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Ní ìgbà tí mo jẹ́ ọ̀dọ́mọkùnrin, mo sìn nínú ìjọ 
gẹ́gẹ́bí olùdámọ̀ràn sí ọlọ̀gbọ́n ààrẹ ẹ̀kùn kan. Ó 
ngbìyànjú lemọ́lemọ́ láti kọ́ mi. Mo rántí ìmọ́ràn tí 

ó fún mi nígbàkan: “Nígbàtí o bá pàdé ẹnìkan, ṣe wọ́n bí 
ẹnipé wọ́n wà nínú wàhálà líle, àti pé ìwọ ó wà ní ìbámu 
kọjá ìlàjì àkokò.” Nígbànáà mo rò pé ó jẹ́ oníyèméjì . Nísi-
sìnyí, ju àádọ́ta ọdún lọ lẹ́hìn náà, mo lè rí bí ó ti ní òye 
ayé àti ìgbé ayé dáradára sí. 

Gbogbo wa lá ní àdánwò láti dojúkọ—ní àwọn ìgbà 
mĩràn, àwọn àdánwò tó le gidi. A mọ̀ pé Olúwa nfi àyè 
gbà wá láti la àwọn àdánwò kọjá ní èrò fún wa láti di 
dídára àti pípéye kí a lè wà pẹ̀lú Rẹ̀ títí láé. 

Olúwa kọ́ Wòlíì Joseph Smith ní ẹ̀wọ̀n Liberty pé èrè 
fún fífarada àdánwò rẹ̀ dáradára yíò ràn án lọ́wọ́ láti yege 
fún ìyè ayérayé:

“Ọmọ mi, àláfíà fún ọkàn rẹ; àwọn ìrora rẹ àti àwọn 
ìpọ́njú yíò jẹ́ fún ìgbà díẹ̀;

“Àti pé nígbànáà, tí o bá fi ara dàá dáradára, Ọlọ́run yíò 
gbé ọ ga sókè; ìwọ yíò borí gbogbo ọ̀tá rẹ” (D&C 121:7–8).

Nítorínáà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun ní ó nṣẹlẹ̀ ní ìgbà ayé wa tí 
ó le dàbí ẹnipé ó le láti faradà dáradára. Ó lè rí bẹ́ẹ̀ sí àwọn 
ẹbí kan bí wọ́n bá gbẹ́kẹ̀ lé àwọn ohun ọ̀gbìn nígbàtí kò sí 
òjò r. Ó lè yà wọ́n lẹ́nu pé, “Báwo ni a ó ṣe dúro pẹ́ tó?” Ó 
lè rí bẹ́ẹ̀ sí ọ̀dọ́ kan tí ó ni ìdojúkọ pẹ̀lú títako àgbàrá ìdọ̀tí àti 
àdánwò tí ó ndìde. Ó lè rí bẹ́ẹ̀ sí ọ̀dọ́mọkùnrin tí ó ntiraka 
láti gba ẹ̀kọ́ tàbí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí ó nílò fún iṣẹ́ láti ṣe àtìlẹ́hìn 
fún ìyàwó àti ẹbí. Ó lè rí bẹ́ẹ̀ sí ẹnìkan tí kò lè rí iṣẹ́ tàbí tí ó 

sọ iṣẹ́ nù lẹ́hìn iṣẹ́ gẹ́gẹ́bí àwọn ọlọ́rọ̀ ajé ṣe ntilẹ̀kùn ilé iṣẹ́ 
wọn. Ó lè rí bẹ́ẹ̀ sí àwọn wọnnì tí wọ́n ní ìdojúkọ pẹ̀lú ìyọnu 
àìlera àti okun ti àgọ́ ara, èyí tí ó lè wá ní kùtùkùtù tàbí ní 
ọjọ́ alẹ́ fún wọn tàbí fún àwọn wọ̃nnì tí wọ́n fẹ́ràn.

Ṣugbọ́n olùfẹ́ni Ọlọ́run kan kò gbé irú ìdánwò bẹ́ẹ̀ kalẹ̀ 
níwájú wa láti kàn rí bí a ṣe lè farada ìṣòro ṣùgbọ́n dípò 
bẹ́ẹ̀ láti rí bí a ṣe lè faradà wọ́n dáradára kí a sì di títúnṣe.

