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Wòlíì Ọlọ́run lórí ilẹ̀ ayé, Ààrẹ Thomas S. 
Monson, ti kéde pé, “Ní òní, a wà ní ìpàgọ́ 
dídojúkọ àkójọ ẹ̀ṣẹ̀, ìbájẹ́, ati ibi títóbi jùlọ 

láyé tí wọ́n kórajọ sí iwájú wa.” 1

Njẹ́ yíó yà yín lẹ́nu láti kọ́ pé Ààrẹ Monson sọ àwọn 
ọ̀rọ̀ wọnnì ní àádọ́ta ọdún sẹ́hìn? Bí a bá wà ní ìpàgọ́ ìlòdì 
sí àkójọ ìwà búburú tí kò sí irú rẹ̀ rí ní ìgbà náà, báwo ni 
èṣù ṣe nhalẹ̀ mọ́ wa tó ní òní? Fún ìdí rere, Olúwa ti kéde 
nípa ìgbà tiwa, “Kíyèsi, àwọn ọ̀tá dìmọ̀ pọ̀” (Ẹ̀kọ́ àti àwọn 
Májẹ̀mú 38:12).

Ogun nínú èyí “tí a ti pe gbogbo wa sí” 2 bẹ̀rẹ̀ ṣíwájú kí 
wọ́n tó bí wa sí orí ilẹ̀ ayé. Ó bẹ̀rẹ̀ àní ṣíwájú kí wọ́n tó dá 
ayé. Ó bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹẹgbẹ̀rún ọdún sẹ́hìn ní ìjọba 
ìṣíwájú ayé àìkú, níbití Sátánì ti ṣọ̀tẹ̀ tí ”òun sì lépa láti ṣe 
ìparun òmìnira ènìyàn lati yàn” (Mósè 4:3)

Sátánì pàdánù ogun náà “wọ́n sì jùú síta sí orí ilẹ̀ ayé” 
(Ìfihàn 12:9), níbití ó ti ntẹ̀síwájú nínú ogun rẹ̀ ní òní. Ní 
ìhín lórí ilẹ̀ ayé “ó nja ogun pẹ̀lú àwọn ènìyàn mímọ́ Ọlọ́-
run, ó sì yí gbogbo wọn káàkiri” (Ẹ̀kọ́ àti àwọn Májẹ̀mú 
76:29) pẹ̀lú àwọn irọ́, ẹ̀tàn, àti àwọn àdánwò.

Ó njagun ní ìlòdì sí àwọn wòlíì àti àwọn àpọ́stélì. Ó 
njagun ní ìlòdì sí òfin ìpa ara ẹni mọ́ àti ìwànímímọ́ ìgbe-
yàwó. Ó njagun ní ìlòdì sí ẹbí àti tẹ́mpìlì. Ó njagun ní ìlòdì 
sí ohun tí ó jẹ́ rere, mímọ́, àti yíyàsọ́tọ̀.

Báwo ni a ṣe lè kó ogun ja irú ọ̀tá náà? Báwo ni a ṣe lè 
ja ní ìlòdì sí ibi tí ó nfarahàn bí ẹnipé ó ngbé ayé wa mi? 
Kíni ìhámọ́ra wa? Àwọn wo ni ojúgbà wa

Agbára Ọ̀dọ́ Àgùtàn Náà
Wòlíì Joseph Smith kọ́ni pé Sátánì ní agbára lórí wa 

dé ibití a bá gbàá láàyè dé nìkan.3

Ní wíwo ọjọ́ tiwa, Nífáì, “kíyèsí agbára Ọ̀dọ́- àgùtàn 
Ọlọ́run, pé ó sọ̀kalẹ̀ sí orí àwọn ènìyàn mímọ́ ti ìjọ Ọ̀dọ́- 
àgùtàn, àti sí orí àwọn ènìyàn májẹ̀mú Olúwa, àwọn tí a 
túká sórí gbogbo ojú àgbáyé; wọ́n sì gbáradì pẹ̀lú òdodo 
àti pẹ̀lú agbára Ọlọ́run nínú ògo nlá” (1 Nífáì 14:14; àfi-
kún àtẹnumọ́).

