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Sí gbogbo ẹni tí ó nfẹ láti ní òye ẹni tí a jẹ́ bií ọmọ 
íjọ Jésù Krísti ti àwọn Ènìyàn Mímọ́ Ọjọ- Ikẹhìn, mo 
fẹ́ fún yín ní àmì ìbẹ̀rẹ̀ tí ó ní ìtumọ̀ nípa àwọn ọ̀rọ̀ 

mẹ́ta wọ̀nyí: A nwá Krístì.
À nwá láti kọ́ nípa Rẹ̀. Láti tèlé E. Láti dàbíi Tirẹ̀ síi.
Ojoojúmọ́ jákèjádò ọdún, à nwá A. Ṣùgbọ́n ní pàtàkì ní 

àsìkò ọdún Kérésìmesì—yí, nígbàtí a nṣe ayẹyẹ ìbí àyànfẹ́ 
Olùgbàlà wa—ọkàn wa nfà sí ọ̀dọ̀ Rẹ̀ síi títíláé.

Bíi apákan ìmúrasílẹ̀ wa fún ṣíṣe ayẹyẹ Kérésìmesì, ẹ 
jẹ́ kí a gbèrò bí àwọn wọnnì tí wọ́n gbé ní mìllẹ́níà méjì 
sẹ́hìn ti múrasílẹ̀ láti tẹ́wọ́gba dídé Olùgbàlà. 

Àwọn Olùṣọ́- àgùtàn 
A kò mọ púpọ̀ nípa àwọn olùṣọ́- àgùtàn, kìkì pé wọ́n 

“ngbé nínú pápá, wọ́n nṣọ́ agbo àgùtàn wọn ní alẹ́.” 1 
Àwọn olùṣọ́- àgùtàn ju àwọn ènìyàn kan lásán lọ, bí ọ̀pọ̀lọ-
pọ̀ ẹ̀mí yíyẹ fún ìyẹ́sí tí wọ́n nṣe iṣẹ́ owó ojúmọ́ wọn.

Wọ́n lè ṣe aṣojú àwọn ẹni ti, ní ìgbà kan, wọ́n lè má 
tilẹ̀ jẹ́ aláápọn ní wíwá Krístì, ṣùgbọ́n tí ọkàn wọn yípadà 
nígbàtí àwọn ọ̀run ṣí tí a sì kéde Krístì sí wọn. 

Ìwọ̀nyí ni àwọn ẹni ti, lẹ́hìn tí wọ́n ti gbọ́ ohun ti àwọn 
ìránṣẹ́ ọ̀run, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n lọ sí Bẹ́tlẹ́hẹ́mù ní fífẹ́ lati ríi.2

Àwọn Ọlọ́gbọ́n Ọkùnrin
Àwọn Ọlọ́gbọ́n Ọkùnrin jẹ́ àwọn ọ̀mọ̀wé tí wọ́n ti ṣe àṣà-

rò nípa bíbọ̀ Mèssíàh, Ọmọ Ọlọ́run. Nípasẹ̀ ẹ̀kọ́ kíkọ́ wọn, 

wọ́n dá àwọn àmì tí ó tọ́ka sí ìbí Rẹ̀ mọ̀. Nígbàtí wọ́n dá wọn 
mọ̀, wọ́n fi ilé wọn sílẹ̀ wọ́n sì rin ìrìnàjò lọ sí Jérúsálẹ́mù, 
wọ́n nbèèrè, “Níbo ni ẹni tí a bí wà Ọba àwọn Júù?” 3

Ìmọ̀ wọn nípa Krístì kò dúró sórí ẹ̀kọ́ nìkan. Nígbàtí wọ́n ti 
rí àwọn àmì ìbí Rẹ̀, wọ́n gbé ìgbésẹ̀. Wọ́n jáde láti wá Krístì.

