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Ní ọdún díẹ̀ sẹ́hìn, mo jókòó nínú yàrá Tẹ́mpìlì Salt 
Lake níbi tí àwọn Àjọ Ààrẹ Ìkínní àti Iyejú àwọn 
Àpọ́stélì Méjìlá ti npàdé ní ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀ . Mo wòkè 

ní ara ògiri èyí tí ó dojúkọ́ Àjọ Ààrẹ Ìkínní , níbẹ̀ ni mo sì 
se àkíyèsí àwọn àwòrán ọ̀kọ̀ọ̀kan àwọn Ààrẹ ti Ìjọ. 

Bí mo se nwò wọ́n, àwọn aṣíwájú mi—Láti orí Wòlíì 
Joseph Smith (1805– 44) sí Ààrẹ Gordon B. Hinckley 
(1910–2008)—Mo ronú pé, “Báwo ní ìmoore mi ti tó fún 
ìtọ́nisọ́nà ọkọ̀ọ̀kan wọn”.

Àwọn wọ̀nyí jẹ́ àwọn ènìyàn nlá ti wọn kò mikàn, tí 
wọn kò yẹsẹ̀, tí wọn kò kùnà láéláé. Àwọn wọ̀nyí ni ènì-
yàn Ọlọ́run. Bí mo ṣe nronú nípa àwọn wòlì ọjọ́- òní tí mo 
ti mọ̀ tí mo sì fẹ́ràn, mo rántí ìgbé ayé wọn, ìhùwàsí wọn, 
àti àwọn ìkọ́ni pẹ̀lú ìmísí wọn.

Ààrẹ Heber J. Grant (1856– 1945) ni Ààrẹ Ìjọ nígbatí a 
bí mi. Bí mo ṣe nro ìgbé ayé àti àwọn ìkọ́ni rẹ̀, mo gbàgbọ́ 
pé ìwà kan tí Ààrẹ Grant máa nfi ìgbàgbogbo ṣe àpẹrẹ rẹ̀ 
ni ìtẹramọ́—ìtẹramọ́ nínú àwọn ohun wọnnì èyí tí ó dára 
tí ó sì ní ọlá. 

Ààrẹ George Albert Smith (1870– 1951) ni Ààrẹ Ìjọ ní 
àkókò ti mo sìn gẹ́gẹ́bí bíṣọ́ọ̀pù ní wọ́ọ̀dù mi ní Ìlú Nlá 
Salt Lake. Ó ṣe àkíyèsí pé ìjà- líle nlá kan nlọ ní àárín Olú-
wa àti ọ̀tá. ”Tí ẹ bá dúró ní ẹ̀gbẹ́ ìlà ti Olúwa,” ni o kọ́ni, 
“ẹyin yíò wà ní abẹ́ agbára rẹ̀ àti pé ẹ kò ní ní ìfẹ́ láti ṣìṣe.” 1

A pè mí láti sìn gẹ́gẹ́bí ọmọ Iyejú àwọn Àpọ́stélì Méjìlá 
ní 1963 láti ọwọ́ Ààrẹ David O. Mckay (1873– 1970) Ó kọ́ni 
láti máa gba ti àwọn ẹlòmíràn rò nípa ọ̀nà tí ó fi gbé ìgbé 
ayé rẹ̀. “Jíjẹ́ Krístẹ́nì Tòótọ́ ,” ó sọ pé, “ó jẹ́ ìfẹ́ nínú ìṣe” 2

Ààrẹ Joseph Fielding Smith (1876– 1972), ọ̀kan lára 
àwọn ògbóntarìgì akọ̀wé jùlọ nínú Ìjọ , ní jíjẹ́ akẹ́kọ̀-
ọ́ ihìnrere gẹ́gẹ́bíi ẹ̀kọ́ ìtọ́nisọ́nà ní ìgbé ayé rẹ. Ó ka 
àwọn ìwé mímọ́ láìsimi àti pé ó ní ìbárẹ́ pẹ̀lú àwọn 
ìkọ́ni àti ẹkọ́ tí a rí nínú àwọn ojú ewé wọn ju ẹnikẹ́ni 
tí mo ti mọ̀ ri.

