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Ẹ̀yin arákùnrin àti arábìnrin mi 
ọ̀wọ́n, mo fi tìrẹ̀lẹ̀- tìrẹ̀lẹ̀ gbàdúrà 
pé kí Ẹ̀mí Olúwa ó wà pẹ̀lú wa 

bí mo ṣe nsọ̀rọ̀ loni. Ọkàn mi kún fún 
ìmoore sí Olúwa, ẹnití Ìjọ yí jẹ́ tirẹ̀, 
fun ìmísí tí a ti ní ìmọ̀lára rẹ̀ nínú àdú-
ra kíkan, àwọn ìwàásù ìmísí, àti orin 
kíkọ bíi ti àwọn ángẹ́lì nínú ìpàdé 
àpapọ̀ yí.

Ní Oṣù Kẹrin tí ó kọjá, Ààrẹ̀ 
Thomas S. Monson fún wa ní ọ̀rọ̀ 
kan tí ó wọni lọ́kàn káàkiri gbogbo 
àgbáyé, pẹ̀lú èmi náà. Ó sọ̀rọ̀ nípa 
agbára Ìwé ti Mọ́mọ́nì. Ó rọ̀ wá láti 
ṣe àṣàrò, jíròrò, kí a sì lo àwọn ìkọ́ni 
rẹ̀. O ṣe ìlérí pé tí a bá fi ìgbà kan 
sílẹ̀ fún ṣíṣe àṣàrò ní ojoojúmọ́ kí a 
sì jíròrò kí a sì pa àwọn òfin tí ó wà 
nínú Ìwé Mọ́mọ́nì mọ́, a ó ní ẹ̀rí tó ṣe 
pàtàkì nípa òtítọ́ rẹ̀, àti pé àbájáde ẹ̀rí 
Krístì alààyè yíò mú wa lọ nínú ààbò 
ní àwọn ìgbà ewu. (Wo “Agbára ti Ìwé 
Mọ́mọ́nì,” Liahona, May 2017, 86–87.)

Bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lára yín, mo gbọ́ àwọn 
ọ̀rọ̀ wòlíì bí ohùn Olúwa sí mi. Àti 
pé, bákannáà bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lára yín, mo 
pinnu láti gbọ́ràn sí àwọn ọ̀rọ̀ wọ̃nnì. 
Nísisìnyí, láti ìgbà tí mo ti wà ní ọ̀dọ́-
mọkùnrin, mo ti ní ìmọ̀lára ẹ̀rí pé Ìwé 
ti Mọ́mọ́nì jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, pé Bàbá 
àti Ọmọ fi ara hàn, wọn sì bá Josẹ́fù 

Smith sọ̀rọ̀, àti pé àwọn àpọ́stélì àtijọ́ 
wá sí ọ̀dọ̀ Wòlíì Josẹ́fù láti mú àwọn 
kọ́kọ́rọ́ oyè- àlùfáà padàbọ̀ sípò sí Ìjọ 
Olúwa.

Pẹ̀lú ẹ̀rí náà, mo ti ka Ìwé ti Mọ́mọ́-
nì ní ojoojúmọ́ fún àádọ́ta ọdún ó lé. 
Nítorínáà bóyá mo lè ti fi ọgbọ́n rò 
pé àwọn ọ̀rọ̀ Ààrẹ̀ Monson wà fún 
ẹlòmíràn. Síbẹ̀síbẹ̀, bíi ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ lára 
yín, mo ní ìmọ̀lára ìgbani níyànjú ti 
wòlíì àti pé ìlérí rẹ̀ pè mí láti túbọ̀ 
tiraka síi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lára yín ti ṣe ohun 
tí mo ṣe: gbàdúrà pẹ̀lú èrò inú púpọ̀ 
síi, jíròrò ìwé mímọ́ dáradára síi, kí ẹ 
sì gbìyànjú síi gidi láti sin Olúwa àti 
àwọn ẹlòmíràn fún Un. 

Àbájádé ìdùnnú fún mi, àti fún 
ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín, ti jẹ́ ohun tí wòlíì ṣe 
ìlérí. Àwọn wọnnì lára wa tí wọ́n gba 
ìmọ̀ràn ìmísí rẹ̀ sí ọkàn ti gbọ́ ohùn 
Ẹ̀mí dáradára. A ti rí agbára títóbi síi 
láti ta àdánwò dànù tí a sì ti ní ìmọ̀lá-
ra ìgbàgbọ́ títóbi jù nínú Jésù Krístì tí 
ó jíìnde, nínú ìhìnrere Rẹ̀, àti nínú Ìjọ 
alààyè Rẹ. 

Ní àsìkò kan tí ìrúkèrúdò npọ̀ síi 
nínú ayé, àwọn àlékún ẹ̀rí wọnnì ti lé 
iyèméjì àti ẹ̀rù jáde ó sì ti mú ìmọ̀lá-
ra àláfíà wá fún wa. Gbígbọ́ ìmọ̀ràn 
Ààrẹ Monson ti ní àwọn àyọrísí ìyanu 
méjì mĩràn fún mi: Àkọ́kọ́, Ẹ̀mí tí ó ṣe 

ìlérí rẹ̀ ti mú ọgbọ́n níní ìrètí jáde nípa 
ohun tí ó nbọ̀ níwájú, àní bí ìdàrúpà-
pọ̀ inú ayé ṣe dàbí pé ó npọ̀ si. Àti pé, 
èkejì, Olúwa ti fún mi—àti ẹ̀yin—ní 
ìmọ̀lára kan àní tí ó ga jùlọ nípa ìfẹ́ 
Rẹ̀ fún àwọn wọnnì nínú ìdàmú. A 
ti ní ìmọ̀lára ìfẹ́ púpọ̀ síi láti lọ fún 
ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn. Ìfẹ́ náà ti wà ní 
kókó àárín iṣẹ́ ìránṣẹ́ àti ìkọ́ni ti Ààrẹ 
Monson.

Olúwa ṣe ìlérí ìfẹ́ fún àwọn ẹlòmí-
ràn àti ìgboyà sí Wòlíì Josẹ́fù Smith 
àti Oliver Cowdery nígbàtí àwọn iṣẹ́ 
tí ó wà níwájú wọn dàbí ìbonimọ́lẹ̀. 
Olúwa sọ pé ìgboyà tí wọ́n nílò yíò 
wá láti inú ìgbàgbọ́ wọn nínú Rẹ̀ bí 
àpáta ìfẹ̀hìntì wọn:

“Ẹ máṣe bẹ̀rù láti ṣe rere, ẹ̀yin ọmọ 
mi, nítorí ohunkóhun tí ẹ bá gbìn, ni 
ẹ̀yin yío ká pẹ̀lú; nítorínáà, bí ẹ̀yin bá 
fúrúgbìn rere ẹ̀yin yíó ká rere fún èrè 
yín. 

“Nítorínáà, ẹ máṣe bẹ̀rù, ẹ̀yin agbo 
kékeré; ẹ ṣe rere; jẹ́ kí ayé àti ọ̀run 
jùmọ̀ takò yín, nítorí bí ẹ̀yin bá jẹ́ 
kíkọ́ lé orí àpáta mi, wọn kì yíò lè 
borí.

“Kíyèsi, èmi kò dáa yín lẹ́bi; ẹ lọ ní 
ọ̀nà yín kí ẹ má sì ṣe dá ẹ̀ṣẹ̀ mọ́; ẹ ṣe 
iṣẹ́ ti mo paláṣẹ fún yín pẹ̀lú ọ̀wọ̀.

Ẹ wò mi nínú gbogbo èrò yín, ẹ 
máṣe ṣiyèméjì, ẹ máṣe bẹ̀rù.

“Ẹ kíyèsí àwọn àpá èyí tí ó wọ̀ 
ẹ̀gbẹ́ mi, àti pé bákannáà àwọn ojú 
ìṣó tí ó wà ní ọwọ́ àti ẹsẹ̀ mi; ẹ jẹ́ 
olõtọ́, ẹ pa àwọn òfin mi mọ́, ẹ̀yin ó 
sì jogún ìjọba ọ̀run” (D&C 6:33–37).

Olúwa sọ fún àwọn olórí Rẹ̀ nípa 
Ímúpadàbọ̀sípò, Ó sì sọ fún wa, pé 
nígbàtí a bá dúró pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ní orí 
àpáta Rẹ, iyèméjì àti ẹ̀rù ndínkù; ìfẹ́ 
láti ṣe rere yío pọ̀ síi. Bí a ṣe gba ìpè 
Ààrẹ Monson láti gbìn ẹ̀rí Jésù Krístì 
sí inú ọkàn wa, a njèrè agbára, ìfẹ́ 
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inú, àti ìgboyà láti lọ sí ìgbàlà àwọn 
ẹlòmíràn láìṣe àníyàn fún àwọn aìní 
ti ara wa. 

