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Ní ọdún díẹ̀ sẹ́hìn ọ̀rẹ́ kan tí orúkọ rẹ̀ njẹ́ Louis sọ 
àkọsílẹ̀ ìrọ̀rùn kan nípa ìyá rẹ̀ ẹni jẹ́jẹ́, ọlọ́rọ̀ tútú 
lẹ́nu. Nígbàtí ó kú, kò fi ohun àmúsọrọ̀ kankan 

bí owó sílẹ̀ fún àwọn ọmọbìnrin àti ọmọkùnrin rẹ̀ ṣùgbọ́n 
dípò bẹ́ẹ̀ ìní ọrọ̀ nínú àpẹrẹ, nínú ìrúbọ̀, nínú ìgbọràn.

Lẹ́hìn sísọ àwọn ọ̀rọ̀ oríyìn ìsìnkú àti tí rírìn ìrìn ìbànújẹ́ 
lọ sí ibi ìtẹ́ tí jẹ́ ṣíṣe, àwọn tí wọ́n ti dàgbà nínú ẹbí fi ara 
balẹ̀ yanjú àwọn ohun ìní tí kò tó nkan tí ìyá fi sílẹ̀. Ní 
àárín wọn, Louis rí àkọsílẹ̀ kan àti kọ́kọ́rọ́ kan. Àkọsílẹ̀ 
náà ṣe àlàyé pé: “Ní igun yàrá ibùsùn, ní ìsàlẹ̀ inú àpótí ara 
tábìlì ìmúra mi, ni kóló kékeré kan wà. Ó ní ìṣura ọkàn mi 
nínú. Kọ́kọ́rọ́ yí yíò ṣí kóló náà.”

Ó ya gbogbo wọn lẹ́nu ohun tí ìyá wọn ní tí ó níyelórí 
tóbẹ́ẹ̀ láti gbé sí ábẹ̀ ìtìmọ́lé pẹ̀lú kọ́kọ́rọ́.

Wọ́n gbé àpótí náà kúrò níbi ìsimi rẹ̀ wọ́n fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ 
ṣíi pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ kọ́kọ́rọ́. Bí Louis àti àwọn míràn ṣe nyẹ 
ohun tó wà nínú àpótí náà wò, wọ́n rí fọ́tò ọmọ kọ̀ọ̀kan, 
pẹ̀lú orúkọ ọmọ náà àti ọjọ́ ìbí. Nígbà náà Louis fa valẹn-
tínì àfọwọ́ṣe kan jáde. Pẹ̀lú, onkòwé àfọwọ́dá tí ó dàbí ti 
ọmọdé, èyí tí òun dámọ̀ bíi ti ara rẹ̀, ó ka àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ti 
kọ ní ọgọ́ta ọdún ṣíwájú: “Ìyá Ọ̀wọ́n, Mo ní ìfẹ́ rẹ.”

Ọkàn rẹ̀ wálẹ̀, ohùn fẹ́lẹ́, ojú ṣomi. Ìṣura ìyá ni ẹbí ayé-
rayé rẹ̀. Okun rẹ̀ dúró lé òkúta ìpìlẹ̀ ti “Mo ní ìfẹ́ rẹ.”

Ní ayé òní, kò sí ibi kankan tí a ti nílò òkúta ìpìlẹ̀ ìfẹ́ 
ju inú ilé lọ. Kò sì sí ibi tí ayé ti gbọ́dọ̀ rí àpẹrẹ dídáraju 
ti ìpìlẹ̀ náà ju ilé àwọn Ènìyàn Mímọ́ Ọjọ́- Ìkẹhìn lọ tí wọ́n 
ti fi ìfẹ́ ṣe ọkàn ìgbé ayé ẹbí wọn. 

Sí àwa wọnnì tí a ti jẹ́wọ́ pé a jẹ́ ọmọlẹ́hìn Olùgbàlà 
Jésù Krístì, Ó fúnni ní àṣẹ tó lámì yí:

“Òfin titun kan ni mo fi fún yín, Pé kí ẹ fẹ́ràn ara yín 
gẹ́gẹ́bí èmi ti fẹ́ràn yín, pé kí ẹ fẹ́ràn ara yín bákannáà.

“Nípa èyí ni gbogbo ènìyàn yíò mọ̀ pé ẹ jẹ́ ọmọẹ̀hìn 
mi, tí ẹ bá fẹ́ràn ara yín.” 1

Bí awa ó bá pa òfin láti fẹ́ràn ara wa mọ́, a gbọ́dọ̀ 
tọ́jú ara wa pẹ̀lú inúrere ati ìtẹríba. Ìfẹ́ nfúnni ní ọ̀rọ̀ rere, 
ìfèsì sùúrù, ìṣe àìmọtaraẹni nìkan, etí tí ó ngbọ́ àgbọ́yé, 
àti ọkàn tí ó ndáríjì. Nínú gbogbo ìbálòpọ̀ wa, ìwọ̀nyí 
àti awọn ìwà míràn bíi wọn yíò ṣèrànwọ́ láti fi ìfẹ́ hàn 
ní ọkàn wa.