Àwọn ọkùnrin ọlọ́gbọ́n náà lè dúró fún àwọn wọnnì tí 
wọ́n nwa Krístì nípasẹ̀ ẹ̀kọ́ kíkọ́ àti ṣíṣe àṣàrò ẹ̀kọ́. Ìfọkàn-
sìn wọn sí òtítọ́ ní ìkẹhìn ndarí wọn láti wáKrístì kí wọ́n sì 
sìn Ín gẹ́gẹ́bí Ọba àwọn Ọba, Olùgbàlà aráyé.4

Simeon àti Anna
Simeon àti Anna lè dúró fún àwọn wọnnì tí wọ́n nwá 

Krístì nípasẹ̀ Ẹ̀mí. Àwọn ẹ̀mí ìyanu wọ̀nyí fi ìfọkànsìn ṣe 
ẹ̀sìn àti pé, nípasẹ̀ àwẹ̀ àti àdúrà àti nípa dídarí ìgbé ayé 
ìfọkànsìn àti ìgbọràn, wọ́n dúró pẹ̀lú ìtara láti rí ọjọ́ bíbọ́ 
Ọmọ Ọlọ́run.

Nípasẹ̀ ìṣòtítọ́, ìrẹ̀lẹ̀, àti ìgbàgbọ́, wọ́n nfi sùúrù wo bíbọ́ 
Olùgbàlà.

Níkẹhìn, òdodo wọn ní èrè bí Màríà àti Jósẹ́fù ṣe gbé 
ọmọ ọwọ́ náà fún wọn ẹnití yíò gbé ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lé orí ara 
Rẹ̀ ní ọjọ́ kan.5

Àwọn onígbàgbọ́ ní àárín àwọn ará Nífáì àti Lámánì
Ìtàn tí ó wọni lọ́kàn nípa bí àwọn onígbàgbọ́ ní Ayé 

Titun ti nwo fún àwọn àmì ìbí Olùgbàlà tí a rí nínú Ìwé 
ti Mọ́rmọ́nì. 
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Ẹ rántí pé àwọn wọnnì tí wọ́n ní ìgbàgbọ́ nínú Krístì 
ni wọ́n tàbùkù tí wọ́n sì ṣe inúnibini si. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ọjọ́ 
náà fi ẹ̀sùn kan àwọn onígbàgbọ́ nípa rírọ̀mọ́ àwọn ìsìn 
èké òmùgọ̀. Ní tóótọ́, àwọn aláìgbàgbọ́ gbé ohùn sókè gidi 
nínú ṣíṣe ẹlẹ́yà wọn tóbẹ́ẹ̀ tí wọ́n fa “ìrúkèrúdò nlá” ní ilẹ̀ 
náà(3 Nephi 1:7) Wọ́n kẹ́gàn àwọn wọnnì tí wọ́n gbàgbọ́ 
pé a ó bí Olùgbàlà. 

Ìbínú àti ìrunú wọn pọ̀ dé bi pé wọ́n fé kí gbogbo àwọn 
wọnnì tí wọ́n gbàgbọ́ nínú Olùgbàlà ó wà ní ìdákẹ́rọ́rọ́ 
lẹ́ẹ̀kannáà. Ìwé ti Mọ́rmọ́nì kọ àkọsílẹ̀ ìpinnu kíákíá náà.6

Àwọn onígbàgbọ́ tí wọ́n gbé ní àsìkò yí le dúró fún 
àwọn wọnnì tí wọ́n nwá Krísti àní nígbàtí àwọn ẹlòmíràn 
nrẹrin, nkẹgàn, tí wọ́n sì nṣe ẹ̀sín. Wọ́n nwá Krístì àní 
nígbàtí àwọn míràn ngbìyànjú láti fi wọ́n ṣe ẹlẹ́yà bí aláì-
dáa, aláìgbọ́fáàrí, tàbí òmùgọ̀.

Ṣùgbọ́n àìkàsí àwọn ẹlòmíràn kò lé mú ìrẹ̀wẹ̀sì bá àwọn 
onígbàgbọ́ tòótọ́ ní wíwá Krístì.

A Nwá Krístì
Jákèjádò ọdún, àti boyá nípàtàkì ní àsìkò Kérésìmesì yí, 

yíó jẹ́ èrè fúnwa láti bèèrè ìbéèrè náà lẹ́ẹ̀kan si “Báwo ni 
èmi ṣe nwá Krístì?” 

