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Àyànfẹ́ Wòlíì wa, Ààrẹ Thomas S. Monson, ti kọ́ni 
pé ìfẹ́ ní àkójá ìhìnrere.” 1

Ìfẹ́ ṣe pàtàkì tóbẹ́ẹ̀ tí Jésù fi pèé ní àkọ́kọ́ àtí 
òfin nlá , ó sì sọ pé gbogbo ohun míràn nípa òfin àti ọ̀rọ̀ 
àwọn wòlíì ni ó rọ̀ mọ́ ọ.2

Ìfẹ́ ni ààrin gbùngbùn èrò fún gbogbo ohun tí à nṣe nínú 
Ìjọ. Gbogbo ètò, gbogbo ìpàdé, gbogbo ìṣe tí a jẹ́ apákan rẹ̀ 
bíi ọmọẹ̀hìn Jésù Krístì gbọ́dọ̀ wá láti inú ìhùwàsí yí—nítorí 
láìsí ìfẹ́ àìlẹ́gbẹ́, ìfẹ́ àìléérí ti Krístì, a kò jẹ́ nkankan.3

Lẹ́ẹ̀kan tí a bá ti ní òye yí pẹ̀lú iyè inú àti ọkàn wa, 
lẹ́ẹ̀kan tí a ba ti kéde ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run àti fún àwọn ọmọ-
nikeji wa—Kí ló tún kù nígbànáà?

Ṣe ìmọ̀lára ìyọ́nú àti ìfẹ́ fún àwọn ẹlòmíràn tó? Njẹ́ 
kíkéde ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run àti àwọn aládúgbò wa kún ojú 
òsùnwọ̀n ojúṣe wa sí Ọlọ́run?

Òwe àwọn Ọmọkùnrin Méjì
Nínú tẹ́mpìlì ní Jérúsálẹ́mù, àwọn olórí àlùfáà àti àwọn 

alàgbà àwọn Júù dé ọ̀dọ̀ Jésù láti ko O sí panpẹ́ nínú 
àwọn ọ̀rọ̀ Rẹ̀. Olùgbàlà, bákannáà, yí tábìlì po lé wọn lórí 
nípa sísọ ìtàn kan.

Ọkùnrin kan ní àwọn ọmọkùnrin méjì, Ó bẹ̀rẹ̀ Bàbá 
náà lọ bá àkọ́kọ́ ó sì sọ fún láti lọ ṣiṣẹ́ nínú ọgba ajarà. 
Ṣùgbọ́n ọmọkùnrin náà kọ̀ jálẹ̀. Ní ìkẹhìn ọmọ náà ronú-
pìwàdà, ó sì lọ.

Nígbànáà bàbá lọ bá ọmọkùnrin èkejì ó sì sọ fun ki ó lọ̀ 

ṣiṣẹ́ nínú ọgbà ajarà. Ọmọkùnrin èkejì mu dáa lójú pé òun 
yíò lọ,ṣùgbọ́n kò lọ rárá.

Nígbànáà Olùgbàlà yípadà sí àwọn àlùfáà àti àwọn 
alàgbà Ó sì bèèrè pé, Èwo nínú àwọn ọmọkùnrin wọ̀nyí ni 
ó ṣe ìfẹ́ bàbá rẹ̀?

Wọ́n níláti gbà pé ọmọkùnrin àkọ́kọ́ ni—ọ̀kan tó sọ pé 
òun kò ní lọ ṣùgbọ́n nígbẹ̀hìn ó ronúpìwàdà ó sì lọ láti 
ṣiṣẹ́ nínú ọgbà ajarà.4

Olùgbàlà lo ìtàn yí láti ṣe àtẹnumọ́ ẹ̀kọ́ ìpìlẹ̀ pàtàkì 
kan—àwọn wọnnì tí wọ́n gbọ́ran sí àwọn òfin ní ó nífẹ́ 
Ọlọ́run nítòótọ́.