Mo ti rí ìgbàgbọ́ àti ìgboyà náà 
ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà nígbàtí onígbàgbọ́ 
àwọn Ènìyàn Mímọ́ Ọjọ́- Ìkẹhìn ti 
dojúkọ àwọn àdánwò bíbani- lẹ́rù. 
Fún àpẹrẹ, mo wà ní Idaho nígbàtí 
Omi Adágún Teton ya ní Ọjọ́ Karũn, 
Oṣù Kẹfà 1976. Ògiri omi nlá wá 
sílẹ̀. Ẹgbẹẹgbẹ̀rún sa kúrò ní ilé wọn. 
Ẹgbẹẹgbẹ̀rún àwọn ilé àti okùn- òwò 
parun. Pẹ̀lú ìyanu, iye àwọn ènìyàn tí 
ó pa kò tó márùndínlógún.

Ohun tí mo rí níbẹ̀, mo ti ríi nígbà-
kugbà tí àwọn Ènìyàn Mímọ́ Ọjọ́- 
ìkẹhìn bá dúró ṣinṣin ní orí àpáta ẹ̀rí 
ti Jésù Krísti. Nítorí wọn kò ní iyèméjì 
pé Ó nṣe àbójútó lórí wọn, wọn di 
aláìbẹ̀rù. Wọ́n pa àwọn àdánwò ti 
ara wọn tì láti lọ ran àwọn ẹlòmíràn 
lọ́wọ́. Wọn sì ṣe bẹ́ẹ̀ nínú ìfẹ́ fún Olú-
wa, láì bèèrè èrè.

Fún àpẹrẹ, nígbàtí Omi Adágún 
Teton ya, tọkọ- tayà Ènìyàn Mímọ́ 
Ọjọ́- ìkẹhìn kan nrin ìrìnàjò, ní ọ̀pọ̀ 
máìlì kúrò ní ilé wọn. Ní áìpẹ́ bí wọ́n 
ṣe gbọ́ ìròhìn náà ní orí ẹ̀rọ asọ̀rọ̀-
mágbèsì, wọn yára padà sí Rexburg. 
Dípò kí wọ́n lọ sí ilé wọn láti ríi 
bóyá ó bàjẹ́, wọ́n lọ nwá Bíṣọ́ọ̀pù 
wọn. Ó wà ní ilé kan tí wọ́n nlò fún 
gbàgede ìmúpadà. Ó nṣe ìrànwọ́ láti 
darí ẹgbẹẹgbẹ̀rún àwọn olùrànlọ́wọ́ 
tí wọ́n ndé nínu àwọn ọkọ̀ ilé- ìwé 
aláwọ̀ yẹ́lò.

Tọkọ- tayà náà rìn lọ bá bíṣọ́ọ̀pù 
wọ́n sì sọ pé, “A ṣẹ̀ṣẹ̀ padà dé ni. 
Bíṣọ́ọ̀pù, níbo ni a ti lè lọ láti ṣe 
ìrànwọ́?” Ó fún wọn ní àwọn orúkọ 
ẹbí kan. Tọkọ- tayà yí dúró wọ́n nkó 
ẹrọ̀fọ̀ àti omi jáde nínú ilé kan lẹ́hìn 
òmíràn. Wọ́n ṣiṣẹ́ láti ìdájí di alẹ́ fún 
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́. Ní ikẹhìn wọn gba ìsin-
mi díẹ̀ láti lọ wo ilé ti ara wọn. Ó ti lọ 
nínú ìkún omi náà, láì fi ohunkóhun 
sílẹ̀ láti túnṣe. Nítorínáà wọ́n yípadà 
kíákíá láti tún lọ bá bíṣọ́ọ̀pù wọn. 
Wọ́n bèèrè, “Bíṣọ́ọ̀pù, Njẹ́ ẹ ní ẹnìkan 
fún wa láti ràn lọ́wọ́?”

Ìyanu ti ìgboyà jẹ́jẹ́ àti ìfẹ́ àìlẹ́gbẹ́ 
náà—ìfẹ́ àìlábàwọ́n ti Krístì—tún ti 
ṣẹlẹ̀ léraléra ní ààrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún 
jákèjádò gbogbo àgbáyé. Ó ṣẹlẹ̀ ní 

àwọn ọjọ́ burúkú ti inúnibíni àti àwọn 
àdánwò ní ìgbà Wòlíì Josẹ́fù Smith ní 
Missouri. Ó ṣẹlẹ̀ bí Brigham Young 
ṣe darí àwọn àkólọ láti Nauvoo àti pé 
lẹ́hìnnáà tí ó pè àwọn ènìyàn mímọ́ 
lọ sí àwọn ibi aṣálẹ̀ ní gbogbo ìwọ̀- 
oòrùn United States, láti ran ara wọn 
lọ́wọ́ láti dá Síónì sílẹ̀ fún Olúwa.

Tí ẹ bá ka àkọsílẹ̀ ìwé- ìròhìn ti 
àwọn olùlànà wọnnì, ẹ ó ri ìyanu 
ìgbàgbọ́ tí ó nlé iyèméjì àti ẹ̀rù jáde. 
Ẹ ó sì ka nípa àwọn Ènìyàn Mímọ́ tí 
wọ́n nfi ìfẹ́ inú ti ara wọn sílẹ̀ láti ran 
àwọn ẹlòmìràn lọ́wọ́ fún Olúwa, kí 
wọn to padà sí ọ̀dọ̀ àgùtàn tiwọn tàbí 
sí oko tiwọn tí ó wà ní àìro.

Mo rí irú ìyanu kannáà ní ọjọ́ 
kúkúrú díẹ̀ sẹ́hìn ní àsẹ́hìnbọ̀ ìsẹ́lẹ̀ ìjì 
olóró ní Puerto Rico, Saint Thomas, 
àti Florida, níbití àwọn Ènìyàn Mímọ́ 
Ọjọ́ Ìkẹhìn ti parapọ̀ pẹ̀lú àwọn ìjọ 
míràn, ẹgbẹ́ ìletò ìbílẹ̀, àti àwọn ìṣètò 
gbogbogbò láti bẹ̀rẹ̀ ìtiraka àtúnṣe.

Bíi ti àwọn ọ̀rẹ́ mi ní Rexburg, 
tọkọ- tayà kan tí kìí ṣe ọmọ ìjọ ní 
Florida dojúkọ ríran ìletò lọ́wọ́ ju ṣíṣe 
iṣẹ́ lórí ohun- iní ti ara wọn. Nígbàtí 
àwọn Ènìyàn Mímọ́ Ọjọ́ Ìkẹhìn kan 
ṣe ìrànlọ́wọ́ pẹ̀lú igi méjì tí ó dí ojú 
ọ̀nà mọ́tò, lọ́kọ- láyà náà ṣe àlàyé pé 
wọ́n ní ìbomọ́lẹ̀ dé bi pé wọ́n yípadà 
láti ran àwọn ẹlòmíràn lọ́wọ́, níní 
ìgbàgbọ́ pé Olúwa yíò pèsè ìrànwọ́ tí 
wọ́n nílò nínú ilé ti ara wọn. Lẹ́hìn-
náà ọkọ rẹ̀ ṣe àbápín pé kí àwọn 
ọmọ Ìjọ tó dé pẹ̀lú àtìlẹhìn, lọ́kọ- lọ́yà 
náà ti ngbàdúrà. Wọ́n ti gba ìdáhùn 
pé ìrànlọ́wọ́ yíò wá. Ó wá ní àárín 
wákàtí díẹ̀ ti ìdánilójú náà.

Mo ti gbọ́ ìròhìn pé áwọn kan ti 
npe àwọn Ènìyàn Mímọ́ Ọjọ́- ìkẹhìn tí 
wọ́n nwọ ẹ̀wù Àwọn Ọwọ́ Ìrànlọ́wọ́ 
ní “Àwọn Ángẹ́lì Yẹ́lò.” Ènìyàn Mímọ́ 
Ọjọ́ Ikẹ̀hìn kan gbé mọ́tò rẹ̀ lọ́ fún 
àtúnṣe, àti pé ọkùnrin tí ó nba ṣe ṣe 
ìjúwe “ìrírí ti ẹ̀mí” tí òun ní nígbàtí 
àwọn ènìyàn nínú ẹ̀wù yẹ́lò gbé 
àwọn igi kúrò nínú àgbàlá rẹ̀ àti pé 
ní gbà náà, ó sọ pé, wọ́n “kọ orin kan 
fún mi nipa jíjẹ́ ọmọ Ọlọ́run.”