Báwo ni a ṣe lè di ara wa ní ìhámọ́ra pẹ̀lú òdodo àti 
agbára? À nya ọjọ́ ìsinmi sí mímọ́ a sì nbu ọlá fún oyèàlù-
fáà. À ndá a sì npa májẹ̀mú mímọ́ mọ́, a nṣiṣẹ́ lórí ìwé ìtàn 
ẹbí, a sì nlọ̀ sí tẹ́mpìlì. À ntiraka lemọ́lemọ́ láti ronúpìwàdà 
kí a sì bẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú Olúwa láti “ṣe àmúlo ètùtù ẹ̀jẹ̀ Krísti kí a 
lè gba ìdáríjì àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa” (Mosiah 4:2) A ngbàdúrà a sì 
nsìn a sì njẹ́ ẹ̀rí a sì nlo ìgbàgbọ́ nínú Jésù Krístì.

Bákannáà à ngba ara wa dì pẹ̀lú òdodo àti agbára bí a 
ti “nfi àwọn ọ̀rọ̀ ìyè ṣe ìṣura lemọ́lemọ́ nínú wa” (Ẹ̀kọ́ àti 
àwọn Májẹ̀mú 84:85). À nfi àwọn ọ̀rọ̀ wọnnì ṣe ìsura nípa 
ríri ara wa sínú àwọn ìwé mímọ́ àti sínú àwọn ọ̀rọ̀ àwọn 
ìránṣẹ́ Olúwa tí a yàn, àwọn tí yíò ṣe àbápín ìfẹ́, inú, àti 
ohùn Rẹ̀ (wo Ẹ̀kọ́ àti àwọn Májẹ̀mú 68:4) ní ìgbà ìpàdé 
àpapọ̀ gbogbogbòò ní oṣù tó nbọ̀.

Nínú ogun jíjà wa ní ìlòdì sí èṣù, a gbọ́dọ̀ máa rántí 
nígbàgbogbo pé a ní ìrànlọ́wọ́ ní àwọn ẹ̀gbẹ́ méjèèjì ti ìbò-
jú. Nínú àwọn ojúgbà wa ni Ọlọ́run Bàbá Ayérayé, Olúwa 
Jésù Krísti, àti Ẹ̀mí Mímọ́.
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Di Ìhámọ́ra  
pẹ̀lú Òdodo

Láti ọwọ́ Ààrẹ Henry B. Eyring
Olùdámọ̀ràn Kínní nínú Àjọ Ààrẹ Ìkínní
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Nínú àwọn ojúgbà wa bákannáà ni àwọn ológun àìrí ti 
ọ̀run. “Má bẹ̀rù,” Èlíshà sọ fún ọ̀dọ́mọkùnrin kan tí ó kún 
fún ìbẹ̀rù bí wọ́n ṣe dojúkọ ẹgbẹ́ ọmọ ogun ti èṣù kan, 
“nítorí àwọn tí ó wà pẹ̀lú wa ju àwọn tí ó wà pẹ̀lú wọn lọ” 
(wo 2 Àwọn Ọba 6:15–16).

A kó níláti bẹ̀rù. Ọlọ́run fẹ́ràn àwọn Ènìyàn Mímọ́ Rẹ̀. 
Kò ní fi wá sílẹ̀ láéláé.

Mo mọ̀ pé Ọlọ́run, ní ìdáhùn sí àdúrà, ti mú àwọn 
ìbèèrè mi ṣẹ láti gbà mí kúrò lọ́wọ́ èṣù. Mo jẹ́ ẹ̀rí pé pẹ̀lú 
ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run Bàbá, Olùgbàlà aráyé, àti Ẹ̀mí Mímọ́, a 
lè ní ìdánilójú pé a ó gba agbára tí ó ju ànító lọ láti kojú 
èyíkéyìí àwọn agbára èṣù tí a lè dojúkọ.

Njẹ́ ki a lè fi ìgbàgbogbo di ìhámọ́ra pẹ̀lú òdodo kí a lè 
ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú íṣẹ́gun ní ìgbẹ̀hìn.

ÀWỌN ÀKỌSSÍLẸ̀ RÁŃPẸ́
1. Thomas S. Monson, “Àṣepọ̀ nmú ìbùkún wá,” Ìwé Ìròhín Ẹgbẹ́ Ìrànlọ́wọ́, 

Apr. 1967, 247.
2. “Gbogbo Wa Ni A ti Pè Síṣẹ́,” Àwọn Orin no. 250.
3. Wo Ìkọ́ni àwọn Ààrẹ Íjọ: Joseph Smith (2007), 214.