Ààrẹ Gordon B. Hinckley (1910–2008) ṣe àkíyèsí: 
“Ìfẹ́ . . . ni ìkòkò wúrà ní òpin òṣùmàrè. Síbẹ̀síbẹ̀ o ju 
òpin oṣùmàrè lọ. Ìfẹ́ wà ní ìbẹ̀rẹ̀ bákannáà, àti pé láti inú 
rẹ̀ ni ẹwà nsun jáde tí ó wà káàkiri ojú ọ̀run ní ọjọ́ ìjì. Ìfẹ́ 
ni ààbò èyí tí àwọn ọmọ nsọkún fún, ìtara ọ̀dọ́, àlẹ̀mọ́ tí 
ó so ìgbeyàwó pọ̀, àti òróró tó ndáwọ́ ibi dúró nínú ilé; 
ó jẹ́ àláfíà ọjọ́ ogbó, ìmọ́lẹ̀ ìrètí tó ntàn la ikú já. Báwo ni 
ọrọ̀ àwọn wọnnì ti pọ̀ tó tí wọ́n ngbádùn rẹ̀ nínú ìbáṣepọ̀ 
wọn pẹ̀lú ẹbí, ọ̀rẹ́, ìjọ, àti aládùúgbò.” 2

Ifẹ́ ni àkojá ìhìnrere, ìwà akọni ti ẹ̀mí ènìyàn. Ìfẹ́ ni 
àtúnṣe fún àìlera àwọn ẹbí , àwọn àdúgbò tí ó nṣe àìsàn, 
àti àwọn orílẹ̀ èdè tí wọ́n ní àrùn. Ìfẹ́ ni ẹ̀rín músẹ́, ìjúwọ́ 
síni, ìsọ̀rọ̀ rere, àti ìfúnni ní ìwúrí. Ìfẹ́ ni ìrúbọ, iṣẹ́ ìsìn, àti 
àìmọtaraẹni nìkan.

Ẹ̀yin ọkọ, ẹ fẹ́ràn wọn aya yín. Ẹ tọ́jú wọn pẹ̀lú ọ̀wọ̀ àti 
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ìmọrírì. Ẹ̀yin arábìnrin, ẹ fẹ́ràn àwọn ọkọ yín. Ẹ tọ́jú wọn 
pẹ̀lú ọ̀wọ̀ àti ìgbani níyànjú.

Ẹ̀yin òbí, ẹ fẹ́ràn àwọn ọmọ yín. Ẹ gbàdúrà fún wọn, ẹ 
kọ́ wọn, kí ẹ sì jẹ́ ẹ̀rí sí wọn. Ẹ̀yin ọmọ, ẹ fẹ́ràn àwọn òbí 
yín. Ẹ fi ọ̀wọ̀ hàn wọ́n, ìmoore, àti ìgbọràn.

Láìsí ìfẹ́ àìlẽrí ti Krístì, Mọ́mọ́nì gbàni nímọ̀ràn, “[a] kò 
já mọ́ nkankan.” 3 Àdúrà mi ni pé kí a lè tẹ̀lé ìmọ̀ràn ti 
Mọ́mọ́nì lati “gbàdúrà sí Bàbá pẹ̀lú gbogbo okun ọkàn, 
kí [a] lè kún fún ìfẹ́ rẹ̀yìí tí ó ti fi fún gbogbo àwọn tí wọ́n 
jẹ́ ọmọlẹ́hìn tòótọ́ ti Ọmọ rẹ̀, Jésù Krístì; kí [a] lè di ọmọ 
Ọlọ́run; pé nígbàtí yíò bá farahàn a ó dàbí rẹ̀.” 4

ÀWỌN ÀKỌSSÍLẸ̀ RÁŃPẸ́
1. Jòhánnù 13:34–35.
2. Gordon B. Hinckley, “Èyí tí ó Ga Jùlọ Nínú Ìwọ̀nyí Ni Ìfẹ́,”  

Ensign, Mar. 1984, 3.
3. Mórónì 7:46; bákannáà wo ẹsẹ 44.
4. Mórónì 7:48.