Olùgbé Florida míràn—bákannáà 
tí kìí ṣe ti ìgbàgbọ́ wa—sọ pé àwọn 
Ènìyàn Mímọ́ Ọjọ́ Ìkẹhìn wá sí ilé òun 
nígbàtí òun nṣiṣẹ́ nínú ọgbà òun tó 

ṣòfo àti pé òun ní ìbòmọ́lẹ̀, ìgbónà ju, 
òun sì fẹ́rẹ̀ máa ké. Àwọn abániṣiṣẹ́- 
ọ̀fẹ́ náà dásílẹ̀, nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé, “iṣẹ́ 
ìyanu mímọ̀ kan.” Wọ́n sìn kìí ṣe pẹ̀lú 
akíkanjú nìkan ṣùgbọ́n pẹ̀lú ẹ̀rín àti 
ọ̀yàyà, láì gba ohunkóhun padà.

Mo rí akínkanjú mo sì gbọ́ ẹ̀rín náà 
nígbàtí, mo bẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn Ènìyàn 
Mímọ́ Ọjọ́ Ìkẹhìn ní Florida wò ní 
ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ Sátidé kan. Wọ́n wọ aṣọ 
yẹ́lò pẹ̀lú àmì “Ọwọ́ Ìrànlọ́wọ́.” Àwọn 
abániṣiṣẹ́- ọ̀fẹ́ náà dáwọ́ iṣẹ́ wọn dúró 
tó láti jẹ́ kí nbọ̀ àwọn kan lọ́wọ́. Wọ́n 
sọ pé ọgọ́ta àwọn ọmọ ìjọ láti èèkàn 
wọn ní Georgia ti dá ètò sílẹ̀ láti 
darapọ̀ mọ̀ ìgbanilà ní Florida ní alẹ́ 
tó ṣíwájú.

Wọ́n fi Georgia sílẹ̀ ní aago mẹrin 
ìdájí, wọn wakọ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí, 
wọn ṣiṣẹ́ ní gbogbo ọjọ́ àti títí di alẹ́, 
wọ́n sì ṣètò láti ṣiṣẹ́ lẹ́ẹ̀kansi ní ọjọ́ 
kejì.

Wọ́n ṣe àpèjúwe gbogbo rẹ̀ pẹ̀lú 
ẹ̀rín àti àwàdà dáadáa. Wàhálà kan-
ṣoṣo tí mo fura sí ni pé wọ́n fẹ́ dáwọ́ 
dídúpẹ́ lọ́wọ́ wọn dúró kí wọ́n lè 
padà sí ẹnu iṣẹ́. Ààrẹ èèkàn náà ti tún 
bẹ̀rẹ̀ sí lo agégi rẹ̀ ó sì nṣiṣẹ́ lórí igi 
kan tí ó ṣubú lulẹ̀ tí bíṣọ́ọ̀pù kan sì 
nyí apá igi náà bí a ṣe dé inú ọkọ̀ láti 
lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ikọ̀ agbanilà tí ó tẹ̀le.

Ṣíwájú ní ọjọ náà, bí a ṣe jáde kúrò 
ní ibi tí ó tẹ̀le náà, ọkùnrin kan rìn wá 
sí ibi ọkọ̀, ó ṣí ate rẹ̀, ó sì dúpẹ́ lọ́wọ́ 
wa fún àwọn abániṣiṣẹ́- ọ̀fẹ́ náà. Ó sọ 
pé, “Èmi kìí ṣe ọmọ ìjọ yín. Èmi kò le 
gbàgbọ́ ohun tí ẹ ti ṣe fún wa. Ọlọ́run 
yío bùkún yín.” Abániṣiṣẹ́- ọ̀fẹ́ LDS tí 
ó dúró nítòsí rẹ̀ rẹrĩn ó sì gbọn àwọn 
èjìká rẹ̀ bíì pé oríyìn kankan kò tọ́ sí 
wọn.

Nígbàtí àwọn abániṣiṣẹ́- ọ̀fẹ́ láti 
Georgia ti dé láti ran ọkùnrin yí lọ́wọ́ 
ẹni tí kó lè gbà á gbọ́, ọgọọgọ́rũn 
àwọn Èníyàn Mímọ́ Ọjọ́- ìkẹhìn láti 
ihà ibití ó ní ìdààmú gidi ní Florida 
ti lọ sí ibòmíràn bí ọgọọgọ́rũn máìlì 
nínú Florida níbití wọ́n gbọ́ pé àwọn 
ènìyàn ti ní ìpalára jùlọ.

Ní ọjọ́ náà mo rántí mo si ní òye 
dáradára sí àwọn ọ̀rọ̀ wòlíì ti Wòlíì 
Josẹ́fù Smith: “Ẹnití ó bá kún fún ìfẹ́ 
Ọlọ́run, kìí ní ìtẹ́lọ́rún pẹ̀lú bíbù-
kún ẹbí tirẹ̀ nìkan, ṣùgbọ́n onirúurú 
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káàkiri gbogbo àgbáyé, ní ìtara láti 
bùkún gbogbo ìran ènìyàn” (Teachin-
gs of Presidents of the Church:  Joseph 
Smith [2007], 426).

A rí irú ìfẹ́ báyìí nínú ayé àwọn 
Ènìyàn Mímọ́ Ọjọ́- ìkẹhìn níbi gbo-
gbo. Ní gbogbo ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ àjàlù bá 
wà níbikíbi ní àgbáyé, àwọn Ènìyàn 
Mímọ́ Ọjọ́- ìkẹhìn ndáwó wọ́n sì nṣe 
iṣẹ́- ọ̀fẹ́ sí ìtiraka ti Ìjọ ní ṣíṣe àmójútó. 
A kìí sáàbà nílò ẹ̀bẹ̀ kankan. Lódodo, 
ní àwọn ìgbà míràn, a ní láti sọ fún 
àwọn wọnnì tí ó fẹ́ ṣe iṣẹ́- ọ̀fẹ́ láti dúró 
ní rírin ìrìnàjò lọ sí ibi ìmúpadà títí tí 
àwọn tí wọ́n nṣe ìdarí iṣẹ́ náà yíò fi 
ṣetán láti gbà wọ́n.

Ìfẹ́ inú náà láti bùkúnni jẹ́ èso 
àwọn ènìyàn tí wọ́n njèrè ẹ̀rí Jésù 
Krístì, ìhìnrere Rẹ̀, Ìjọ Rẹ̀ tí a mú 
padàbọ̀ sípò, àti wòlíì Rẹ̀. Èyí ni ìdí 
tí àwọn ènìyàn Ọlọ́run kìí fi ṣiyèméjì 
tàbí bẹ̀rù. Èyí ni ìdí tí àwọn ìránṣẹ́ 
ìhìnrere fi nṣe ìṣẹ́- ọ̀fẹ́ fún iṣẹ́ ìsìn ní 
gbogbo igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Èyí ni 
ìdí tí àwọn òbí fi ngbàdúrà pẹ̀lú àwọn 
ọmọ wọn fún àwọn ẹlòmíràn. Èyí 
ni ìdí tí àwọn olórí fi npe àwọn ọ̀dọ́ 
wọn níjà láti gba ìbéèrè Ààrẹ Monson 
láti ri ara wọn sínú Ìwé Mọ́rmọ́nì sí 
ọkàn. Èso nwá kìí ṣe nípa rírọni àwọn 
olórí ṣùgbọ́n nípa kí àwọn ọ̀dọ́ ṣe 
ìṣe lórí ìgbàgbọ́. Ìgbàgbọ́ náà—tí a 
bá fi sí ìṣe—èyí tí ó nbéèrè fún ẹbọ 
àìmọ- ti- araẹni nìkan—nmú ìyípadà 
ọkàn wá tí yíò fi àyè gbà wọ́n láti ní 
ìmọ̀lára ìfẹ́ Ọlọ́run.

Ọkàn wa, síbẹ̀, njẹ́ yíyípadà bí a ṣe 
ntẹ̀síwájú láti tẹ̀lé ìmọ̀ràn wòlíì. Bí a 
bá dáwọ́ ìgbìyànjú dúró lẹ́hìn ìtiraka 
líle kan, àyípadà náà yíò parẹ́.