Àjọ Ààrẹ Ìkínní kọ́ Alàgbà Parley P. Pratt (1807– 57) 
nígbà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ pèé bí ọmọ ẹgbẹ́ Iyejú àwọn Àpọ́stélì 
Méjìlá pé: “A ti kà ọ́ yẹ nínú iṣẹ́ tí ó nfẹ́ gbogbo ifojúsun 
rẹ́; . . . di ohun ìdọ̀tí ti a túnṣe. . . . O gbọ́dọ̀ farada làálàá 
púpọ̀, iṣẹ́ púpọ̀, àti ọ́pọ̀ àìní láti di títúnṣe ní pípé. . . . Bàbá 
rẹ̀ Ọ̀run nfẹ́ bẹ́ẹ̀; pápá Rẹ̀ ni; iṣẹ́ Rẹ̀ ni; Òun yíò sì . . . mú 
ọ́ tújúká . . . yíò sì gbé ó sókè.” 1

Nínú ìwé Hébérù, Páùlù sọ̀rọ̀ nípa èso níní ìfaradà dára-
dára: “Gbogbo ìbáwí kò dàbí ohun ayọ̀ nísisìnyí, bíkòṣe 
ìbànújẹ́: ṣùgbọ́n níkẹhìn a so èso àláfíà ti òdodo fún àwọn 
tí a ti tọ́ nípa rẹ̀” (Hebrews 12:11).

Àwọn àdánwò wa àti àwọn ìṣòrò wa yíò fún wa ní 
ànfààní láti kọ́ ẹ̀kọ́ àti láti dàgbà, àní wọ́n sì lè yí ìwà àdá-
nidá wa gan an padà. Tí a bá lè yípadà sí Olùgbàlà nínú 
àṣejù wa, ẹ̀mí wa lè di títúnṣe bí a ṣe nní ìfaradà.

Nítorínáà, ohun àkọ́kọ́ láti rántí ni láti gbàdúrà nígbà-
gbogbo (wo D&C 10:5; Alma 34:19–29).

Ohun ìkejì ni láti làkàkà léraléra láti pa àwọn òfin mọ́—
èyíkéyìí àtakò , àdánwò, tàbí ìrùkèrúdò ní àyíká wa (wo 
Mosiah 4:30).
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Ohun ìkẹ́ta tó ṣe kókó láti ṣe ni láti sin Olúwa (wo D&C 
4:2; 20:31).

Nínú iṣẹ́ ìsìn ti Olùkọ́ni, a ti mọ̀ọ́ a sì ti ní ifẹ́ Rẹ̀. Tí a bá 
ní ìforítì nínú àdúrà àti iṣẹ́ ìsìn òdodo, a ó bẹ̀rẹ̀síí dá ọwọ́ 
Olùgbàlà àti agbára Ẹmí Mímọ́ mọ̀ nínú ayé wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ 
lára wa ti fi ìgbà díẹ̀ ṣe irú iṣẹ́ ìsìn bẹ́ẹ̀ tí a sì ti ní ìmọ̀lára 
ojúgbà náà. Tí o bá rònú sẹ́hìn sí ìgbà náà, ìwọ yíò rántí pé 
àwọn ìyípadà ti wà nínú rẹ. Àdánwò láti ṣe ibi dàbí ẹnipé 
ó dínkù. Ìfẹ́ láti ṣe rere pọ̀ si. Àwọn wọ̃nnì tí wọ́n mọ̀ ọ́ 
dáradára tí wọ́n sì fẹ́ràn rẹ̀ lè ti sọ pé: “O ti di onínúrere àti 
onísùúrù síi. Ìwọ kò dà bíi ẹnìkan náà mọ́.”

Ìwọ kìí ṣe ẹnìkan náà. O ti di yíyípadà nípasẹ̀ Ètùtù Jésù 
Krístì nítorí ìwọ gbékẹ̀lé E ní ìgbà àdánwò rẹ.

Mo ṣe ìlérí fún ọ pé Olúwa yíò ràn ọ́ lọ́wọ́ nínú àwọn 
àdánwò rẹ̀ tí o bá wá A tí o sì sìn Ín àti pé ẹ̀mí rẹ̀ yíò di 
títúnṣe nínú ètò náà. Mo pè ọ́ níjà láti gbé ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ sínú 
Rẹ̀ nínú gbogbo ìpọ́njú rẹ̀

Mo mọ̀ pé Ọlọ́run Bàbá wà láàyè àti pé Ó ngbọ́ Ó sì 
ndáhùn sí gbogbo àdúrà wa. Mo mọ̀ pé Ọmọ Rẹ̀, Jésù 
Krístì, sàn ẹ̀san gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa àti pé Ó nfẹ́ kí a wá sí 
ọ̀dọ́ Rẹ. Mo mọ̀ pé Bàbá àti Ọmọ nbojútó wa wọ́n sì ti 
múra ọ̀nà sílẹ̀ fún wa láti ní ìfaradà dáradára àti láti wá 
síle lẹ́ẹ̀kansi.

