé ìtàn ẹbí, títọ́kasí, tàbí 
gbígbajókó ọmọ fún àwọn òbí wa nígbàtí wọ́n bá lọ 
sí tẹ́mpìlì. Nípa rìrànnilọ́wọ́, à nsin Olúwa àti pé à nmú 
ìrètí àwọn ẹbí ayérayé wá sọ́dọ̀ àwọn wọnnì tí wọ́n wà 
ní òdìkejì ìbòjú.

ÀWỌN ỌMỌDÉ
Àwọn Ẹbí Wà Títíláé

Nítorí ti Ètùtù Jésù Krístì àti ìmúpadàbọ̀sípò àwọn 
kọ́kọ́rọ́ oyèàlùfáà, a lè gbé pẹ̀lú àwọn ẹbí wa títí-

láé! Kíni ẹ nífẹ́sí nípa ẹbí yín? Tẹ̀lé àwọn ìtọ́ni wọ̀nyí láti 
ṣe ẹ̀gbà pépà yí láti ṣe ayẹyẹ ẹbí yín.

1. Ká ẹyọ pépà ní ààbọ̀ léèmejì kí ẹ lè ní ọ̀kan tẹ́ẹ́rẹ́ gígùn.
2. Ya àwòrán ẹnì kan pẹ̀lú àwọn ọwọ́ tí ó nà dé igun  

kíká náà.
3. Gé ẹni náà jade. Máṣe ge níbi tí àwọn ọwọ́ náà ti kan 

igun kíká náà.
4. Tú u sílẹ̀ Ẹ kọ tàbí ya àwórán ohun kan tí ẹ nífẹ́sí lára 

ọmọlẹ́bí kọ̀ọ̀kan. 
5. Lẹ ọ̀pọ̀ àwọn ẹ̀gbà papọ̀ tí ẹ bá ní ẹbí tí ó tóbi jù!
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Ọkọ kan àti ìyàwó ní ojúṣe ọ̀wọ̀ 
láti nífẹ́ àti láti bojútó ara wọn 

àti àwọn ọmọ wọn. ” 1 “Ilé ní láti jẹ́ 
ibi àyẹ̀wò ti Ọlọ́run fún ìfẹ́ àti iṣẹ́ 
ìsìn,” ni Ààrẹ Russell M. Nelson, Ààrẹ 
ti Iyejú àwọn Àpọ́stélì Méjìlá sọ.

“Bàbá wa Ọ̀run fẹ́ kí àwọn ọkọ 
àti àwọn ìyàwó jẹ́ olóótọ́ sí ara wọn 
àti láti ṣe àkàsí kí wọn ó sì tọ́jú 
àwọn ọmọ wọn bíi ohun ìní kan 
láti ọ̀dọ̀ Olúwa.” 2

Nínú Ìwé Mọ́rmọ́nì, Jákọ́bù sọ pé 
ìfẹ́ tí àwọn ọkọ ní fún àwọn ìyàwó 
wọn, ìfẹ́ tí àwọn ìyàwó ní fún àwọn 
ọkọ wọn, àti ìfẹ́ tí àwọn méjèèjì ní 
fún àwọn ọmọ wọn wà ní àárín 
àwọn ìdí tí àwọn ará Lámánì ṣe jẹ́ 
olódodo ní ìgbà kan ju àwọn ará 
Nífáì lọ (wo Jákọ́bù 3:7).

Ọ̀kan lára àwọn ọ̀nà tí ó dárajùlọ 
láti pe ìfẹ́ àti ìrẹ́pọ̀ wá sínú ilé wa 
ni nípa sísọ̀rọ̀ pẹ̀lú inúrere sí àwọn 
ọmọlẹ́bí wa. Sísọ̀rọ̀ pẹ̀lú inúre-
re nmú Ẹ̀mí Mímọ́ wá. Arábìnrin 
Linda K. Burton, Ààrẹ Gbogbogbòò 

Títọ́jú Àwọn Ẹbí Papọ̀

Ẹgbẹ́ Ìrànlọ́wọ́, ni kí a gbèrò: “Báwo 
ni a ṣe nmọ̀ọ́mọ̀ sọ̀rọ̀ rere sí ara wa 
léraléra tó?” 3

Àwọn ìtàn Alààyè
Àwọn Ará Rómù 12:10; Mòsíàh 4:15; 
Ẹkọ àti Àwọn Májẹmú 25:5

Àwọn Ìtàn Alààyè
Alàgbà D. Todd Christofferson 

ti Iyejú àwọn Àpọ́stélì Méjìlá ṣe 
àbápín ìrírí ìgbà èwe kan tí ó mú kí 
pàtàkì ìfẹ́ni ẹbí wọ̀ọ́ lọ́kan. Nígbàtí 
Òun àti àwọn arákùnrin rẹ̀ wà ní 
ọmọdékùnrin, ìyá wọn se iṣẹ́ abẹ 
àrùn jẹjẹrẹ tí ó mú kí ó jẹ́ ìrora gidi 
fún un láti lo apá ọ̀tun rẹ̀. Pẹ̀lú ẹbíi 
kìkì àwọn ọmọdékùnrin, ọ̀pọ̀lọpọ̀ 
aṣọ ló wà fún lílọ̀, ṣùgbọ́n bí ìyà 
rẹ̀ ṣe nlọṣọ, ó ndúró lemọ́lemọ́ yío 
sì lọ sí yàrá ibùsùn láti sọkún títí tí 
ìrora náà yíò fi rọlẹ̀.

Nígbàtí bàbá Alàgbà Chris-
tofferson mọ ohun tí ó nṣẹlẹ̀, ó fi 
ìkọ̀kọ̀ wà láì jẹ oúnjẹ ọ̀sán fún bí 

ọdún kan láti fi owó pamọ́ láti 
ra ẹ̀rọ tí ó mú kí aṣọ lílọ̀ rọrùn 
síi. Nítorí ìfẹ́ rẹ̀ sí ìyàwó rẹ̀, ó fi 
àpẹrẹ ṣíṣe ìtọ́jú ní àárín àwọn ẹbí 
lélẹ̀ fún àwọn ọmọdékùnrin rẹ̀. 
Nípa ìbáṣepọ̀ ìrọ̀rùn yí, Alàgbà 
Christofferson sọ pé, “Èmi kò mọ̀ 
nípa ìrúbọ ti bàbá mi àti ìṣe ìfẹ́ 
fún ìyá mi ni ìgbà náà, ṣùgbọ́n 
nísisìnyí tí mo mọ̀, mo sọ fún ara 
mi pé, ọkùnrin kan wà.’” 4
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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, Ìrànlọwọ

Gbèrò Èyí
Báwo ni ìfẹ́ni àti ìbojúto fún ara 
wa ṣe npe Ẹ̀mí wá sínú ilé wa?