Àwọn olódodo Ènìyàn Mímọ́ 
Ọjọ́- ìkẹhìn ti mú ìgbàgbọ́ wọn nínú 
Olúwa Jésù Krístì pọ̀ síi, nínú Ìwé ti 

Mọ́mọ́nì bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àti nínú ìmú-
padàbọ̀sípò àwọn kọ́kọ́rọ́ oyè- àlùfáà 
nínú Ìjọ otítọ́ Rẹ̀. Ẹ̀rí tí ó npọ̀ síi náà ti 
fún wa ní ìgboyà títóbi síi àti àníyàn 
fún àwọn ọmọ Ọlọ́run míràn. Ṣùgbọ́n 
àwọn ìpènijà àti àwọn ànfàní ìwájú 
yíò fẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ.

A kò lè rí àwọn àsọyé tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n a 
mọ àwòràn nlá náà. A mọ̀ pé ní àwọn 
ọjọ́ ìkẹhìn, ayé yíò wà nínú ìdàmú. A 
mọ̀ pé ní àárín èyíkéyìí wàhálà tí ó bá 
wá, Olúwa yíò ṣíwájú àwọn olódodo 
Ènìyàn Mímọ́ Ọjọ́- ìkẹhìn láti gbé ìhìn-
rere Jésù Krístì lọ sí gbogbo orílẹ̀- èdè, 
ìbátàn, èdè, àti àwọn ènìyàn. A sì mọ̀ 
pé àwọn ọmọlẹ́hìn tòótọ́ ti Olúwa yíò 
jẹ́ yíyẹ àti mímúrasílẹ̀ láti gbà Á nígbàtí 
Ó bá dé lẹ́ẹ̀kansi. A kó níláti bẹ̀rù.

Nítorínáà, bí a ṣe ti mú ìgbàgbọ́ àti 
ìgboyà dàgbà nínú ọkàn wa tẹ́lẹ̀rí, 
Olúwa nfẹ́ púpọ síi láti ọ́wọ́ wa—àti 
láti ọ̀dọ̀ àwọn ìran lẹ́hìn wa. Wọn yíò 
nílò láti ní agbára jù àti ní ìgboyà jù 
nítorí wọn yíò ṣe àwọn ohun tí ó tóbi 
jù àti èyí tí ó le jù bí àwa ti ṣe. Wọn 
yíò sì dojúkọ àtakò tí ó pọ̀ síi láti ọ̀dọ̀ 
àwọn ọ̀tá ẹ̀mí wa.

Ọnà sí níní ìrètí bí a se ntẹ̀síwájú 
ni a nfi fúnni láti ọwọ́ Olúwa: “Ẹ wò 
mí nínú gbogbo èrò; ẹ má ṣe iyèmé-
jì, ẹ máṣe bẹ̀rù ” (D&C 6:36). Ààrẹ 
Monson sọ fún wa bí a ó ti ṣe èyíinì. 
A ní láti jíròrò kí a sì lo Ìwé ti Mọ́mọ́nì 
àti àwọn ọ̀rọ̀ wòlíì. Gbàdúrà nígbà 
gbogbo. Jẹ́ onígbàgbọ́. Sin Olúwa 
pẹ̀lú gbogbo ọkàn, okun, àti agbára 
wa. A níláti gbàdúrà pẹ̀lú gbogbo 
agbára ọkàn wa fún ẹ̀bùn ìfẹ́ àìlẹ́gbẹ́, 
ìfẹ́ àìlábàwọ́n ti Krístì (wo Moroni 
7:47–48). Ju gbogbo rẹ̀ lọ, a níláti 
dúró láìyẹsẹ̀ kí a sì ní ìtẹramọ́ ní títẹ̀lé 
ìmọ̀ràn ti wòlíì.

Nígbàtí ọ̀nà náà bá ṣòro, a lè 

gbáralé ìlérí Olúwa— ìlérí tí Ààrẹ 
Monson ti rán wá létí rẹ̀ nígbàtí ó 
máa nfi ìgbàkũgbà ṣe àtúnsọ àwọn 
ọ̀rọ̀ Olùgbàlà wọ̀nyí: “Ẹnikẹ́ni tí ó bá 
gbà yín, níbẹ̀ ni èmí ó wà bákannáà, 
nítorí 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

Mo jẹ́ ẹ̀rí pé Olúwa nlọ níwájú yín 
nígbàkũgbà tí ẹ̀ bá nṣe iṣẹ́ Rẹ̀. Nígbà-
míràn ẹ ó jẹ́ ángẹ́lì tí Olúwa rán láti 
gbé àwọn míràn sókè. Nígbàmíràn ẹ 
ó jẹ́ ẹnikan tí àwọn ángẹ́lì nyíká láti 
gbé sókè. Ṣùgbọ́n ní gbogbo ìgbà ẹ 
ó ní Ẹ̀mí Rẹ̀ láti wà nínú ọkàn yín, bí 
ẹ ṣe ngba ílérí ní gbogbo ìsìn oúnjẹ 
Olúwa. Ẹ níláti pà àwọn òfin Rẹ mọ 
nìkan ni.

Àwọn ọjọ́ dídára jùlọ wà níwájú 
fún ìjọba Ọlọ́run lórí ilẹ̀ ayé. Àtakò 
yíò fún ìgbàgbọ́ wa nínú Jésù Krístì 
ní okun síi, bí ó ṣe wà láti àwọn ọjọ́ 
Wòlíì Josẹ́fù Smith. Ìgbàgbọ́ nṣẹ́gun 
ẹ̀rù nígbà gbogbo. Dídúró papọ̀ nmú 
ìrẹ́pọ̀ jáde wá. Àti pé àwọn àdúrà yín 
fún àwọn aláìní ni Ọlọ́run olùfẹ́ni 
kan ngbọ́ tí Ó sì ndáhùn. Òun kìí sùn 
bẹ́ẹ̀ni kìí tògbé.

Mo jẹ́ ẹ̀rí pé Ọlọ́run Bàbá wà 
láàyè Ó sì nfẹ́ kí ẹ wá sílé lọ́dọ̀ Rẹ̀. 
Èyí ni Ìjọ ti Jésù Krístì tòtítọ́. O mọ̀ 
yín, Ó ní ìfẹ́ yín, Ó sì nṣe àmójútó 
yín. Ó ṣe ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ yín àti ẹ̀ṣẹ̀ 
gbogbo àwọn ọmọ Bàbá Ọ̀run. Títẹ̀lé 
E nínú ayé yín àti nínú iṣẹ́ ìsìn yín sí 
àwọn ẹlòmíràn ni ọ̀nà kanṣoṣo sí iyè 
àìnípẹ̀kun.

Mo jẹ́ ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ mo sì fi ìbùkún mi àti 
ìfẹ́ mi sílẹ̀ pẹ̀lú yín. Ní orúkọ mímọ́ ti 
Jésù Krístì, àmín
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Àwọn Ìkọ́ni fún Ìgbà Tiwa

Láti oṣù kọkànlá ọdún 2017 sí oṣù kẹrin ọdún 2018 àwọn ẹkọ ti Oyè àlùfáà 
Mẹlkisédékì àti Ẹgbẹ Ìrànlọwọ ní ọjọ ìsinmi kẹrin nmúrasílẹ láti inú ọ̀kan tàbí 

jùbẹẹ lọ lára àwọn ọ̀rọ̀ tí a fi fúnni ní ìpàdé àpapọ̀ gbogbogbòò ti oṣù kẹwàá 
ọdún 2017. Ní oṣù kẹrin ọdún 2018 a lè yan àwọn ọrọ bóyá láti inú ìpàdé 
àpapọ̀ gbogbogbò oṣù kẹrin tàbí oṣù kẹwá. Àwọn Ààrẹ Eèkàn àti Ẹkùn gbọ́dọ̀ 
yan àwọn ọ̀rọ̀ èyítí wọn yíò lò ní agbègbè wọn, tàbí wọn lè gbé ojúṣe yí lé àwọn 
Bíṣọọpù àti àwọn Ààrẹ ẹ̀ka lọwọ.

Àwọn ọrọ náà wà ní onírũrú èdè ní conference .lds .org.
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Ẹ̀yin arábìnrin ọ̀wọ́n, ọ̀rẹ́ ọ̀wọ́n, 
láti bẹ̀rẹ̀ ìpàdé àpapọ̀ gbogbo-
gbò pẹ̀lú abala àwọn obìnrin 

káàkiri àgbáyé ṣe pàtàkì ó sì jẹ́ ìyanu. 
Ẹ ròó pe: àwọn arábìnrin gbogbo 
ọjọ́ orí, ti àtilẹ̀wá, àwọn orílẹ̀- èdè, àti 
àwọn èdè nínú ìrẹ́pọ̀ ìgbàgbọ́ àti ìfẹ́ 
fún Olúwa Jésù Krístì.

