
1

“Ẹ̀ kọ́ tí ó tóbi jùlọ tí a lè kọ́ nínú ayé ikú, Ààrẹ,”  
Thomas S. Monson ti kọ́ni, “ni pé nígbàtí  
Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ tí a sì gbọ́ran, a ó máa ṣe  
èyítí ó tọ́ nígbàgbogbo.” 1

Bákannáà a ó di alábùkún. Bí Ààrẹ Monson ṣe sọ nínú 
ìpàdé àpapọ̀ gbogbogbòò kan làìpẹ́ yìí: “Nígbàtí a bá pa 
àwọn òfin mọ́, ìgbésí ayé wa yíò láyọ̀ síi, yío di mímúṣẹ si, 
àti pé yío dínkù ní lílọ́lù. Àwọn ìpèníjà wa àti àwọn wáhá-
lá yíò rọrùn síi láti gbà mọ́ra, a ó sì gba àwọn ìbùkún tí 
[Ọlọ́run] ti ṣe ìlérí.” 2

Nínú àwọn àyọkúró wọ̀nyí láti inú àwọn ìkọ́ni ti Ààrẹ 
Monson bíi Ààrẹ Ìjọ, ó rán wa létí pé àwọn òfin ni ìtọ́nisọ́-
nà tí ó dájú jùlọ sí ìdùnnú àti àláfìá.

Àwọn Ìtọ́nisọ́ǹa fún Ìrìnàjò náà
A kò fi àwọn òfin Ọlọ́run fúnni láti dààmú wa tàbí  

láti jẹ́ àwọn ìdènà sí ìdùnnú wa. Ìdàkejì gan an ni òtítọ́.  
Ẹni ti ó dá wa tí ó sì nífẹ́ wa ní pípé mọ bí a ṣe nílò láti  
gbé ìgbé ayé wa gan an ní èrò láti gba ìdùnnú tí ó tóbi  
jùlọ tí ó ṣeéṣe. Ó ti pèsè àwọn ìtọ́nisọ́nà fúnwa èyí tí,  
bí a bá tẹ̀lé wọn, yíò fún wa ní ààbò nínú ìrìnàjò ayé  
ikú àrékérekè ìgbàkugbà yìí. A rántí àwọn ọ̀rọ̀ orin tí  
a mọ̀ dáadáa: Pa àwọn òfin mọ́! Nínú èyí ni ààbò wà;  
nínú èyí ni àláfíà wà [wo “Pa àwọn òfin mọ́,” Àwọn orin, 
no. 303].” 3

Okun àti Ìmọ̀
Ìgbọràn ni àmì ìdánimọ àwọn wòlíì, ó ti pèsè okun àti 

ìmọ fún wọn nígbogbo ọjọ. Ó ṣe kókó fún wa kí a kíyèsí 
pé àwa, bákannáà, ní ẹ̀tọ́ sí orísun okun àti ìmọ̀ yí. Ó wà 
ní síṣetán sí àrọwọtó olúkúlùkù wà ní òní ti a bá ṣegbọ́ràn 
sí àwọn àṣẹòfin Ọlọ́run. . . .

Ìmọ tí a nwákiri, àwọn ìdáhùn tí a nlépa, àti okun èyí tí 
a nfẹ́ lóní láti dojúkọ àwọn ìpeníjà tí ayé síṣòro àti tí ó nyí-
padà lè jẹ tiwa nígbà tí a bá fí tọkàntọkàn gbọ́ran sí àwọn 
òfin Olúwa.4

Yàn láti Gbàgbọ́
Ìtumọ̀ ti ìgbà tiwa jẹ́ fífi àyè gbà. Àwọn ìran ìwé ìròhìn 

àti amóhùnmáwòrán nṣe àfihàn àwọn ìràwọ̀ nínú eré ìtàgé, 
àwọn akọni eré ìje orí pápá—àwọn wọ̃nnì tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn 
ọ̀dọ́mọdé nfẹ́ láti fiṣe àwòkọ́ṣe—bí àìka àwọn òfin Ọlọ́run sí 
àti àṣehàn àwọn ìṣe ẹ̀ṣẹ̀, ṣe dàbíí pé kò ní àbájáde tí kò dára. 
Ṣé ẹ kò gbà á gbọ́ ni! Àkókò ìṣirò kan wà—àní ti mímú ìwé 
ìṣirò dọ́gba. Gbogbo Cinderéllà ni ó ní òru ààjìn rẹ—bí kò 
ṣe ní ayé yí, nígbànáà ni èyí tí ó nbọ̀. Ọjọ́ Ìdájọ́ yíò wá fún 
gbogbo ènìyàn. . . . Mo bẹ́bẹ́ pẹ̀lú yín láti yan láti gbọ́ran.5