Ààre Harold B. Lee (1899– 1973) sìn gẹ́gẹ́bí ààrẹ èèkàn 
mi nígbà tí mo wà ní ọmọdékùnrin. Ààyò àyọsọ kan tí ó 
jẹ́ tirẹ̀ ni “ẹ dúró ní àwọn ibi mímọ́, kí ẹ má sì ṣe yẹsẹ̀.” 3 
Ó gbà àwọn ènìyàn mímọ́ níyànjú láti wà ní ìbámu pẹ̀lú, 
kí wọ́n ó sì kọ ibi ara sí, àwọn ìṣínilétí Ẹmí Mímọ́. 

Mo gbàgbọ́ pé ìtọ́nisọ́nà ẹ̀kọ́ kan nínú ìgbé ayé Ààrẹ 
Spencer W. Kimball (1895– 1985) yíò jẹ́ ìfọkànsìn. Ó fọkàn-
sin Olúwa taratara, láìṣiyèméjì. Ó ní ìfọkànsìn bákannáà sí 
ìgbé aye ìhìnrere.

Nígbàtí Ààrẹ Ezra Taft Benson (1899– 1994) di Ààrẹ Ìjọ, 
ó pè mí láti sìn gẹ́gẹ́bí Olùdámọ̀ràn rẹ̀ Kejì nínú Àjọ Ààrẹ 
Ìkínní. Ìfẹ́ ni ìtọ́nisọ́nà ẹ̀kọ́ rẹ̀, èyí tí ó papọ̀ sínú ààyò àyọ-
sọ rẹ̀ , tí a ti ẹnu Olùgbàlà sọ: Irú ènìyàn wo ló yẹ kí ẹ̀yin 
jẹ́? Lõtọ́ ni mo wí fún yín, àní gẹ́gẹ́bí èmí ti rí.” 4

Ààrẹ Howard W. Hunter (1907–95) ni ẹni tí ó má nfi 
ìgbàgbogbo wo ohun tí ó dára jùlọ nínú àwọn ẹlòmíràn. 
Títí láé ni ó máa ntẹríba; títí láé ni ó ní ìrẹ̀lẹ̀. Ó jẹ ànfàní 
fún mi láti sìn gẹ́gẹ́bí Olùdámọ̀ràn rẹ̀ Kejì.

Ààrẹ Gordon B. Hinckley kọ́ wa láti sa ipá wa. O jẹ́ ẹ̀rí 
tó lágbára nípa Olùgbàlà àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ Rẹ̀. Ó kọ́ wa pẹ̀lú 
ìfẹ́. Sísìn gẹ́gẹ́bí Olùdámọ̀ràn rẹ̀ Ìkínní jẹ́ iyì àti ìbúkún 
kan fún mi.
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Olùgbàlà rán àwọn wòlíì nítorí Ó ní ìfẹ́ wa. Nínú ìpàdé 
gbogbogbò Oṣù Kẹwã yí, àwọn Aláṣẹ Gbogbogbò Ìjọ yíò 
ní ànfàní lẹ́ẹ̀kansi láti ṣe àbápín ọ̀rọ̀ Rẹ̀. À nṣe ojúṣe yí pẹ̀lú 
ọ̀wọ̀ nlá àti ìrẹ̀lẹ̀.

Bi a ti jẹ́ alábùkún tó pé ìmúpadàbọ̀sípò Ìjọ ti Jésù Krístì 
wà lórí ilẹ̀ ayé àti pé a kọ́ Ìjọ náà sí orí àpáta ìfihàn. Èyí ni 
àkojá ìhìnrere ti Jésù Krístì.

Njẹ́ kí a lè múrasílẹ̀ láti gba ìfihàn araẹni tí ó nwá lọ́pọ̀-
lọpọ̀ ní àsìkò ìpàdé àpapọ̀ gbogbogbò. Njẹ́ kí ọkàn wa lè 
kún fún ìpinnu tí ó jinlẹ̀ bí a ti ngbé ọwọ́ wa sókè láti ṣe 
ìmúdúró àwọn wòlíì alààyè àti àwọn àpọ́stélì. Njẹ́ kí a lè 
di olóye , di gbígbéga, di títunínínú, àti ìfúnnilókun bí a 
ṣe nfi etí sílẹ̀ sí àwọn ọ̀rọ̀ wọn. Àti pé kí a lè ṣetán láti tún 
ìfarasìn wa sí Olúwa Jésù Krístì ṣe—sí ìhìnrere Rẹ̀ àti iṣẹ́ 
Rẹ—àti láti gbé ìgbé ayé pẹ̀lú àtúnṣe ìpinnu ní pípa àwọn 
òfin Rẹ̀ mọ́ àti ṣíṣe ìfẹ́ Rẹ̀.