Bí a ti pàdé olólùfẹ́ wolíì, Ààrẹ 
Thomas S. Monson láìpẹ́, ó fihàn sí 
wá bí òun ṣe ní ìfẹ́ Olúwa tó. Mo sì 
mọ̀ pé Ààrẹ Monson fi ìmoore hàn 
fún ìfẹ́ yín, àdúrà yín, àti ìfọkànsìn yín 
sí Olúwa.

Ní ìgba kan tipẹ́tipẹ́ sẹ́hìn ní ilẹ̀ 
jìnjìn ni ẹbí àwọn aràbìnrin mẹ́ta kan 
ngbé.

Arábìnrin àkọ́kọ́ ní ìbànújẹ́. Ohun 
gbogbo láti imú rẹ̀ dé àgbọ̀n àti láti 
awọ ara rẹ̀ dé èékán dàbíi pé kò 
dára lójú rẹ̀ rárá. Nígbàtí ó bá sọ̀rọ̀, 
àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ nígbàmíràn njáde wá ní 
ọ̀nà- òdì, àwọn ènìyàn sì máa nrẹrin. 
Ńigbàtí wọ́n bá kẹ́gàn rẹ̀ tàbí “gbà-
gbé” láti pè é fún ohunkan, ó máa 
nbojújẹ́, yíò sì rìn kúrò, yíò sì wá ibi 
ìkọ̀kọ̀ kan níbití ó ti lè fi àmìn inúbí-
bàjẹ́ hàn kí ó sì ròó pé kíni ìdí tí ayé fi 
di àìnírètí àti àìlójútùú.

Arábìnrin kejì ni o nbínú. Ó rí 
ararẹ̀ bí ẹni to jáfáfá gidi, ṣùgbọ́n 

ẹlòmíràn máa nwà nígbàgbogbo tí 
ó ngba jùú lọ nínú àwọn ìdánwò ní 
ilé- ìwé. Ó rò ararẹ̀ bí aláwàdà, dídára, 
ológe, àti afanimọ́ra. Ṣùgbọ́n nígba-
gbogbo, o dàbíi pé ẹnìkan wà tó 
láwàdà jùlọ, dára jùlọ, loge jùlọ, tàbí 
fanimọ́ra jùlọ. 

Òun kò ṣe àkọ́kọ́ rí nínú ohunkó-
hun, àti pé òun kò lè farada èyí. Ko 
yẹ̀ kí ìgbé ayé rí báyìí!

Ní ìgbà míràn ó nbínú sí àwọn 
míràn ó sì ndàbíi pé òun nfi ìgbàgbo-
gbo ní ìmí kan kúró ní ìbínú nípasẹ̀ 
ohun kan tàbí òmíràn.

Bẹ́ẹ̀ni, èyí kò mu lẹ́ran ìfẹ́ lára tàbí 
lókìkí. Ìgbà míràn ó nwayínkeke, ó 
ndi ẹ̀ṣẹ́ rẹ̀ pọ̀ si, ní ìronú pé, “Ilé ayé 
kò dáa!”

Lẹ́hìnnáà ni arábìnrin kẹ́ta wà 
Yàtọ̀ sí arábìnrin rẹ oníbànújẹ́ àti 
olùbínú, ara tirẹ̀—ya gágá, Kìí ṣe torí 
pé ó gbọ́n pépé tàbí ó lẹ́wà si tàbí ó 
lágbára ju àwọn arábìnrin rẹ̀ lọ̀. Rárá, 
àwọn ènìyàn nígbà míràn nké mọ́ 
bákannáà. Wọ́n nfi ìgbà míràn fi ohun 
tí ọ́ wọ̀ ṣe yẹ̀yẹ́ tàbí ohun tí ó nsọ. 
Àwọn ènìyàn nígbàmíràn nsọ àwọn 
ohun àbùkù nípa rẹ̀. Ṣùgbọ́n kò jẹ́ kí 
eyikeyi rẹ dun òun jù o dunnú Kìí 
ṣe torí pé ó gbọ́n pépé tàbí ó lẹ́wà si 
tàbí ó lágbára ju àwọn arábìnrin rẹ̀ lọ̀. 

Rárá, àwọn ènìyàn nígbà míràn nké 
mọ́ bákannáà. Wọ́n nfi ìgbà míràn fi 
ohun tí ọ́ wọ̀ ṣe yẹ̀yẹ́ tàbí ohun tí ó 
nsọ. Àwọn ènìyàn nígbàmíràn nsọ 
àwọn ohun àbùkù nípa rẹ̀. Ṣùgbọ́n kò 
jẹ́ kí eyikeyi rẹ dun òun jù.

Arábìnrin yí fẹ́ràn láti kọrin. Kò ní 
ohùn òkè, àti pé àwọn ènìyàn nrẹrin 
nípa rẹ̀, ṣùgbọ́n èyí kò da dúró. Òun 
yíò sọ pé, èmi kò ní jẹ́ kí àwọn ènì-
yàn míràn àti èrò wọn dá mi dúró ní 
kíkọrin!”

Òdodo ìbẹ̀ gan an pé ó tẹra mọ́ 
kíkọrin mú kí arábìnrin rẹ̀ àkọ́kọ́ 
banújẹ́ àti pé arábìnrin kejì bínú.

Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún kọjá, nígbẹ̀hìn 
arábìnrin kọ̀ọ̀kan dé òpin àsìkò wọn 
lórí ilẹ̀ ayé.

Arábìnrin àkọ́kọ́, tí ó ri lẹ́ẹ̀kan 
àti lẹ́ẹ̀kansi pé kò sí àdínkù àwọn 
ìjákulẹ̀ ní ìgbé ayé, kú nígbẹ̀hìn nínú 
ìbànújẹ́.

Èkeji náà, ẹni tí ó nfi ojoojúmọ́ rí 
ohun titun kan láti kóríra, kú nínú 
ìbínú

Àti pé arábìnrin kẹta tí ó lo ìgbé 
ayé rẹ̀ ni kíkọ orin rẹ̀ pẹ̀lú gbogbo 
agbára rẹ̀ àti ẹ̀rín tó dájú ní ojú rẹ̀, kú 
tayọ̀tayọ̀.

Bẹ́ẹ̀ni, ìgbẹ́ ayé kò rọrùn bẹ́ẹ̀ rárá, 
àti pé àwọn ènìyàn ko wà ní ọ̀nà- 
kanṣoṣo gẹ́gẹ́bí àwọn arábìnrin mẹta 
inú ìtàn yí. Ṣùgbọ́n àní àwọn àpẹrẹ tó 
kọjá àlà bíi ti ìwọ̀nyí lè kọ́ wa ní ohun 
kan nípa ara wa. Tí ẹ bá jẹ́ bí ti ọ̀pọ̀-
lọpọ̀ lára wa, ẹ lè ti dá apákan ní ara 
yín mọ̀ ní ọ̀kan, ẹ̀jì, tàbí bóyá gbogbo 
awọn arábìnrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ̀nyí. Ẹ jẹ́ 
kí a wo ọ̀kọ̀ọ̀kan dáadáa. Ẹ jẹ́ kí a wo 
ọ̀kọ̀ọ̀kan dáadáa.

Olùjìyà náà
Arábìnrin ákọ́kọ́ rí ara rẹ̀ bí olùjìyà 

kan—gẹ́gẹ́bí ẹnìkan tí wọ́n ṣiṣẹ́ lé 

Àwọn Arábìnrin Mẹ́ta
À ni ojúṣe ipò ọmọẹ̀hìn fún ara wa, àti pé ó ní ohun díẹ̀—tí  
ó bá wà rárá—láti ṣe pẹ̀lú ọ̀nà tí àwọn míràn fi nṣe sí wa.

Láti ọwọ́ Ààrẹ Dieter F. Uchtdorf
Olùdámọ̀ràn Kejì Nínú Àjọ Ààrẹ Kínní
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lórí.1 Ó dàbí ẹni pé ohunkan lẹ́hìn 
òmíràn nṣẹlẹ̀ lemọ́lemọ́ tí ó nmu 
banújẹ́. Pẹ̀lú ìrìnsí ayé yí, ó nfún 
àwọn míràn ní agbára lórí bí òun ṣe 
nní ìmọ̀lára sí àti ìhùwàsí. Nígbàtí 
a bá ṣe èyí, wọ́n ndarí wa kiri nípa 
gbogbo ìjì ìmọ̀—àti pé ní ọjọ́ ìgbékalẹ̀ 
ìbákẹ́gbẹ́ ìròhìn tó wà yí, ìjì wọnnì njà 
ní agbára líle.