Bóyá èyí ni ìdí tí Jésù fi ni kí àwọn ènìyàn ó fetísílẹ̀ sí kí 
wọ́n sì tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ àwọn Pharisee àti agbowóde ṣùgbọ́n 
kí wọ́n máṣe tẹ̀lé àpẹrẹ.wọn.5 Àwọn olùkọ́ ẹ̀sìn wọ̀nyí kò 
rìn nínú ọ̀rọ̀ náà. Wọ́n nífẹ́ láti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn, ṣùgbọ́n ó 
dunni pé wọ́n ṣìnà àkója rẹ̀.

Àwọn Ìṣe àti Ìgbàlà Wa
Nínú ọ̀kan lára àwọn ẹ̀kọ́ ìgbẹ̀hìn ti Olùgbàlà sí àwọn 

ọmọẹ̀hìn Rẹ̀, Ó sọ̀rọ̀ sí wọn nípa ìdájọ́ ìgbẹ̀hìn. A ó ya 
àwọn olódodo àti àwọn ènìyàn bubúrú sọ́tọ̀. Àwọn ẹni 
rere yíò jogún ìyè ayérayé, a ó gbé àwọn ènìyàn búburú sí 
ìjìyà ayérayé.

Kíni ìyàtọ̀ tí ó ti wà ní àárín àwọn ẹgbẹ́ méjèèjì?
Àwọn tí wọ́n ṣe àpèjúwe ìfẹ́ wọn nípa ìṣe ni a gbàlà. 

Àwọn ti kò ṣeé ni a dálẹ́bi.6 Ìyípadà ọkàn tootọ́ sí ìhìnrere 
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Jésù Krístì àti àwọn iyì àti ẹ̀kọ́ ìpìlẹ̀ rẹ̀ yíò di jẹ́jẹ́ ẹ́rì sí nípa 
àwọn ìṣe wa ní ìgbé ayé wa ojojúmọ́.

Ní ìparí, ìkéde lásan ti ìfẹ́ fún Ọlọ́run àti àwọn ọmọnike-
jì kì yíò mú wa yege fún ìgbéga. Nítorí, bí Jésù ṣe kọ́ni, “Kìí 
ṣe gbogbo ẹnití npè mi ní Olúwa Olúwa ni yíò wọlé sínú 
ìjọba ọrun; bíkòṣe ẹnití nṣe ìfẹ ti Bàbá mi tí nbẹ ní ọrun.” 7

Kíni ó Kan lẹ́hìn Ìfẹ́?
Ìdáhùn sí ìbèèrè náà Lẹ́hìn ìfẹ́, nígbànáà kíni? lè jẹ́r 

írọ̀rùn kí ó sì ṣe tààrà. Tí a bá nífẹ́ Olùgbàlà nítòótọ́, a 
ó darí ọkàn wa sí ọ̀dọ̀ Rẹ̀ nígbànáà a ó rìn ní ipá ọ̀nà ti 
ọmọlẹ́hìn. Nígbàtí a bá ní ìfẹ́ Ọlọ́run, a ó tiraka láti pa 
àwọn òfin Rẹ̀ mọ́.8

Tí a bá ní ìfẹ́ ọmọnikejì wa, a ó jọ̀wọ́ ara wa láti ṣèràn-
wọ́ àwọn òtòṣì àti aláìní, aláìsàn àti ẹni tí a pọ́n lójú.” 9 
Nítorí àwọn tí wọ́n nṣe iṣẹ́ ìjọ̀wọ́araẹnisílẹ̀ ti ìyọ́nú àti iṣẹ́ 
ìsìn wọ̀nyí,10 àwọn yí kannáà ni ọmọẹ̀hìn ti Jésù Krístì.