ẸKỌLÁTIINÚỌRỌYÍ

Ààrẹ Eyring rán wa létí pé à nja ogun kan ní ìlòdì sí 
èṣù. Ẹ lè bẹ̀rẹ̀ nípa kíkọ orin “Gbogbo Wa Ni A ti Pè Síṣẹ́” 
(Àwọn orin no. 250) pẹ̀lú àwọn wọnnì tí ẹ̀ nkọ́. Nígbànáà 
ẹ lè pè wọ́n láti ṣe àbápín bí wọn ṣe nní ààbò nípasẹ̀ òdo-
do kí wọ́n sì fi akitiyan ronú sí àwọn ọ̀nà láti lè dá ààbò 
bo àwọn ẹbí wọn ní ìlòdì sí Sátánì, bí irú yíyan ìròhìn tó 
dára, ṣíṣe àwọn ìpádé ìgbìmọ̀ ẹbí, tàbí níní ìpàdé ẹbí ilé 
ìrọ̀lẹ́ ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. Ẹ lè pè wọ́n níjà láti fi tàdúràtàdúrà jíròrò 
bí wọ́n ṣe lè gbé ìdáàbòbò ẹbí wọn sókè kí ẹ sì gbà wọ́n 
ní ìyànjú láti dá ètò kan sílẹ̀ láti mú èrò inú wọn ṣẹ. 

ỌDỌ
Mo ti Pinnu Tẹ́lẹ̀
Láti ọwọ́ Madison Thompson

Nígbàkan mo ti gba ẹ̀kọ́ iyebíye kan nínú kíláàsì 
àwọn ọ̀dọ́mọbìnrin lórí ìbálòpọ̀ mímọ́—àkọlé kan 

tí ó mú púpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ súnrakì lórí ìjòkó wọn. Èmi kò 

rántí gbogbo ohun tí mo kọ́ ní ọjọ́ náà, ṣùgbọ́n mo 
rántí pé olórí mi sọ̀rọ̀ nípa ọ̀kan lára òṣùwọn ti araẹni 
rẹ̀—láti dúró ní mímọ́ sí ìbálòpọ̀. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ dúró pẹ̀lú mi, 
nígbànáà mo sì pinnu ìmọ̀sínú láti gbàá mọ́ra bí ọ̀kan 
lára àwọn iyì araẹni tèmi. 

Ní ọjọ́ kan bí mo ṣe nlọ sílé nínú ọkọ̀ èrò láti ibi ìṣẹ̀lẹ̀ 
eré ìdárayá kan, ẹnìkan nínú ọkọ̀ èrò náà bẹ̀rẹ̀ eré síṣe 
kan nípa òtítọ́ tàbi ìdánwò. Ní dídá- lágara, ọ̀pọ̀ lára 
àwọn ọmọdé míràn àti èmi darapọ̀ mọ́ wọn. Nígbàtí ó 
yí kàn èmi, mo ní àdánwò láti ṣe ohun kan tí mo mọ̀ pé 
kò tọ́. Èyí ìbá ti jé ìpinnu líle kan fún mi láti ṣe, ṣùgbọ́n 
àwọn ọ̀rọ̀ olórí ọ̀dọ́mọbìnrin mi wá sí orí mi, àṣàyàn mi 
sì rọrùn. Mo kọ̀ kíákíá. Mo ti mu ọkàn mi le nípa ohun tí 
èmí ó ṣe nínú ipò náà.

Mo mọ̀ pé nígbàtí a bá lọ ilé ìjọsìn tí a sì fi àyè gba 
àwọn ohun tí wọ́n kọ́wa níbẹ̀, a ó gba ìbùkún pẹ̀lú 
okun ti ẹ̀mí àti ìdáàbòbò tí ó tóbi síi lọ́wọ́ àwọn àdán-
wò ayé.
Olùkọ̀wé náà ńgbé ní Utah, USA

ÀWỌN ỌMỌDÉ
Ẹ gbe ìhámọ́ra Yín Wọ̀

Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun búburú ni ó wà ní ayé òde 
òní. Ìhìnrere ni ó dàbí asà tí ó ndá ààbò bò wá. 

Ka ohun mẹwa tí Ààrẹ Eyring sọ fún wa láti ṣe láti 
dá ààbò bo ara wa. Nígbànáà ya àwòrán kí o sì kun 
àsà tìrẹ!