Ayọ̀ àti Àláfíà
Ó lè farahàn síi yín ní áwọn ìgbàmíràn pé àwọn wọ̃nnì 

tí wọ́n wà níta nínú ayé nní ìdárayá púpọ̀ ju bí ẹ ṣe wà lọ. 
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Ọ̀pọ̀ nínú yín lè ní ìmọ̀lára ìdíwọ́ nípa ẹ̀nà ìhùwàsí èyí tí 
àwa nínú Ìjọ fi aramọ́. Ẹ̀yin arákùnrin àti arábìnrin mi, mo 
kéde síi yín, bí ó tilẹ̀ rí bẹ́ẹ̀, pé kò sí ohunkóhun èyí tí ó 
lè mú ayọ̀ púpọ̀ síi wá sínú ayé wa tàbí àláfíà púpọ̀ sínú 
ẹ̀mí wa ju àwọn Ẹ̀mí èyítí ó lè wá sí ọ̀dọ̀ wa bí a ṣe ntẹ̀lé 
Olùgbàlà tí a sì npa àwọn òfin mọ́.” 6

Rìn Ní Títọ́
Mo jẹ́rìí síi yín pé àwọn ìbùkún tí a ṣe ìlérí fúnwa kọjá òṣù-

wọ̀n. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ìkuùkù ìjì lè kórajọ, bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé òjò lè 
rọ̀ lé wa lórí, ìmọ̀ wa nípa ìhìnrere àti ìfẹ wa sí Bàbá wa Ọrun 
àti ti Olùgbàlà wa yíò tù wá nínú yíò sì mú wa dúró yíò sì 
mú ayọ wá sí ọkàn wa bí a ṣe nrìn ní títọ́ tí a sì npa àwọn 
òfin mọ. Kì yíò sí ohunkóhùn nínú ayé yí tí ó lè ṣẹgun wa.7

Tẹlé Olùgbàlà
Tani Ọkùnrin oníròbìnújẹ́ yí, tí ó di ojúlùmọ̀ pẹ̀lú ẹ̀dùn? 

Ẹni tí ó jẹ́ Ọba ògo, Olúwa àwọn ọmọ ogun yí? Òun ni 
Ọ̀gá wa. Òun ni Olùgbàlà wa. Òun ni Ọmọ Ọlọ́run. Òun 
ni Olùpilẹ̀ṣẹ̀ Ìgbàlà wa. Ó npè, Tẹ̀lé mi. Ó pàṣẹ, Lọ, kí o sì 
ṣe bákannáà. Ó nbẹ̀bẹ̀, Pa àwọn òfin mi mọ́.

“Ẹ jẹ́ kí a tẹ̀lé E. Ẹ jẹ́ kí a dọ́gba pẹ̀lú àpẹrẹ Rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a 
gbọ́ran sí ọ̀rọ̀ Rẹ̀. Nípa ṣíṣe bẹ́ẹ̀, à n fun Un ni ẹ̀bùn ọ̀run  
ti ìmoore.” 8
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ẸKỌ LÁTI INÚ ỌRỌ YÍ

Ààrẹ Monson kọ́ wa nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbùkún tí a 
lè gbà nípa gbígbọ́ran, tí okun, ìmọ̀, ayọ̀, àti àláfíà wà 
nínú rẹ̀. Gbèrò bíbèèrè lọ́wọ́ àwọn wọ̃nnì tí ẹ̀ nkọ́ bí 
wọ́n ti ṣe gba ìbùkùn nípa pípa àwọn òfin mọ́. Ẹ lè gbà 
wọ́n níyànjú láti tẹ̀síwájú láti ronú lórí àwọn ìbùkùn 
wọn kí wọ́n sì kọ àwọn èrò wọn àti àwọn ìrírí wọn sínú 
ìwé àkọsílẹ̀ kan. Ẹ lè gbà wọ́n níyànjú bákannáà láti fi 
ìmoore hàn sí Ọlọ́run fún àwọn ìbùkùn wọn nípa títẹ̀sí-
wájú nínú ìgbọràn.