Èyí ni ohun tí ó nwá lẹ́hìn ìfẹ́.
Èyí ni àkojá ìhìnrere ti Jésù Krístì.
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ẸKỌ LÁTI INÚ ỌRỌ YÍ

Ààrẹ Uchtdorf túmọ̀ ọmọẹ̀hìn Jésù Krístì tootọ́ gẹ́gẹ́-
bí àwọn ẹnití wọ́n nfi ìfẹ́ wọn hàn fún Un àti fún àwọn 
ẹlòmíràn nípa ìṣe wọn. Ó kọ́ wa pé tí a bá ni ìfẹ́ Olùgbà-
là nítòótọ́, a o darí ọkàn wa sí ọ̀dọ̀ Rẹ̀ àti pé nígbànáà a 
ó rin ní ipá ọ̀nà ti ọmọlẹ́hìn. Gbèrò bíbèèrè lọ́wọ́ àwọn 
wọnnì tí ẹ̀ nkọ́ pé àwọn ọ̀nà wo ni ìfẹ́ ti wú wọn lórí láti 
rìn ní ipá ọ̀nà ti ọmọlẹ́hìn. Ẹ lè ṣe àbápín àwọn ìrírí yín 
pẹ̀lú wọn bákannáà. Ẹ lè gbèrò pipe wọn láti gbàdúrà 
fún ìfẹ́ àìlẹ́gbẹ́ síi àti okun láti ṣe ìṣe nítorí ìfẹ́.

Ọ̀DỌ́
Pípa àwọn Òfin mọ́ àti Níní Ìfẹ́ àwọn 
Ẹlòmíràn

Nígbàtí a bá ronú nípa ìfẹ́, nígbàkugbà àwọn ohun 
àkọ́kọ́ tí ó nwá sí ọkàn ni àwọn eré ìtàgé ìfararora, 

ohun ìpanu, àti àwọn òdodo. Ṣùgbọn ìfẹ́—òtítọ́ ìfẹ́—jinlẹ̀ 
gidi ó sì jẹ́ jíjọ̀wọ́ araẹni sílẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Jésù Krístì gbé ìgbé 
ayé fún wa ó sì kú fún wa nítorí ìfẹ́ Rẹ̀ fún wa. Dájúdájú, 
òfin méjì tí ó gajù ni láti ní ìfẹ́ Ọlọ́run àti láti ní ìfẹ́ gbo-
gbo ènìyàn tókù (wo matteù 22: 36–40). Ṣùgbọ́n báwo ni 
a ṣe lè fihàn sí àwọn ẹlòmíràn pé a ní ìfẹ́ wọn?

Ààrẹ Uchtdorf ṣe àbápín òwe Krístì nípa àwọn ọmọ-
kùnrin méjì, ọ̀kan tí ó ṣiṣẹ́ fún bàbá rẹ̀ àti ọkàn tí kò ṣeé. 
Olùgbàlà ṣe àmì náà pé ọmọkùnrin tí ó gbọ́ran sí bàbá 
rẹ ní ìfẹ́ rẹ̀ nítòótọ́. Bákan náà,nígbàtí a bá gbọ́ran sí 
àwọn òfin Ọlọ́run, à nfihàn pé á ní ìfẹ́ rẹ̀ àti pé a fẹ́ láti 
padà sí ọ̀dọ̀ Rẹ̀.

Ṣùgbọ́n báwo ni a ṣe lè fihàn pé a ní ìfẹ́ gbogbo ènì-
yàn tó kù? Ààrẹ Uchtdorf ṣe àlàyé èyíinì náà: Tí a bá ní 
ìfẹ́ ọmọnikejì wa nítòótọ́, a ó fi ara wa sílẹ̀ láti ṣèrànwọ́ 
fún àwọn òtòṣì àti aláìní, àwọn aláìsàn àti àwọn tí pọ́n 
lójú. Nítorí àwọn tí wọ́n nṣe iṣẹ́ ìjọ̀wọ́araẹnisílẹ̀ ti ìyọ́nú 
àti iṣẹ́ ìsìn wọ̀nyí, àwọn kannáà ni ọmọẹ̀hìn Jésù Krístì.