Ní àsikò líle kan ní ìgbé ayé rẹ̀, Dáfídì Ọbá nlá kọ pé, 
“Ọlọ́run, ìwọ ni Ọlọ́run mi; ní kùtùkùtù ni èmi ó ma wá 
ọ: òùngbẹ rẹ ngbẹ ọkàn mi, ẹran ara mi nfà sí ọ.” 7

Bóyá ìwà wíwá Ọlọ́run yí jẹ́ ọ̀kan lára àwọn èrèdí tí 
wọ́n fi ṣe àpèjúwe Dáfídì gẹ́gẹ́bí ẹni bí ọkàn Ọlọ́run.8

Ní ìgbà Kérésìmesì yìi àti ní jákèjádò gbogbo inú ọdún, 
njẹ́ kí a lè wá Olùgbàlà wa ọ̀wọ́n pẹ̀lú ọkàn wa àti ẹ̀mí 

wa, Ọba Àláfíà, Ẹni Mímọ́ Ísáẹ́lì. Nítorí ìfẹ́ yí, nínú èyí tí ó 
jùlọ, ṣe àpèjúwe, kìi ṣe ẹni tí a jẹ́ bí ọmọ Ìjọ Jésù Krístì ti 
àwọn Ènìyàn Mímọ́ Ọjọ́- ikẹhìn nìkan, ṣùgbọ́n àní síwájú 
síi ẹni tí a jẹ́ ní tòótọ́ gẹ́gẹ́bí ọmọlẹ́hìn Krístì.

ÀWỌN ÀKỌSSÍLẸ̀ RÁŃPẸ́.
1. Lúkù 2:8.
2. Wo Lúkù 2:15.
3. Wo Matteu 2:1- 2.
4. Wo Matteu 2:11.
5. 37 Wo Lúkù 2:22–38.
6. Wo 3 Nífáì 1.
7. OrinDáfídì 63:1.
8. Wo Acts 13:22.

 ÌKỌ́NI LÁTI INÚ ỌRỌ YÍ

Báwo ni a ṣe lè wá Krísti dáadáa síi, bí Ààrẹ̀ Uchtdorf 
ṣe dábàá? Ẹ lè gba àwọn wọnnì tí ẹ̀ nkọ́ ní ìyànjú láti bi 
ara wọn léèrè pé, “Báwo ni mo ṣe nwá Krístì?” Gbèrò 
pípè wọ́n láti bẹ̀rẹ̀ ṣíṣe àbápín bì ọ̀kọ̀ọ̀kan wọn ṣe nwá 
Krístì ní ìgbà àṣàrò ìwé mímọ́ ẹbí wọn lójoojúmọ́. 
Bákannáà ẹ lè wo fídíò Kérésìmesì Mormon .org pẹ̀lú 
àwọn wọnnì tí ẹ̀ nkọ́ kí ẹ sì pè wọ́n láti kópa nínú ànfà-
ní ọdọọdún yí láti wá Krísti nípa títẹ̀lé àwọn ìkọ́ni Rẹ̀.

ÀWỌN ỌMỌDÉ
Ṣíṣọ́nà Fún Jésù

Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ṣọ́nà wọ́n sì dúró fún ìbí Jésù. Bayii 
à nṣọ́nà a sì ndúró fun Un láti wá lẹ́ẹ̀kan si! A lè 

ṣetán nípa kíkọ́ nípa Jésù àti títẹ̀lé E. Báwo ni ẹ ṣe ntẹ̀lé 
Jésù? Ya ìràwọ̀ kan kí o sì kọ àwọn èrò rẹ sínú rẹ̀
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“Àwọn wọnnì tí wọ́n yí wa ká 
nílò àkíyèsí wa, ìgbani- níyànjú 

wa, àtìlẹ́hìn wa, ìtùnú wa, ìwàrere 
wa,” ni Ààrẹ Thomas S. Monson sọ. 
. . . Àwa ni ọwọ́ Olúwa níhĩnyi lórí 
ilẹ̀ ayé, pẹ̀lú ìyọ̀nda lati sìnrú ati lati 
gbé awọn ọmọ Rẹ̀ sókè.” Ó ní ìgbẹ́-
kẹ̀lé lórí ọ̀kọ̀ọ̀kan wa.” 1

Ààrẹ Henry B. Eyring, 
Olùdámọ̀ràn Kínní nínú Àjọ Ààrẹ 
Ìkínní, sọ pé: “Ìyípadà nlá kan bẹ̀rẹ̀ 
nínú ọkàn yín nígbàtí ẹ wá sínú Ìjọ. 
Ẹ dá májẹ̀mú kan, kí ẹ sì gba ìlérí 
kan tí ó bẹ̀rẹ̀ sí nyí ìwà ẹ̀dá yín gan 
an padà . . . 