Ẹ̀yin arábìnrin ọ̀wọ́n, kíni ìdí tí ẹ fi 
gbọ́dọ̀ jọ̀wọ́ ìdùnnú yín fún ẹnìkan, 
tàbí àkopọ̀ àwọn ẹnì tì kò ní aájò 
bíótiwù kó mọ nípa yín tàbí ìdùnnú 
yín?

Tí ẹ bá nṣèyọnu nípa ohun tí àwọn 
ènìyàn míràn bá sọ nípa yín, njẹ́ kí 
ndá àbá aporó yí: ẹ rántí ẹni tí ẹ jẹ́. Ẹ 
rántí pé ẹ̀yin ni ilé- ọba ti ìjọba Ọlọ́-
run, àwọn ọmọbìnrin Òbí Ọ̀run, ẹnití 
ó jọba jákèjádò gbogbo ayé.

Ẹ ni ìdánimọ̀ ti ẹ̀mí Ọlọ́run. Ẹ ní 
àwọn ẹ̀bùn tó tayọ tí ó wá látilẹ̀ nínú 
ìṣẹ̀dá ti ẹ̀mí yín àti èyí tí ó ngbèrú ní 
ìgbà yíyára ti ìṣíwájú ayé. Ẹ̀yin ni ọmọ 
aláàánú wa àti Bàbá ayérayé ní Ọ̀run, 
Olúwa ọmọ ogun, Ẹni tí ó dá gbogbo 
ayé, tẹ́rẹrẹ ìràwọ̀ yíká gbogbo àyè, 
tí ó sì fi ìràwọ̀ tó yí ọ̀run ká sí ibi tí a 
yàn fún wọn.

Ọwọ́ Rẹ̀ ni ẹ wà.
Ọwọ́ tó dára jùlọ
Ọwọ́ ìfẹ́ni.
Ọwọ́ tó ntọ́jú.
Kò sí ohunkóhun ti ẹnikẹ́ni lè sọ 

nípa yín tí o lè yí èyí padà. Ọ̀rọ̀ wọn 
kò nítumọ̀ ní ìfiwé sí ohun ti Ọlọ́run 
ti sọ nípa yín.

Ojúlówó Ọmọ Rẹ̀ ni yín.
Ó fẹ́ràn yín.
Àní nígbàtí ẹ bá kọsẹ̀, àní nígbàtí ẹ 

bá yípadà kúrò lọ́dọ̀ Rẹ̀, Ọlọ́run fẹ́ràn 
yín. Tí ẹ bá ní ìmọ̀lára àdánù, ìpatì, 
tàbí ìgbàgbé—ẹ máṣe bẹ̀rù. Olùṣọ́ 
Àgùtàn Rere, láti ọwọ́ Greg K. Olsen 
Òun yíò gbée yín lé èjìká Rẹ̀. Òun yíò 
gbé yín lọ Sílé.2

Ẹ̀yin arábìnrin mi ọ̀wọ́n, ẹ jọ̀wọ́ 
ẹ jẹ́ kí àwọn ọ̀rọ̀ òtítọ́ wọ̀nyí wọ inú 
ọkàn yín jinlẹjinlẹ. Ẹ̀yin ó sì ri pé ìdí 
púpọ̀ wà tí kò fi yẹ kí a ni ìbànújẹ́, 
nítorí ẹ ní àyànmọ́ ayérayé láti mú ṣẹ.

Àyànfẹ́ Olùgbàlà àgbáyé fi ẹ̀mí Rẹ̀ 
fún yín kí ẹ lè yàn láti mú àyànmọ́ 
náà jẹ́ òtítọ́. Ẹ lè ti gbé orúkọ Rẹ̀ lé 

orí ara yín; ọmọẹ̀hìn Rẹ̀ ni ẹ jẹ́. Àti 
pé nítorí Rẹ̀, ẹ lè wọ ara yín láṣọ ògo 
ayérayé.

Olùkóríra náà
Arábìnrin kejì bínú sí ayé. Bíi ti 

arábìnrin rẹ̀ tó banújẹ́, òun ní ìmọ̀lára 
pé gbogbo àwọn wàhálà inú ayé rẹ̀ ni 
ó ti ọwọ́ àwọn ẹlòmíràn wá. Ó dá ẹbí 
rẹ̀ lẹ́bi, àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀, ọ̀gá rẹ̀ àti ẹlẹgbẹ́ 
ibi iṣẹ́, ọlọpa, aláàdúgbò, olórí Ìjọ, 
ohun ọ̀ṣọ́ ìgbàlódé, agbára iná òòrùn, 
àti àìní oríre tó tẹ́ pẹpẹ. Ó sì fi mọ́ 
gbogbo wọn.

Kò ronú nípa ara rẹ̀ gẹ́gẹ́bí ẹni 
burúkú. Dípò èyí, ó ní ìmọ̀lára pé 
òun ndúró fún ara òun nìkan ni. 
Gbogbo àwọn míràn, ni ó gbàgbọ́ pé, 
wọ́n ní ìwà àdánìkanjẹ, àrakàn, àti 
ìkoríra. Òun, ní ọ̀nà míràn, ní ìwurí 
nípa èrò rere—ìdáláre, ìṣòtítọ́, àti ìfẹ́.

Ó dunni pé, ọ̀nà ìronú arábìnrin 
tó nbínú yí ti wọ́pọ̀ jù. A ṣe àkíyèsí yi 
ní ìwáàdí àìpẹ́ tí ó fi ìjà ní àárín àwọn 
ẹgbẹ́ olórogún hàn. Gẹ́gẹbí apákan 
ìwáàdí, àwọn olùwáàdí ṣe ìwáni-
lẹ́nuwò fún àwọn ará Palẹ́stínà àti 
Ísáẹ́lì ní Míddle East àti ará Republic 
àti Democrat ní United States. Wọ́n 
ṣàwárí pé “ọ̀kọ̀ọ̀kan wọn rò pé ẹgbẹ́ 
tiwọn ni ó [ní] ìwúrí nípasẹ̀ ìfẹ́ ju 
ìkoríra, ṣùgbọ́n nígbàtí wọ́n bèèrè ìdí 
tí ẹgbẹ́ orogún wọn fi [wà] nínú ìjà, 
[wọ́n] nawọ́ sí ìkóríra bíi kókó ìwúrí 
àwọn ẹgbẹ́ [míràn] .” 3

Ní ọ̀nà míràn, ọ̀kọ̀ọ̀kan ẹgbẹ́ rònú 
nípa ara wọn bí “ẹni rere” —dídára, 
inúrere, àti òtítọ́. Ní òdì kejì, wọ́n rí 
orogún wọn bí “ẹni búburú” —aláì-
mọ̀kan, aláìlóòtọ́, òpùrọ́, àní ẹni ibi.

Ní ọdún tí a bí mi, ayé kún fún 
ogun tó burú jáì tí ó fa ìrora ìbànújẹ́ 
àti ìkorò tó munilómi fún ayé. Ogun 
yí bẹ̀rẹ̀ nípasẹ̀ àkójọ àwọn ènìyàn láti 
orílẹ̀ èdè mi—àwọn ènìyàn tí wọ́n fi 
àwọn àkójọ kan hàn bí ibi tí wọ́n sì 
gbà wọ́n níyànjú sí ìkórira sí wọn.

Wọ́n pa àwọn wọnnì tí wọn kò 
fẹ́ràn lẹ́nu mọ́. Wọ́n fi wọ́n ṣẹ̀sín 
wọ́n sì ṣe wọ́n játijàti. Wọ́n rí wọn bí 
ayédèrú—àní ní ìdínkù sí ẹlẹ́ran ara. 
Nígbà tí ẹ bá ti rẹ àwọn àkójọ ènìyàn 
kan sílẹ̀, ó lè dàbí pe ẹ ndá àwọn ọ̀rọ̀ 
láre àti ìṣe ìjà- agbára lóri wọn.

Mo súnrakì láti ronú nípa ohun 
tí ó ṣẹlẹ̀ ní ogun sẹ́ntúrì sẹ́hìn ní 
Germany. 

Nígbàtí ẹnìkan bá takò tàbí ṣe 
àìfaramọ́ wá, ó lè tanni láti ṣèbí pé 
ohunkan gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n. Àti pé láti bẹ̀ 
ni ìṣísẹ̀ kékeré láti lẹ èrò tó burújáì sí 
ọ̀rọ̀ wọn àti ìṣe.