 1. Ya ọjọ́ ìsinmi sí mímọ́
 2. Bu ọlá fún oyèàlùfáà
 3. Dá kí o sì pa májẹ̀mú mọ́
 4. Ṣiṣẹ́ lórí ìwé ìtàn ẹbí
 5. Lọ sí tẹ́mpìlì
 6. Ronúpìwàdà
 7. Gbàdúrà
 8. Sin àwọn ẹlòmíràn 
 9. Ṣe Àbápín Ẹ̀rí Rẹ
 10. Ka àwọn ìwé mímọ
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“Èmi lè ṣe ohun gbogbo nínú 
Krístì ẹnití ó nfi agbára fún mi” 

(Àwọn ará Fíllípì 4:13). Bí ó tilẹ̀ jẹ́ 
pé gbogbo wa ní àwọn àìlera, a lè 
borí wọn,” ni Ààrẹ̀ Dieter F. Uchtdo-
rf, Olùdámọ̀ràn Kejì nínú Àjọ Ààrẹ 
Ìkínní sọ. Nítòótọ́ nípasẹ̀ oore ọ̀fẹ́ 
Ọlọ́run pé tí a bá rẹ ara wa sílẹ̀ tí a 
sì ní ìgbàgbọ́, àwọn ohun àìlera lè 
di alágbára.” 1

Olùgbàlà wa sọ nínú Ẹ̀kọ́ àti 
àwọn Májẹ̀mú pé, “Èmi Ó lọ níwájú 
yín. “Èmi yíó wà ní ọwọ́ ọ̀tún yín àti 
ní ọwọ́ òsì, àti Ẹ̀mí mi yíó wà nínú 
àwọn ọkàn yín, àti àwọn ángẹ́lì 
mi rọ̀gbà yí i yín ká, láti gbé e yín 
sókè” (Ẹkọ́ àti àwọn Májẹ̀mú 84:88).

“Nífáì ni àpẹrẹ ẹnìkan tí ó mọ̀, 
tí ó ní òye, tí ó sì gbọ́kàn lé agbá-
ra ìmúniṣe ti Olùgbàlà,” ni Alàgbà 
David A. Bednar ti Iyejú Àwọn 
Àpọ́stélì Méjìlá sọ. “Àwọn arákùnrin 

Ìmúṣe Agbára Jésù Krístì àti Ètùtù Rẹ̀

Nífáì dèé pẹ̀lú okun wọ́n sì ṣètò ìpa-
run rẹ̀. Jọ̀wọ́ ṣe àkíyèsí àdúrà Nífáì: 
‘Ah Olúwa, gẹ́gẹ́bí ìgbàgbọ́ mi èyí 
tí ó wà nínú rẹ, njẹ́ kí ìwọ ó gbà mí 
lọ́wọ́ àwọn arákùnrin mi; bẹ́ẹ̀ni, àní 
fún mi ní okun kí èmi lè já ìdè wọ̀ny 
pẹ̀lú èyí tí a dè mí’ (1 Nífáì 7:17; 
àfikún àtẹnumọ́).

“. . . Nífáì kò gbàdúrà kí a yí ipò 
rẹ̀ padà. Dípò bẹ́ẹ̀, ó gbàdúrà fún 
okun láti yí ipò rẹ̀ padà. Mo sì gbà-
gbọ́ pé ó gbàdúrà ní ọnà yí gan an 
nítorí ó mọ̀, ó ní òye, ó sì ti ní ìrírí 
agbára ìmúniṣe ti Ètùtù.

“Èmí kò rò pé ìdè pẹ̀lú èyí tí wọn 
de Nífáì kàn ṣe bíi idán já kúrò ní 
ọwọ́ rẹ̀ àti ọrun ọwọ́. Dípò bẹ́ẹ̀, 
mo ní ìfura pé a bùkún un rẹ̀ pẹ̀lú 
méjèèjì ìtẹramọ́ àti okun araẹni tí ó 
kọjá agbára àdánidá rẹ̀, nígbànáà tí 
ó mú kí òun ‘nínú agbára ti Olúwa’ 
(Mòsíàh 9:17) ‘ṣiṣẹ́ tí ó yí tí ó sì ti 

okùn náà ní ìgbẹ̀hìn àti bi ó ṣe rí 
ó já àwọn ìdè náà.” 2

Àfikún Àwọn Ìwé Mímọ́ àti 
Ìwífúnni
Ísáíàh 41:10; Ẹtérì 12:27;  
reliefsociety. lds. org
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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 
Báwo ni níní òye èrò Ẹgbẹ́ Ìrànlọ́wọ́ ṣe nmúra àwọn ọmọbìnrin Ọlọ́run sílẹ̀ fún àwọn 
ìbùkún ìyè ayérayé?

Ìgbàgbọ, Ẹbí, Ìranlọwọ

Gbèrò Èyí
Báwo ni agbára ìmúniṣe ti  
Jésù Krísti àti ìrúbọ ètùutù Rẹ̀  
ṣe lè ran àwọn àìlera wa lọ́wọ́ 
láti ní okun?