ỌDỌ
Àwọn Ìgbóná àti àwọn Ẹ̀kọ́ ti Ìgbọràn

Ààrẹ Thomas S. Monson nígbà kan rí sọ nípa àsìkò 
kan nígbàtí òun kọ́ ẹ́kọ̀ nípa pàtàkì ìgbọràn. Nígbà-

tí ó wà ní ọmọ ọdún mẹ́jọ, ẹbí rẹ̀ ṣe àbẹ̀wó sí ilé kekeré 
wọn ní orí ókè. Òun àti ọ̀rẹ́ rẹ̀ fẹ́ gé ewéko ní ibìkan fún 
iná- àgọ́. Wọn tiraka láti gé ewéko náà pẹ̀lú ọwọ́, ní títu 
àti fífà bí wọ́n ṣe lè ṣe tó, ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí wọ́n 
ri ni èpò díẹ̀. Ààrẹ Monson ṣe àlàyé pé, Nígbànáà ohun 
tí mo rò wípé ó jẹ ọ̀nà àbáyọ pípé wá sínú ọkàn ọmọ- 
ọdún- mẹjọ mi. Mo wí fún Danny pé, Gbogbo ohun tí 
a nílò ni láti dáná sun àwọn èpò wọ̀nyìí. À ó kàn jó ibi 
róbótó kan nínú àwọn èpò náà.

Àní bí ó tilẹ̀ jẹ́pé ó mọ̀ pé a kò gba òun ní ààyè  
láti lo ìṣána, ó sáré padà sínú ilé kékeré fún díẹ̀, òun 
àti Danny sì fi iná kékeré sí inú ibi ewéko náà. Wọ́n 
lérò pé yíò kú fúnra rẹ̀, ṣùgbọ́n dípò bẹ́ẹ̀ ó bẹ́ sí iná 
nlá tí ó sì léwu. Òun àti Danny sáré fún ìrànlọ́wọ́, láìpẹ́ 
àwọn àgbàlagbà nsáré bọ láti pa iná náà kí ó tó de ibi 
àwọn igi.

Ààrẹ Monson tẹ̀síwájú, “Danny àti èmí kọ́ àwọn 
ẹkọ líle ṣùgbọn pàtàkì ní ọjọ náà—tí kókó rẹ jẹ pàtàkì 
ìgbọràn.” (Wo Ìgbọràn Nmú Àwọn Ìbùkún Wá,” Amọ̀ná,  
Oṣù Kárũn 2013, 89–90.)

Bíi ti Ààrẹ Monson, njẹ́ ẹ ti ní láti kọ́ ẹ̀kọ́ kan nípa 
ìgbọràn ní ọ̀nà líle bí? Kíni àwọn ìfojúsùn tí ẹ lè ṣe láti 
pa ara yín mọ́ ní ààbò nípasẹ̀ ìgbọràn ní ọjọ́ iwájú?

ÀWỌN ỌMỌDÉ
Yan Òtítọ́ náà

Yíyan òtítọ́ náà nmú wa súnmọ́ Bàbá Ọ̀run àti Jésù 
Krístì síi Bákannáà ó nrànwá lọ́wọ́ láti ní ìdùnnú àti 

ààbò. Ẹ yí àkámọ́ sí àwọn ọ̀nà tí ẹ fi lè yan òtítọ́.
Ṣe ìrẹ́jẹ ní ilé ìwé
Ka àwọn ìwé mímọ
Lọ sí ilé ìjọsìn
Ta ayò rere
Jà pẹ̀lú àwọn arákùnrin àti arábínrin rẹ
Sin àwọn ẹlòmíràn 
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Nínú àwọn ọ̀rọ̀ [orin Alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀], 
Ẹbí Jẹ́ ti Ọlọ́run, . . . a ránwa létí 

ẹ̀kọ́ àìléérí, ni Carole M. Stephens, 
Olùdámọ̀ràn Kínní nínú Àjọ Ẹgbẹ́ 
Ìrànlọ́wọ́ Gbogbogbòò sọ. A kò kọ́ 
pé ẹbí jẹ́ ti Ọlọ́run nìkan ṣùgbọ́n 
bakannáà pé ìkọ̀ọ̀kan wa jẹ́ apákan 
ti ẹbí Ọlọ́run. . . .