Bẹ́ẹ̀ni, a gbọ́dọ̀ dúró fún ohun tótọ́ 
ní ìgbàgbogbo, àwọn ìgbà kan sì wà 
nígbàtí a gbọ́dọ̀ gbé ohùn wa sókè 
fún ìdásílẹ̀ náà. Bákannáà, nígbàtí a 
bá ṣeé pẹ̀lú ìbínú tàbí ìkoríra nínú 
ọkàn wa—nígbàtí a bá ké mọ́ àwọn 
ẹlòmíràn láti pa wọ́n lára, mu wọn ṣẹ̀-
sín, tàbí pa wọ́n lẹnu mọ́—àwọn àye 
wà pé a ko ṣeé nínú òdodo.

Kíni Olùgbàlà kọ́ni?
Ṣùgbọ́n ẹ kíyèsĩ mo wí fún yín, ẹ 

fẹ́ràn àwọn ọ̀tá yín, ẹ súre fún àwọn 
ẹnití nfi yín ré, ẹ máa ṣe õre fún àwọn 
tí ó kórìra yín, kí ẹ sì máa gbàdúrà 
fún àwọn tí nfi àránkan bá yín lò tí 
wọn nṣe inúnibíni sí yín;

““Kí ẹ̀yin ó lè jẹ́ ọmọ Bàbá yín tí 
nbẹ ní ọ̀run.” 4

Èyí ni ọ̀nà Olùgbàlà. Òun ni ìṣísẹ̀ 
àkọ́kọ́ ní jíjá ìdèná tí ó ndá ìbínú 
púpọ̀ sílẹ̀, ìkóríra, yíyàsọ́tọ̀, àti ìjà ipá 
sílẹ̀ ní ayé.

“Bẹ́ẹ̀ni,” ẹ lè sọ pé, “Èmi yíò ní ìfẹ́ 
láti fẹ́ràn àwọn ọ̀tá mi—bí wọ́n bá lè 
ní ìfẹ́ láti ṣe bákannáà.” 

Ṣùgbọ́n èyí ko bọ́ si, ṣé ó bọ́ si? À 
ni ojúṣe ipò ọmọẹ̀hìn fún ara wa, àti 
pé ó ní ohun díẹ̀—tí ó bá wà rárá—
láti ṣe pẹ̀lú ọ̀nà tí àwọn míràn fi nṣe sí 
wa. À nní ìrètí gbangba pé wọn yíò ní 
òye àti ìfẹ́ àìlẹ́gbẹ́ ní àbábọ̀, ṣùgbọ́n 
ìfẹ́ wa fún wọn dá wà láìsí ìmọ̀ara tí 
wọ́n ní wa.

Bóyá ìtiraka wa láti fẹ́ràn àwọn ọ̀tá 
wa yíò rọ̀ wọ́n lọ́kàn kí ó sì fún wọn 
lágbára láti ṣe rere. Bóyá kò ní bọ́ si. 
Ṣùgbọ́n èyí kò yí ìfarasìn wa láti tẹ̀lé 
Jésù Krístì padà.

Nítorínáà, gẹ́gẹ́bí ọmọ Ìjọ Jésù 
Krístì, àwa o fẹ́ràn àwọn ọ̀tá wa.

Àwa ó borí ìbínú tàbí ìkóríra.
A ó kún ọkàn wa pẹ̀lú ìfẹ́ fún gbo-

gbo àwọn ọmọ Ọlọ́run.
Àwa o nawọ́ jáde láti bùkún àwọn 

ẹlòmíràn kí a sì ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ fún 
wọn—àní àwọn wọnnì tí wọ́n lè “fi 
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àrankàn bá [wa] lò, tí wọ́n nṣe inúni-
bini sí [wa].” 5

Ojúlówó Ọmọẹ̀hìn Náà
Arábìnrin kẹ́ta dúró bí ojúlówó 

ọmọẹ̀hìn ti Jésù Krístì. Ó ṣe ohun 
kan tí ó lè le koko láti ṣe—ó gbẹ́kẹ̀lé 
Ọlọ́run àní ní ojú ìṣẹ̀sín àti ìṣòro. Ní 
ọ̀nà kan ó dúróti ìgbàgbọ́ rẹ̀ àti ìrètí, 
ní àìka ẹ̀gàn àti àbùkù ní àyíká rẹ̀ sí. 
O gbé ìgbé ayé aláyọ̀, kìí ṣe nítorí pé 
àwọn ipò rẹ̀ jẹ́ aláyọ̀ ṣùgbọ́n òun jẹ́ 
aláyọ̀.

Kò sí ẹnìkan lára wa tí ó la ìrìnàjò 
ayé kọjá láìsí àtakò. Pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ 
àwọn ipá tí ó ngbìyànjú láti fà wá 
kúrò, báwo ni a ṣe ntẹramọ́ fífi ìràn 
wa lé orí ìlérí ìdùnnú ológo sí àwọn 
olódodo?

Mo gbàgbọ́ pé ìdáhùn náà ni a 
lè rí nínú àlá kan tí wòlíì kan lá ní, 
ẹgbẹ̀rún ọdún sẹ́hìn. Orúkọ wòlíì náà 
ni Léhì, àti pé àlá rẹ̀ ni a kọ sílẹ̀ sínú 
Ìwé Mọ́rmọ́nì.

Nínú àlá rẹ̀, Léhì rí pápá tó gbòòrò, 
nínú rẹ̀ ni igi alárà kan, tó dára kọjá 
ìjúwe. Bákannáà ó rí àkojọ́ púpọ̀ 
àwọn ènìyàn tí wọ́n nwà ọ̀nà lọ sí ìdí 
igi náà. Wọ́n fẹ́ tọ́ èso igi ológo náà 
wò. Wọ́n ní ìmọ̀lára wọ́n ní ìgbẹ́kẹ̀-
lé pé yíò fún wọn ní ìdùnnú nlá àti 
ìbágbé àláfíà.

Ọ̀nà tóóró wà tí ó darí lọ sí ibi igi 
náà, àti pé ní ìfẹgbẹ́kẹ̀gbẹ́ ni ọ̀pá irin 
tí ó ràn wọ́n lọ́wọ́ láti dúró ní ipá 
ọ̀nà. Ṣùgbọ́n bákannáà òkùnkùn tó 
ṣú biribiri kan tì ó nbo ìran méjèèjì 
ipá ọ̀nà àti igi náà. Àti pé àní bóyá 
ewu púpọ̀ ni ìró nlá ẹ̀rín àti ìṣẹ̀sín tí ó 
nwá láti inú ilé nlá àti ilé aláyè nítòsí. 
Ní ìgbọ́nrìrì, àní ìtàbùkù fi òye yé 
àwọn ènìyàn kan tí wọn dé ìdí igi tí 
wọ́n sì ti tán èso alárà náà wò láti ní 
ìmọ̀lára ìtìjú wọ́n sì ṣáko lọ.6

Bóyá wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti ṣe iyèméjì pé 
igi náà dára bí wọ́n ṣe ti rò tẹ́lẹ̀. Boyá 
wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti bèèrè òdodo ìrírí ohun 
tí wọ́n ti rí.

Tàbi wọ́n rò pé bí wọ́n bá yípadà 
kúrò ní ìdí igi náà, ìgbé ayé yíò rọrùn. 
Tàbí wọn kò ní fi wọ́n ṣẹ̀sín tàbí rẹrin 
si mọ́.

Ati pé nítòótọ́, àwọn ènìyàn tí wọ́n 
ntàbùkù sí wọn bí àwọn ènìyàn tí inú 

wọn dùn tí wọ́n nní ìgbà ìgbádùn. 
Nítorínáà, bóyá tí wọ́n bá pa igi náà 
ti, wọn yíò kí wọn káàbọ̀ sínú agbo 
àwọn ènìyàn nlá àti ilé aláyè àti gbí-
gba oríyìn fún ìdájọ́, òye, àti dídán.

Dúró ní Ipá Ọ̀nà náà!
Ẹ̀yin arábìnrin ọ̀wọ́n, ọ̀rẹ́ ọ̀wọ́n, 

tí ó bá ṣòro fún yín láti di ọ̀pá irin 
mú daindain kí ẹ sì rìn ní ìdúróṣinṣin 
síwájú ìgbàlà; tí ẹ̀rín àti ẹ̀sín àwọn 
ẹlòmíràn ẹnití ó dàbí o ní ìgbẹ́kẹ̀lé 
gidi nmú yin yẹsẹ̀; tí ẹ bá dàmú nípa 
àìdáhùn àwọn ìbèèrè tàbí ẹ̀kọ́ tí ko 
yée yín síbẹ̀síbẹ̀; tí ẹ ní ìmọ̀lára ìbànú-
jẹ́ nítorí àwọn ìjákulẹ̀, mo rọ̀ yín láti 
rántí àlá Léhì.