Nítorínáà nígbà míràn tí ẹ bá rí òbí yín, àbúrò tàbí 
ẹ̀gbọ́n, tàbí ọ̀rẹ́ kan, ẹ ronú nípa sísìn wọ́n láti fi ìfẹràn 
yín hàn fún wọn. Kìí ṣe pé yíò mú inú tiwọn ati tiyín dùn 
nìkan Ṣùgbọ́n yíò mú kí inú Bàbá yín ní Ọ̀run dùn pẹ̀lú.

ÀWỌN ỌMỌ
Fífi Ìfẹ́ hàn

Jésù ṣe àbápín ìtàn kan nípa bàbá kan àti àwọn ọmọ-
kùnrin rẹ̀ méjì Bàbá náà nṣiṣẹ́ nínú ọgbà ajarà kan ó sì 

ní kí àwọn ọmọkùnrin méjèèjì ran òun lọ́wọ́. Ọmọkùnrin 
àkọ́kọ́ sọ pé rárá lákọ́kọ́ ṣùgbọ́n nígbẹ̀hìn ó padà wá láti 
ràn àn lọ́wọ́ nínú ọgbà ajarà. Ọmọkùnrin èkeji sọ pé òun 
ó ṣèrànwọ́, ṣùgbọ́n kò ṣeé rárá. Jésù kọ́ni pé ọmọkùnrin 
àkọ́kọ́ ni ó fi ìfẹ́ hàn jù fún Bàbá rẹ̀ nípa gbígbọ́ran.

 Ẹ ṣe ìṣe ìtàn yí ! Nígbànáà kọ tàbí ya àwòrán ohun 
mẹ́ta tí ẹ lè ṣe láti fi ìfẹ́ yín hàn fún Bàbá Ọ̀run.
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Bàbá wa Ọ̀run gbé àwọn ẹbí dìde 
láti ràn wá lọ́wọ́ láti kọ́ àwọn 

ẹ̀kọ́ ìpìlẹ̀ tó péye nínú àyíká tó ní 
ìfẹ́ni. Ààrẹ Thomas S. Monson sọ 
pé: Fún ọmọ rẹ ní oríyìn àti ìgbámọ́-
ra; sọ pé, mo ní ìfẹ́ rẹ̀ síi; nígbàgbo-
gbo fi ọpẹ́ rẹ hàn. Máṣe jẹ́ kí wàhálà 
kan lati yanjú di pàtàkì síi ju ènìyàn 
kan lati fẹ́ràn.” 1

Susan W. Tanner, Ààrẹ gbogbo-
gbòò àwọn Ọ̀dọ́mọbìnrin tẹ́lẹ̀, kọ́ni 
pé: Bàbá wa ní Ọ̀run ṣe àpẹrẹ àwò-
ṣe tí a nílati tẹ̀lé. Ó ní ìfẹ́ wa, Ó nkọ́ 
wa, Ó ní sùúrù pẹ̀lú wa, Ó sì gbé 
agbára láti yàn wa lé wa lọ́wọ́. . . . 
Ní àwọn ìgbà míràn ìbáwí, èyí tí ó 
túmọ̀ sí láti kọ́ni, ni à ndàpọ̀ pẹ̀lú 
ìṣọ̀fíntótó. Àwọn ọmọdé—ati àwọn 
ènìyàn ọlọ́jọ́ orí gbogbo bákannáà 
—ntún ìhùwàsí wọn ṣe láti inú 
ìfẹ́ àti ìgbaniníyànjú síi ju nínú 
wíwá- àṣìṣe.” 2

Tí a bá fi òtítọ́ ní àdúrà ẹbí, àṣàrò 
ìwé mímọ́, ìpàdé ilé ẹbí ìrọ̀lẹ́, àwọn 
ìbùkún oyèàlùfáà, àti ṣíṣé àkíyèsí 
ọjọ́ ìsinmi, ni Alàgbà Quentin L. 