“. . .Ètò ti Bàbá fún àwọn ọmọ 
Rẹ̀ jẹ́ ètò ìfẹ́ kan. Ó jẹ́ ètò láti mú 
àwọn ọmọ Rẹ̀—Ẹbí Rẹ—ṣọkan 
pẹ̀lú Rẹ̀.” 1

Alàgbà L. Tom Perry (1922–2015) 
ti Iyejú àwọn Àpóstélì Mẹ́jìlá sọ 
pé: Bákanńaà a gbàgbọ́ pé àwọn 
ẹbí ìsẹ̀dálẹ̀ tí ó lágbára kìí ṣe kókó 
ẹ̀ka ti àwùjọ tí ó dúró déédé, ètò 
ọrọ̀ ajé tí ó dúró déédé, àti àṣà tí ó 
níye lórí tí ó dúró déédé nìkan—
ṣùgbọ́n pé bákannáà wọ́n jẹ́ kókó 
ẹ̀ka ti ayérayé àti ti ìjọba àti àkóso 
ti Ọlọ́run.

“A gbàgbọ́ pé ètò ẹsẹẹsẹ àti àkó-
so ti ọ̀run yíò dá lórí àwọn ẹbí àti 
àwọn ẹbí tó pẹ̀ka jìnà.” 2

Ẹbí Jẹ Yíyàn Láti Ọwọ Ọlọrun

Olukúlùkù, bí ó ti wù kí ọrọ 
ìgbeyàwó wọn rí tàbí iye ọmọ 
wọn,le jẹ olùgbèjà ètò Olúwa tí  
a ṣe àpèjúwe rẹ nínú ìkéde ẹbí, ni 
Bonnie L. Oscarson sọ, Ààrẹ àwọn 
Ọ̀dọ́mọbìnrin Gbogbogbòò. Bí ó bá 
jẹ ètò ti Olúwa, ó nílati jẹ ètò tiwa 
bákannáà 3

Àfikún àwọn Ìwé Mímọ
Ẹkọ́ àti àwọn Májẹ̀mú 2:1–3; 132:19

Ẹ̀kọ́ ti Ẹbí
Arábìnrin Julie B. Beck, Ààrẹ 

Gbogbogbòò Ẹgbẹ́ Ìrànlọ́wọ́ tẹ́lẹ̀rí, 
kọ́ni pé ìmọ̀ Ọlọ́run nípa ẹbí gbé lé 
orí Ìṣẹ̀dá, Ìṣubú náà, àti Ètùtù ti Jésù 
Krístì:

“Ìṣẹ̀dá ti ilẹ̀ ayé pèsè ibi kan 
níbití àwọn ẹbí lè gbé. Ọlọ́run dá 
ọkùnrin kan àti obìnrin kan tí wọ́n 
jẹ́ àwọn ìlájì méjì pàtàkì ti ẹbí. O jẹ́ 
apákan ètò ti Bàbá Ọ̀run pé kí a so 
Adámù àti Éfà pọ̀ kí wọ́n ó sì di ẹbí 
ayérayé kan.

“. . . Ìṣubú Náà mú kí ó ṣeéṣe 
fún wọn láti ní àwọn ọmọkùrin àti 
àwọn ọmọbìnrin.

“Ètùtù ti [Krístì] fi àyè gba ẹbí láti 
jẹ́ síso papọ̀ fún ayérayé. O fi àyè 
gba àwọn ẹbí láti ní ìdàgbàsókè 
ayérayé àti jíjẹ́ pípé. Ètò ìdùnnú náà, 
tí à npè ní ètò ìgbàlà bákanńaà, ni 
ètò kan tí a dá fún àwọn ẹbí. . . .

“. . . Eyí ni ẹ̀kọ́ ti Krístì . . . Láìsí 
ẹbí, kò sí ètò kankan; ko sí ìdí kan-
kan fún ìgbé ayé ikú.” 4
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Ẹfitàdúrà- tàdúràkaohunèlòyìíkíẹsìlépalatimọohuntíẹóṣeàbápín 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
Kíni ìdí ti ẹbí fi jẹ́ ẹ̀ka tí ó ṣe 
pàtàkì jùlọ ní ìgbà yìí àti ní 
ayérayé?