ÌKỌ́NI LÁTI INÚ ỌRỌ YÍ

Ààrẹ Monson kọ́ wa ní kókó ṣíṣe àfihàn ìfẹ́ tòótọ́ bíiti 
Krístì, pàtàkì jùlọ nínú ilé. Gbèrò bíbèèrè lọ́wọ́ àwọn 
wọnnì tí ẹ̀ nbẹ̀wò láti kórapọ̀ bí ẹbí kí wọ́n sì sọ̀rọ̀ àwọn 
ọ̀nà tí wọ́n fi lè fi ìfẹ́ hàn fún ara wọn síi. Ẹ lè gbà wọ́n 
níyànjú láti yan ọ̀kan lára àwọn èrò wọnnì kí wọn ó sì 
ṣe ètò láti ṣe àṣeyege rẹ̀ bí ẹbí. Fún àpẹrẹ, àwọn mọ̀lẹ́bí 
lè lépa láti ṣe iṣẹ́ ìsìn ní àṣírí sí mọ̀lẹ́bí míràn ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. 
Ẹ lẹ̀ bèèrè lọ́wọ́ wọn láti ronú lẹ́hìnwá lórí bí titiraka 
láti dé ìfojúsùn wọn ṣe nmú ìfẹ́ pọ̀si nínú ilé wọn. 

Ọ̀DỌ́
Gbígbàdúrà fún Àláfíà
Láti Ọwọ́ Sarah T.

Àwọn òbí mi máa nṣe ìpàdé nígbàkugbà lẹ́hìn ìjọsìn, 
èmi ó sì bojútó àwọn arákùnrin mi kékeré, èmi 

ó sì ṣe oúnjẹ ọ̀sán fún wọn—bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé wọn máa 
nbínú kíákíá tí ebi sì máa ntètè pa wọn. Bí ìṣe wọn, tí 
wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ ìjà, mo lè dáwọ́ wàhálà kékeré náà dúró 
kíákíá. Ṣùgbọ́n ní ìgbàmíràn ó máa nle láti mú àláfíà 
wá nígbàtí ìjà bá ti bẹ̀rẹ̀ nítorí ìrunú mi.

Ní ọ̀sán ọjọ́ kan, àwọn arákùnrin mi nní ìgbà líle 
nípàtàkì láti bára mu. Mo ri pé àwọn ìlàkàkà mi láti 
mú àláfíà wá tún mú nkan burú si nítorí inú ti bí mi. 
Nítorínáà mo kàn ṣe oúnjẹ ọ̀sán tèmi nìkan mo sì dákẹ́ 
ọ̀rọ̀ sísọ. Nígbẹ̀hìn, mo kéde pé, “èmi nlọ láti gbàdúrà. 
Ẹ jọ̀wọ́ ṣé a lè dákẹ́ fún ìṣẹ́jú kan? Nígbàtí wọ́n ti jóòkó 
jẹ́ẹ́, mo bèèrè fún ìbùkún lórí oúnjẹ náà. Kí ntó parí 
àdúrà, mo fikun pé,”Jọ̀wọ́ rànwá lọ́wọ́ láti jẹ́ onílàjà.”

Ní àkọ́kọ́, ó dàbíì pé wọn kò gbọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìjà 
lẹ́ẹ̀kansi. Inú bí mi ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé mo nílò láti jẹ́ 
olùfẹ́ni kí nsì ní sùúrù bí mo ti lè ṣe tó nítorípé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ 
gbàdúrà fún àláfíà ni. Lẹ́hìn ìṣẹ́jú kan, mo ní ìmọ̀ara 
sùúrù gidi. Mo jẹun láì sọ ohunkóhun, àwọn arákùnrin 
náà sì dáwọ́ ìjà dúró ní ìparí. Mo wá mọ pé àláfíà tí mo 
ní ìmọ̀lára rẹ̀ ni ìdáhùn sí àdúrà jẹ́jẹ́ kan. Mo ti gbàdúrà 
láti jẹ́ onílàjà kan, Bàbá mi Ọ̀run sì ti ràn mí lọ́wọ́ láti ní 
sùúrù nígbàtí àdánwò láti pariwo wáyé. Mo mọ̀ pé Òun 
lè fúnwa ní àláfíà nítòótọ́.
Olùkọwé ńgbé ní Arizona, USA

ÀWỌN ỌMỌ
Ìṣura Òtítọ́

Ààrẹ Monson sọ ìtàn nípa ìyá kan tí ó ní àpótí ìṣura 
pàtàkì kan. Nígbàtí àwọn ọmọ rẹ̀ ṣí àpótí náà, wọ́n 

rí àwọn fọ́tò ara wọn. Ìṣura ìyá náà ni ẹbí rẹ̀!
Ìṣura tòótọ́ kìí ṣe wúrà tàbí àwọn ẹ̀gbà—ó jẹ́ àwọn 

ènìyàn tí ẹ fẹ́ràn. Tani ẹ fẹ́ràn? Ya àwórán àpótí ìṣura 
kan pẹ̀lú fọ́tò wọn tàbí orúkọ wọn nínú àpótí náà.
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Níní òye pé Bàbá wa Ọ̀run fúnni 
ní Ọmọ Bíbí Rẹ̀ Nìkanṣoṣo kí 

a lè ní ayé àìkú àti agbára fún ìyè 
ayérayé nrànwá lọ́wọ́ láti ní ìmọ̀-
lára ìfẹ́ àìníye àti àìlópin ti Ọlọ́run 
fún wa. Bákannáà Olùgbàlà wa 
ní ìfẹ́ wa.