Dúró ní Ipá Ọ̀nà náà!
Maṣe fi ọ̀pá irin náà—ọ̀rọ̀ Ọlọ́run 

sílẹ̀ láéláé!
Àti pé nígbàtí ẹnìkan bá gbìyànjú 

láti mu u yín tijú fún ṣíṣe àbápín ìfẹ́ 
Ọlọ́run, pa wọ́n ti.

Maṣe gbàgbé láéláé pé, ẹ jẹ́ ọmọ 
Ọlọ́run; ọrọ̀ ìbùkún wà ní ìsura; tí ẹ 
bá kọ́ láti ṣe ifẹ́ Rẹ̀, ẹ ó gbé pẹ̀lú Rẹ̀ 
lẹ́ẹ̀kan si! 7

Àwọn ìlérí ìyìn àti ìtẹ́wọ́gbà nípa 
ayé kò ní ìgbẹ́kẹlé, kíí ṣe òtítọ́, àti pé 
kìí tẹ́nilọ́rùn. Àwọn ìlérí Ọlọ́run dájú, 
o jẹ́ òtítọ́, àti aláyọ̀- - - báyìí àti títíláé.

Mo pè yín láti gbèrò ẹ̀sìn àti ìgbà-
gbọ́ látinú ìrò gíga kan. Kò sí ohun tí 
a fúnni nínú ilé nlá àti aláyè tí a lè fi 
wé èso ìhìnrere ti Jésù Krístì alààyè.

Nítòótọ́, “ojú kò tíì rí, tàbí eti gbọ́, 
tàbí wọnú ọkàn ọmọ ènìyàn, àwọn 
ohun èyí tí Ọlọ́run ti pesè sílẹ̀ fún 
àwọn tí ó ní ìfẹ́ rẹ.” 8

Mo ti kọ́ ẹ̀kọ́ fùnra mi pé ipá ọ̀nà 
ipò ọmọẹ̀hìn nínú ìhìnrere Jésù Krístì 
ni ọ̀nà sí ayọ̀. Òun ni ọ̀nà sí ààbò àti 
àláfíà. Ohun ni ọ̀nà sí òtítọ́. Òun ni 
ọ̀nà sí òtítọ́.

Mo jẹ́ ẹ̀rí pé nípa ẹ̀bùn àti agbára 
Ẹ̀mí Mímọ́, ẹ lè kọ́ èyí fúnra yín.

Ní ìgbà kannáà, tí ipá ọ̀nà bá ṣòro 
fún yín, mo ní ìrètí pé ẹ ó rí ààbò 
àti okun nínú ètò ìyanu Ijọ—Alakọ-
bẹrẹ, àwọn Ọ̀dọ́mọbìnrin, àti Ẹgbẹ́ 
Ìrànlọ́wọ́. Wọ́n dà bí àmì- ọ̀nà ní ipá 
ọ̀nà, níbití ẹ ti lè tún ìgbẹ́kẹ̀lé yín ṣe 
àti ìgbàgbọ́ fún ìrìnàjò tó wà níwá-
jú. Wọn jẹ́ ilé ààbò, níbití ẹ ti le ní 

ìmọ̀lára wíwà pẹ̀lú àti gbígba ìgbìyàn-
jú láti ọ̀dọ̀ àwọn arábìnrin àti àwọn 
ọmọẹ̀hìn ẹgbẹ́ yín. 

Àwọn ohun tí ẹ kọ́ ní Alakọbẹrẹ 
múra yín sílẹ̀ fún àfikún òtítọ́ tí ẹ kọ́ 
bí àwọn ọ̀dọ́mọbìnrin. Ipá ọ̀nà ipò 
ọmọẹ̀hìn tí ẹ rìn ní yàrá ìkàwé àwọn 
ọ̀dọ́mọbìnrin darí sí ìjọsìn àti ipò 
arábìnrin ti Ẹgbẹ́ Ìrànlọ́wọ́. Pẹ̀lú iṣísẹ̀ 
kọ̀ọ̀kan ní ẹ̀gbẹ́ ọ̀nà, a fún un yín ní 
àfikún àwọn ànfàní láti júwe ìfẹ́ yín 
fún àwọn ẹlòmíràn nípasẹ̀ àwọn ìṣe 
àánú, ìfẹ́ àìlẹ́gbẹ́, àti iṣẹ́ ìsìn.

Yíyan Ipá ọ̀nà ipò ọmọẹ̀hìn yí yíò 
yọrí sí ìdùnnú àìlesọ àti ìmúṣẹ ìwà 
ẹ̀dá yìn.

Kò lè rọrùn. Yíò gba gbogbo ohun 
tí a lè ṣe—gbogbo òye yín, ọnà, 
ìgbàgbọ́, ìṣòdodo, okun, ìpinnu, àti 
ìfẹ́. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan ẹ̀yin ó wẹ̀hìn 
wò lóri ìtiraka yín, àti pé àà, bí ẹ ó ṣe 
dúpẹ́ pé ẹ dúró gbọingbọin, tí ẹ gbà-
gbọ́, tí ẹ kò sì yà kúrò ní ipá ọ̀nà.

Tẹ̀síwájú
Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun kan lè wà 

nípa ìgbé ayé tí ó kọjá agbára wa. 
Ṣùgbọ́n ní òpin, ẹ̀ ó ní okun láti yan 
méjèèjì ibùdó yín àti ọ̀pọ̀ ìrírí yín ní 
ẹ̀gbẹ́ ọ̀nà. Kìí ṣe púpọ̀ nípa agbára 
yín, ṣùgbọ́n àwọn àṣàyàn tí ó nmú 
ìyàtọ̀ wá ninú ayé.9

Ẹ kò lè fi àyè gba ipò yín láti bà 
yín nínú jẹ́.

Ẹ kò lè fi àyè gba wọ́n láti mú yín 
bínú.

Ẹ lè yọ̀ pé ẹ jẹ́ ọmọbìnrin Ọlọ́run. 
Ẹ lè rí ayọ̀ àti ìdùnnú nínú oore- ọ̀fẹ́ 
Ọlọ́run àti nínú ìfẹ́ Jésù Krístì.

Inú yín lè dùn.
Mo rọ̀ yín láti jẹ́ kí ọkàn yín kún 

fún ìmoore fún ọ̀pọ̀ àìlóye inúrere 
Ọlọ́run. Ẹ̀yin olólùfẹ́ arábìnrin mi, ẹ 
lè ṣe èyí! Mo gbàdúrà pẹ̀lú gbogbo 
ìfẹ́- ọkàn mi pé ẹ ó mú kí àṣàyàn yín 
tẹ̀síwájú síbi igi ìyè. Mo gbàdúrà pé 
ẹ o yàn láti gbé ohùn yín sókè kí ẹ sì 
gbé ìgbé ayé ológo ni ìrẹ́pọ̀ ìró ohùn 
orin ìyìn, yíyọ ayọ̀ nínú ìfẹ́ Ọlọ́run àti 
nínú ìyanu tí Ìjọ Rẹ̀ àti ìhìnrere ti Jésù 
Krístì lè mú wá sí ayé.

Orin ọmọlẹ́hìn tòótọ́ lè dàbí òdì 
tàbí tí ó láruwo díẹ̀ sí àwọn kan. Láti 
ìbẹ̀rẹ̀ àsìkò ni èyí ti rí bẹ́ẹ̀.
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Ṣùgbọ́n sí Bàbá wa Ọ̀run, àti sí 
àwọn wọnnì tí wọ́n ní ìfẹ́ tí wọ́n sì 
nbu ọ̀wọ̀ fun Un, ó jẹ́ ojúlówó orin 
tó ládùn jùlọ—ọlá àti orin ìràpadà 
ìfẹ́ mímọ́ àti iṣẹ́ ìsìn sì Ọlọ́run àti 
ọmọlàkejì.10

Mo fi ìbùkún mi sílẹ̀ fún yín gẹ́gẹ́bí 
Àpọ́stélì Oluwa kan pé ẹ̀yin ó rí okun 
àti ìgboyà láti fi tayọ̀tayọ̀ làkàkà bí 
ọmọbìnrin Ọlọ́run nígbàtí ẹ bá nfi 
ìdùnnú rin ọjọ́ kọ̀ọ̀kan ní ipá ọ̀nà oló-
go ti ipo ọmọlẹ̀hìn. Ní orúkọ mímọ́ ti 
Jésù Krístì, àmín
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