Ipò Òbí Jẹ́ Ojúṣe Mímọ́

Cook ti Iyejú àwọn Àpọ́stélì Méjìlá 
sọ, àwọn ọmọ wa . . . yíò múrasílẹ̀ 
fún ilé ayérayé kan ní ọ̀run, láìka 
ohunkóhun tó wù kó ṣẹlẹ̀ sí wọ́n 
nínú ayé líle kan sí.” 3

Àfikún Àwọn Ìwé Mímọ
1 Nífáì 8:37; 3 Nífáì 22:13; Ẹ̀kọ́ àti 
àwọn Májẹ̀mú 93:40; 121:41

Àwọn Ìtàn Alààyè
Mò nka ìwé ìròhìn nígbàtí ọ̀kan 

lára àwọn ọmọ ọmọ mi kékeré rọra 
wá sọ́dọ̀ mi, ni Alàgbà Robert D. 
Hales ti Iyejú àwọn Àpọ́stélì Méjìlá 
sọ. Bí mo ṣe nkàwé, inú mi dùn láti 
gbọ́ ohùn dídùn rẹ̀ tí ó ndọ́wẹ́kẹ̀ ní 
abẹ́nú. Ẹ fi ojú inú wo ìyàlẹ́nu mi 
nígbàtí, ní àsìkò díẹ̀ lẹ́hìn náà, ó ti 
ara rẹ̀ sí àárín èmi àti ìwé. Ní gbígbé 
ojú mi sí ọwọ́ rẹ̀ àti títẹ imú rẹ̀ sókè 
sí tèmi, ó bèèrè pé, Bàbá àgbà! Ṣe o 
wà níbẹ̀?

. . .Wíwà níbẹ̀ túmọ̀ sí níní òye 
ọkàn àwọn ọ̀dọ́ wa àti sísopọ̀ pẹ̀lú 
wọn. Àti sísopọ̀ pẹ̀lú wọn kò túmọ̀ 

sí bíbá wọn sọ̀rọ̀ lásán ṣùgbọ́n 
ṣíṣe àwọn ohun kan pẹ̀lú wọn 
bákannáà. . . .

A gbọ́dọ̀ ṣètò kí a sì lo ànfàní 
àwọn àsìkò ìkọ́ni. . . .

. . . Bí mo ṣe ngbé ìgbé ayé síi, 
bẹ́ẹ̀ náà ni mò ndá àwọn àsìkò 
ìkọ́ni ní ìgbà èwe mi mọ̀ síi, nípà-
tàkì àwọn wọnnì tí àwọn òbí mi 
pèsè, ti tún ìgbé ayé mi ṣe tí ó sì 
sọ mi dí ẹni tí mò jẹ́.” 4

ÀKỌSÍLẸ̀ RÁNPẸ́
1. Thomas S. Monson,Ìfẹ́ ní Ilé—Ìmọ̀ràn láti 

ẹnu Wòlíì Wa,” Amọ̀nà, Oṣù Kẹ́jọ, 2011, 4.
2. Susan W. Tanner, Ṣé Mo Sọ Fún Ọ . . . ? 

Amọ̀nà, O ṣù Karun 2003, 74
3. Quentin L. Cook, “Olúwa Ni Ìmọ́lẹ̀ Mi,” 

Amọ̀nà, O ṣù Karun 2015, 64.
4. Robert D. Hales, “Ojúṣe Wa Sí Ọlọ́run: Iṣẹ́ 

Ìránṣẹ́ Àwọn Òbí àti Àwọn Olórí sí Ìran tí 
ó Ndìde,” Amọ̀nà, Oṣù Karun 2010, 96, 95

© 2016 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. A tẹẹ ní USA Àṣẹ Gẹẹsì 6/16. Àṣẹ Àyípadà èdè: 6/16 Àyípadà Èdè ti Visiting Teaching Message 
September 2016. Yoruba. 12869 779

Ẹ fi tàdúrà- tàdúrà ka ohun èlò yĩ kí ẹ sì wákiri lati mọ ohun ti 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
Kínìdí tí kíkò ìhìnrere fi  
dára jùlọ nípa èdè nàà  
ati àpẹrẹ ìfẹ́?