“Tani ó lè yà wa kúrò nínú ìfẹ́ 
Krístì? . . .

“Nítorí mo mọ̀, pé kìí ṣe ikú, 
tàbí iyè, tàbí àwọn ángẹ́lì, tàbí ẹmí 
òkùnkùn, tàbí àwọn agbára, tàbí 
àwọn ohun tí ó wa nísisìnyí, tàbí 
àwọn ohun tí ó nbọ̀,

“Tàbí gíga, tàbí ìbú, tàbí ẹ̀dá 
ohunkóhun míràn, ni yíò lè yà 
wa kúrò nínú ìfẹ́ Ọlọ́run, èyí tí 
ó wà nínú Krístì Jésù Olúwa wa” 
(Romans 8:35, 38–39).

Nípa Ètùtù Jésù Krístì, Alàgbà 
D. Todd Christofferson ti Iyejú àwọn 
Àpọ́stélì Méjìlá sọ pé: “Ìjìyà Olùgbà-
là nínú ọgbà Gẹ́tsémánè àti ìrora 
Rẹ̀ lórí igi àgbélèbú rà wá padà 
kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ nípa ṣíṣe ìtẹ́lọ́rùn 

Ètùtù ti Krístì Ni Ẹ̀rí Ìfẹ́ ti Ọlọ́run

fún ìbèèrè tí ìdáláre ní lórí wa. Ó 
nawọ́ àánú Ó sì ndáríji àwọn wọnnì 
tí ó ronúpìwàdà. Ètùtù Jésù Krístì 
bákannáà ṣe ìtẹ́lọ́rùn fún gbèsè tí 
ìdáláre jẹ wa nípa ìwòsàn àti ìsanpa-
dà fún wa fún ìjìyàkíjìyà tí à nfaradà 
láìmọ̀. ‘Nítorí kíyèsĩ i, òun jìyà àwọn 
ìrora gbogbo ènìyàn, bẹ̃ni, àwọn 
ìrora ẹ̀dá alãyè gbogbo, àti àwọn 
ọkùnrin, àwọn obìnrin, àti àwọn 
ọmọdé, tí wọ́n jẹ́ ti ìdílé Ádámù’ 
(2 Nífáì 9:21; bákannáà wo Alma 
7:11–12).” 1

Krístì ti “yà [wá] sí órí àtẹ́lẹwọ́ 
[Rẹ̀]” (Ìsàíàh 49:16). Linda K. Burton, 
Ààrẹ̀ Gbogbogbò Ẹgbẹ́ Ìrànlọ́wọ́, 
sọ pé, “Ìṣe ìfẹ́ tí ó ga jùlọ yẹ kí ó 
mú ọ̀kọ̀ọ̀kan wa lọ sí órí eékún 
wa nínú àdúrà ìrẹ̀lẹ̀ láti dúpẹ́ lọ́wọ́ 
Bàbá Ọ̀run fún fífẹ́ wá tó tí Ó fi rán 
Ọmọ Bíbí Rẹ̀ Nìkanṣoṣo àti pípé láti 
jìyà fún àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa, àwọn ìrora 
ọkàn wa, àti gbogbo àwọn ohun 
tí ó dàbíì pé kò dára nínú ìgbé ayé 
ẹnìkọ̀ọ̀kan wa.” 2

Àfikún àwọn Ìwé Mímọ́ 
àti Ìwífúnni
Jòhánù 3:16; 2 Nífáì 2:6–7, 9; 
reliefsociety. lds. org

ÀWỌN ÀKỌSÍLẸ̀ RÁNPẸ́
1. D. Todd Christofferson ”Ìràpadà,”  

Liahona, May 2013, 110.
2. Linda K. Burton, “Njẹ́ a kọ Ìgbàgbọ́ nínú 

Ètùtù ti Jésù Krístì sí inú Àwọn Ọkàn Wa?” 
Liahona, Nov. 2012, 114.
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Ẹ fi tàdúrà- tàdúrà ka ohun èlò yìí kí ẹ sì lépa fún ìmísí lati mọ ohun tí ẹ ó ṣe àbápín Ìgbàgbọ́, Ẹbí, Ìrànlọ́wọ́

Gbèrò Èyí
Báwo ni a ṣe lè fi ìmoore wa hàn 
àti ìfẹ́ sí Ọlọ́run àti sí Jésù Krístì 
fún ẹ̀bùn Ètùtù ti Olùgbàlà wa?