ÀWỌN ÀKỌSSÍLẸ̀ RÁŃPẸ́
1. Ìdánilẹ́kọ́ ti Àwọn Olùdarí Àgbà ti Ìjọ: Joseph F. Smith (2011), 191.
2. Ìdánilẹ́kọ́ ti Àwọn Olùdarí Àgbà ti Ìjọ: David O. McKay (2003), 181.
3. Ẹ̀kọ́ àti Àwọn Májẹ̀mú 87:8
4. 3 Nífáì 27:27

 ÌKỌ́NI LÁTI INÚ ỌRỌ YÍ

Àarẹ̀ Monson ṣe àbápín àwọn ẹ̀kọ́ alágbára tí ó kọ́ 
láti ọ̀dọ̀ àwọn wòlíì tí wọ́n ṣíwájú rẹ̀. Bákannáà ó rán 
wa létí pé “Olùgbàlà rán àwọn wòlíì wá nítorípé Ó 
fẹ́ràn wa.” Ní síṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ sí àwọn wọnnì tí ẹ̀ nkọ́, ẹ 
lè sọ bí àwọn wòlíì àti àpọ́stélì ṣe jẹ́ àmì ìfẹ́ Ọlọ́run fún 
wa. Gbèrò ṣíṣe àbápín ìmọ̀ràn ti Ààrẹ Monson láti inú 
ọ̀kan lára àwọn ọ̀rọ̀ ìpàdé àpapọ̀ gbogbogbò tí ó kọjá. 

Pe àwọn wọnnì tí ò nkọ́ láti múrasílẹ̀ fún ìpàdé àpapọ̀ 
gbogbogbò nípa ṣíṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ti ní ìmísí 
pàtàkì sí wọn jùlọ tí ó sì ti ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ní ìmọ̀lára 
ìfẹ́ Olùgbàlà.

Ọ̀DỌ̀
A Dúpẹ Lọwọ Rẹ, Áà Ọlọrun, fún 
Wòlíì kan

Báwo ni wòlíì wa, Ààrẹ Thomas S. Monson, ṣe ti 
fún ọ lókun? Kíni ìwọ yíó rántí jùlọ nípa rẹ̀? Gbèrò 

kíkọ nípa Ààrẹ Monson àti ìgbé ayé rẹ̀ sínú ìwé àkọsílẹ̀ 
rẹ—púpọ̀ bí ó ṣe ṣe àpèjúwe nínú ọ̀rọ̀ yí nípa ipa wòlíì 
kọ̀ọ̀kan tí ó rántí.

Bákannáà ẹ lè fẹ́ láti yan àyọsọ ààyò kan láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ 
kí ẹ sì kọọ́ sí ibi tí ẹ ó ti rí i leralera, bíi orí ìlà ilé ìwé tàbí 
àkọsílẹ̀ nínú yàrá yín. Àní ẹ tún lè ṣe àwòrán àyọsọ jáde 
lára rẹ̀ kí ẹ sì fi ṣe ìtẹ́lẹ̀ fóònù yín! Gbogbo ìgbà tí ẹ bá rí 
àyọsọ náà, ẹ lè ronú lórí pàtàkì wòlíì alààyè kí ẹ sì rantí 
pé òun wà níhĩn láti fẹ́ràn àti láti tọ́ wa sọ́nà lónìí

Ẹ lè gba orin si “A Dúpẹ́ Lọ́wọ́ Rẹ̀, Ọlọ́run, fún Wòlíì kan” 
ní lds .org/ go/ 9176.

ÀWỌN ỌMỌDÉ
Àwọn Wòlíì Ntọ́ Wa Sí Ọ̀dọ̀ Krístì

Olùgbàlà fún wa ní àwọn wòlíì nítorí Ó ní ìfẹ́ wa. 
Títẹ̀lé àwọn wòlíì nràn wá lọ́wọ́ láti yan èyí tí ó tọ́. 

Kíni áwọn ohun méjì tí ẹ lè ṣe láti tẹ̀lé wòlíì?
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“Olúwa sì pè àwọn ènìyàn rẹ̀ ní 
Síónì, nitorí wọ́n wà ní ọkàn 

kan àti inú kan, wọ́n sì gbé nínú 
òdodo; kò sì sí òtòṣì kankan ní àárín 
wọn”(Moses 7:18). Báwo ni a ṣe lè 
di ọ̀kan?