ÀKỌSÍLẸ̀ RÁNPẸ́
1 Ìtàn araẹni ti Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. (1979), 120.

 ÌKỌ́NI LÁTIINÚỌRỌYÍ

Gbogbo wa la ní àwọn ìpènija tí ó nṣe ìdánwò fún 
ìgbàgbọ́ àti agbára wa láti ní ìfaradà Gbèrò àwọn àìní 
àti ìpènijà àwọn wọnnì tí ò nkọ́ Ṣíwájú ìbẹ̀wò, o lè gbà-
dúrà fún ìtọ́sọ́nà láti mọ̀ bí o ó ṣe ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ní 
ìfaradà dáradára. O lè gbèrò sísọ̀ méjèèjì àwọn ẹ̀kọ́ ìpìlẹ̀ 
àti àwọn ìwé mímọ́ tí Ààrẹ Eyring dárúkọ, pẹ̀lú àdúrà, 
iṣẹ́ ìsìn, àti pípa àwọn òfin mọ́. Bákannáà o lè ṣe àbápín 

àwọn ìrírí araẹni bí o ti gba ìbùkún ní àwọn ọ̀nà tí ó ti 
ràn ọ́ lọ́wọ́ láti ní ìfaradà dáadáa. 

ỌDỌ
Nígbàtí ọ̀rẹ́ mi kú
Láti ọwọ́ Samantha Linton

Ní ìgbà ìṣíwájú mi nílé ìwé gíga, ọ̀rẹ́ mi ní àrùn ọpọlọ 
ó sì kú níjọ́ kejì. Bi ó tilẹ̀ jẹ́ pé mo jẹ́ ọmọ ìjọ, mo ṣì 

ntiraka. Mo ti gba ẹ̀kọ́ ní gbogbo ayé mi pé mo lè yípa-
da sí Bàbá Ọ̀run àti Olùgbàlà fún ohunkóhun, ṣùgbọ́n 
èmi kò tíi ní láti la irú ohun báyìí kọjá tẹ́lẹ̀rí.

Mo sọkún fún ọ̀pọ̀lọpọ́ wákàtí, ní ìgbìyànjú láti rí 
ohun kan—ohunkohun—láti fún mi ní àláfíà. Alẹ́ náà 
lẹ́hìn ikú rẹ̀, mo yípadà sí ìwé orin. Bí mo ṣe nṣí àwọn 
ojú ewé náà, Mo dé orí “Bá Mi Gbé; Ó ti di Ọjọ́rọ̀” 
(Àwọn orin, no. 165). Ẹsẹ kẹ́ta hàn gbangba sí mi:

Bá Mi Gbé, Ní Ọjọ́rọ̀ Yí
Àti pé àdáwà ni òru náà yíò jẹ́
Tí èmi kò bá lè bá ọ sọ̀rọ̀ 
Tàbí wá ìmọ́lẹ̀ mí nínú rẹ̀.
Òkùnkùn ayé, ni mo bẹ̀rù
Pé yíò gbé nínú ilé mi 
Ah Olùgbàlà, Dúró pẹ̀lú mi ní alẹ́ yí;
Kíyèsi, ó ti di Ọjọ́rọ̀ .

Ẹsẹ yí kún inú mi pẹ̀lú àláfíà púpọ̀. Mo mọ̀ nígbà náà 
pé kìí ṣe pé Olùgbàlà lè dúró ní alẹ́ náà pẹ̀lú mi nìkan 
ṣùgbọ́n bákannáà pé Òun mọ irú ìmọ̀lára tí mo nní gan 
an. Mo mọ̀ pé ìmọ̀lára ìfẹ́ ti mo ní nípa orin náà kìí ṣe 
pé ó mú mi la òrù ọjọ́ náà já nìkan ṣùgbọ́n ó mú mi la 
ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àdánwò míràn ti mo ti faradà já.
Olùkọ̀wé náà ńgbé ní Utah, USA

Ẹ lè ṣí“Bá Mi Gbé; Ó ti di Ọjọ́rọ̀ ” ní lds .org/ go/ 7176.
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“Jésù ṣe àṣeyege ìrẹ́pọ̀ pípé pẹ̀lú 
Bàbá nípa fífi ara Rẹ̀ sílẹ̀, méjèèjì 

ẹ̀mí àti ara, sí ìfẹ́ ti Baba,” ni Alàgbà 
D. Todd Christofferson ti Iyejú àwọn 
Apọ́stélì Méjìlá kọ́ni.