“. . . Ẹ ṣe ìlérí pé ẹ ó ran Olúwa 
lọ́wọ́ láti mú àjàgà [àwọn ẹlòmíràn] 
fúyẹ́ kí wọ́n sí ní ìtùnú. A fún un yín 
ní agbára láti ṣe ìranlọ́wọ́ mú àwọn 
ẹrù wọnnì fúyẹ́ nígbàtí ẹ gba ẹ̀bùn 
Ẹ̀mí Mímọ́.” 2

“A fẹ́ lo ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere láti rí àwọn 
ẹlòmíràn gẹ́gẹ́bí Olùgbàlà ti ṣe—
pẹ̀lú àánú, ìrètí, àti ìfẹ́ àìlẹ́gbẹ́,: ni 

Níní Ìfẹ́ láti Bá Ara Wa Gbé Àjàgà

Jean B. Bingham, Ààrẹ Gbogbogbò 
Ẹgbẹ́ Irànlọ́wọ́ sọ. “Ọjọ́ náà nbọ̀ 
nígbàtí a ó ní òye pípé nípa ọkàn 
àwọn ẹlòmíràn tí a ó sì fi ìmoore 
hàn láti gba ìyọ́nú tí a nà sí wa— 
gẹ́gẹ́bí a ti nfi èrò ìfẹ́ tòótọ́ àti àwọn 
ọ̀rọ̀ sọwọ́ sí àwọn ẹlòmíràn. . . .

“Ojúṣe wa àti ànfàní ni láti gba ìtẹ̀-
síwáju mọ́ra nínú gbogbo ènìyàn bí a 
ṣe ntiraka láti dàbíi Olùgbàlà wa síi.” 3

Bí a ṣe nbá ara wa gbé àjàgà tí a 
sì npa àwọn májẹ̀mú wa mọ́, à nṣí 
ọ̀na sílẹ̀ fún Jésù Krístì láti wo àwọn 
ẹlòmíràn sàn. Alàgbà Jeffrey R. Hol-
land ti Iyejú àwọn Àpọ́stélì Méjìlá 
kọ́ni pe: “Ní gbígbèrò iye àìlóye ti 
Kíkàn mọ́ agbelebu àti Ètùtù, mo ṣe 
ìlérí fún yín pé Òun kì yíò kọ ẹ̀hin 
Rẹ̀ sí wa bayii. Nígbàtí Ó sọ fún 
àwọn òtòṣì ní ẹ̀mí, ‘Ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi,’ 
Ó túmọ̀ sí pé Ó mọ ọ̀nà àbáyọ Ó sì 
mọ ọ̀nà sí òkè. Ó mọ̀ ọ́ nítorípé Ó 
ti rin ìrìn ibẹ̀ Ó mọ ọ̀nà náà nítorípé 
Òun ni ọ̀nà náà.” 4

Àfikún àwọn Ìwé Mímọ
Matthew 25:40; Galatians 6:2; 
Mosiah 2:17; 18:8–9

ÀWỌN ÀKỌSSÍLẸ̀ RÁŃPẸ́
1. Thomas S. Monson, “Sin Olúwa pẹ̀lú ìfẹ́,” 
Liahona, Feb. 2014, 4.

2. Henry B. Eyring, “Olùtùnú Náà,” Liahona, 
May 2015, 18.

3. Jean B. Bingham, “Èmi ó mú Ìmọ́lẹ̀ Ìhìnrere 
wá sínú Ilé Mi,” Liahona, Nov. 2016, 6, 8.

4. Jeffrey R. Holland, “Àwọn Ohun tí o Fọ́ láti 
Túnṣe” Liahona, May 2006, 71.
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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 ìranlọ́wọ́ láti gbé 
àjàgà àwọn ẹlòmíràn àti pípa 
àwọn májẹ̀mú wa mọ́ ṣe nṣí 
ọ̀nà fún Jésù Krístì láti wo àwọn 
wọnnì tí wọ́n wà nínú àìní sàn?

Ìgbàgbọ, Ẹbí, Ìranlọwọ