Alàgbà M. Russell Ballard ti Iyejú 
àwọn Àpọ́stélì Méjìlá wí pé: “Ní 
ọkàn ọ̀rọ̀ èdè òyìnbó ètùtù ni ọ̀rọ̀ 
náà oókan. Tí gbogbo ènìyàn bá ní 
òye èyí, kò ní sí ẹnìkẹ́ni tí a kò ní 
máa ṣe àníyàn nípa rẹ̀, láìṣe ìkàsí 
ọjọ orí , ẹ̀yà, lákọ- lábo, ẹ̀sìn, tàbí 
ìbákẹ́gbẹ́ tàbí ìdúró ọrọ̀ ajé. A ó 
làkàkà láti tẹ̀lé Olùgbàlà kí a máṣe 
jẹ́ ẹni ibi, aláìláànú, àìlọ́wọ́, tàbí 
àìkọbiara sí àwọn ẹlòmíràn.” 1

Ààrẹ Henry B. Eyring, olùdámọ̀-
ràn Kínní nínú Àjọ Ààrẹ Ìkínní, kọ́ni 
pé: “Níbi tí àwọn ènìyàn bá ní Ẹ̀mí 
[náà] pẹ̀lú wọn, [wọ́n] lè ní ìretí ìrẹ́-
pọ̀ pípé. . . . Ẹ̀mí Ọlọ́run kìí mú ìjà 
jade (wo 3 Nífáì 11:29). . . . Ó ndarí 
sí àláfíà araẹni àti ìmọ̀lára ìdàpọ̀ 
pẹ̀lú àwọn ẹlòmíràn.” 2

Ti Ọkàn Kan

 Ní sísọ̀rọ̀ nípa àwọn ìpenijà inú 
ẹbí, Carol M. Stephens, ẹni tí ó sìn 
bíi Olùdámọ̀ràn Kínní nínú Àjọ Ààrẹ 
Gbogbogbò Ẹgbẹ́ Ìrànlọ́wọ́, sọ pé: 
“Èmi kò tíì ní láti gbé nínú ìkọ̀sílẹ̀, 
ìrora àti àìní ààbò tí ó nwá láti inú 
ìpatì, tàbí ojúṣe tí ó rọ̀mọ́ jíjẹ́ ìyá- 
àdánìkanwà. Èmi kò ní ìrírí ikú ọmọ 
kan rí, àìbímọ, tàbí ìfẹ́kúfẹ́ ìbálò- 
arakannáà. Èmi kò tíì ní láti fi ara 
da ìlòkulò, àìsàn líle, tàbí bárakú. 
Ìwọ́nyí kìí ṣe àwọn ànfani gbígbòò-
rò fún mi.

“. . . Ṣùgbọ́n nípasẹ̀ àwọn ìdán-
wò araẹni mi àti àwọn àdànwò . . . 
mo ti di olùbárẹ́ pẹ̀lú Ẹni náà tí ó 
ní òye. . . . Àti pé ní àfikún, mo ti ní 
ìrírí gbogbo àwọn àdánwò ayé ikú 
tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dárúkọ nípa jígí ìwòran ti 
ọmọbìnrin , ìyá, ìyá- àgbà, arábìnrin, 
ẹ̀gbọ́n, àti ọ̀rẹ́ kan. 

“Ànfàní wa gẹ́gẹ́bí àwọn ọmọbìn-
rin Ọlọ́run olùpamọ́- majẹ́mú kìí ṣe 
láti kọ́ ẹ̀kọ́ láti inú àwọn ìpènijà wa 
lásán; ó jẹ́ láti fún wa ní ìrẹ́pọ̀ nínú 

àánú àti ìyọ́nú bí a ṣe nti àwọn 
ọmọ ẹbí Ọlọ́run míràn lẹ́hìn nínú 
ìtiraka wọn” 3

Àfikún àwọn Ìwé Mímọ́  
àti Ìwífúnni
John 17:20–23; Ephesians 4:15; 
Mosiah 18:21–22; 4 Nephi 1:15
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 ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú ara wa ṣe lè 
ràn wá lọ́wọ́ láti wà ní ọ̀kan pẹ̀lú 
Ọlọ́run?

Ìgbàgbọ, Ẹbí, Ìranlọwọ