“. . . Dájúdájú a kò ní jẹ́ ọ̀kan pẹ̀lú 
Ọlọ́run àti Krístì títí a ó fi jẹ́ kí ìfẹ́ inú 
àti ààyò Wọn di ohun tí ó tóbi jùlọ tí 
a fẹ́. A kò lè dé irú ipò ìjọ̀wọ́ araẹni 
sílẹ̀ yí ni ọjọ́ kan, ṣùgbọ́n nípasẹ̀ Ẹ̀mí 
Mímọ́, Olúwa yíò kọ́ wá tí a ó bá 
ní ìfẹ́ títí di, ìgbà àsìkò, tí a ó lè sọ 
ní rẹ́gí pé Òun wà nínú wa gẹ́gẹ́bí 
Bàbá ṣe wà nínú Rẹ̀.” 1

Linda K. Burton, Ààrẹ Gbogbo-
gbò Ẹgbẹ́ Ìrànlọ́wọ́, kọ́ni bí a ṣe 
lè ṣiṣẹ́ sí ipa ọ̀nà ìrẹ́pọ̀ yí: “Ṣíṣe àti 
pípa àwọn májẹ̀mú wa mọ́ jẹ́ ìfihàn 
ìfọkànsìn wa láti dà bíi Olùgbàlà. 
Èrò náà ni láti làkàkà fún ìwà tí ó 
dára jùlọ tí a fi hàn nínú àwọn gbó-
lóhùn ọ̀rọ̀ ààyò orin kan : Èmi ó lọ 

Pé Kí Wọ́n Lè Jẹ́ Ọ̀kan

ibi tí o fẹ́ kí nlọ. . . . Èmi ó sọ ohun 
tí o fẹ́ kí nsọ . . . . Èmi ó jẹ́ ohun tí 
o fẹ́ kí njẹ́.’” 2

Alàgbà Christoferson bákannáà 
rán wá létí pé “Bí a ṣe ńssa ipá 
wa lójoojúmọ́ àti lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ láti tẹ̀lé 
ipa ọ̀nà ti Krístì, ẹ̀mí wa ntẹnumọ́ 
títayọ rẹ̀, ogun làárín wa nwálẹ̀, 
àwọn ìdánwò ndáwọ́ dúró láti dàni 
láàmú.” 3

Neill F. Marriott, Olùdámọ̀ràn Kejì 
nínù Àjọ Ààrẹ Gbogbogbò ti àwọn 
Ọ̀dọ́mọbìnrin, jẹ́ ẹ̀rí ti àwọn ìbùkún 
ìlàkàkà láti jẹ́kí ìfẹ́ wa wà ní ìbámu 
pẹ̀lú ìfẹ́ ti Ọlọ́run: “Mo ti tiraka láti 
mú ìfẹ́ ayé ikú kúrò láti ní àwọn 
nkan ní ọ̀nà ti ara mi ní ìgbẹ̀hìn dídá 
mọ́ pé ọ̀nà mi kò tó, ní òpin, àti pé 
ó jẹ́ òfegè sí ọ̀nà ti Jésù Krístì. Ọ̀nà‘[ti 
Bàbá Wa Ọ̀run]ni ipá ọ̀nà tí ó darí 
sí ìdùnnú ní ayé yí àti ìyè ayérayé ní 
ayé tó nbọ̀.’” 4 Ẹ jẹ́ kí a fi tìrẹ̀lẹ̀tìrẹ̀lẹ̀ 

làkàkà láti di ọ̀kan pẹ̀lú Bàbá wa 
Ọ̀run àti Ọmọ Rẹ̀, Jésù Krístì.

Àfikún àwọn Ìwé Mímọ́ àti 
Ìwífúnni
John 17:20–21; Àwọn Ará Éfésù 
4:13; Ẹ̀kọ́ àti àwọn Májẹ̀mú 38:27; 
reliefsociety .lds .org
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Ẹ fi tàdúrà- tàdúrà ṣe àṣàrò 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?

Gbèrò Èyí
Báwo ni ṣíṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ṣe nràn 
wá lọ́wọ́ láti dà bíi Rẹ̀?

Ìgbàgbọ, Ẹbí, Ìranlọwọ


