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ÇFARË ËSHTË UNGJILLI I JEZU KRISHTIT?
Ungjilli i Jezu Krishtit është plani i Atit Qiellor për lumturinë
dhe shpëtimin* e fëmijëve të Tij. Është quajtur ungjilli i Jezu
Krishtit pasi Shlyerja e Jezu Krishtit është qëndrore në planin e
Atit Qiellor. Nëpërmjet planit të Tij Ati Qiellor dërgoi në botë
Birin e Tij, Jezu Krishtin, për të na treguar se si të bëjmë një je-
të kuptimplote dhe të lumtur dhe si të provojmë gëzim të për-
jetshëm pas kësaj jete. Nëpërmjet hirit dhe mëshirës së Jezu
Krishtit ju mund pastroheni nga mëkati dhe të gëzoni paqe të
ndërgjegjes. Ju mund të bëheni të denjë për të jetuar në prani-
në e Atit Qiellor pas kësaj jete.

Për ta marrë këtë paqe dhe fuqi, duhet
të mësoni dhe të ndiqni parimet dhe
ordinancat e ungjillit. Një parim është
një e vërtetë që mund të zbatohet në
jetë; një ordinancë është një akt i
shenjtë formal i kryer nga autoriteti
i priftërisë dhe shpeshherë është një
mënyrë për të hyrë në besëlidhje me
Atin Qiellor. Parimet e para të ungjillit
janë besimi tek Jezu Krishti dhe pendi-
mi. Ordinancat e para të ungjillit janë
pagëzimi dhe marrja e Frymës së
Shenjtë.

Pasi mësoni dhe ndiqni parimet dhe ordinancat e para të ungji-
llit, ju kërkoni të ndiqni shembullin e Krishtit gjatë gjithë jetës
suaj. Kjo besnikëri e vazhdueshme quhet “durimi deri në fund”.
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Mësimet dhe Shlyerja e Jezu Krishtit janë në qendër të ungjillit të Tij.

*Fjalët me të kuqe janë përkufizuar në faqet 18 dhe 19.

Ju mund të jetoni sipas

ungjillit të Jezu Krishtit:

• Duke zhvilluar besim

tek Jezu Krishti.

• Duke u penduar.

• Duke u pagëzuar dhe

duke marrë Frymën

e Shenjtë.

• Duke duruar deri

në fund.



BESIMI TEK JEZU KRISHTI
Besimi është një bindje e fuqishme që e nxit një person të vepro-
jë. Besimi që çon në falje të mëkateve, përqëndrohet tek Jezu
Krishti, Shlyerja e të cilit bën të mundur faljen. Besimi tek Jezu
Krishti është më tepër se një besim pasiv tek Ai. Do të thotë të
besosh që Ai është Biri i Perëndisë dhe që vuajti për mëkatet, lën-

gatat dhe sëmundjet tuaja. Do të thotë
të veprosh sipas atij besimi. Besimi tek
Jezu Krishti të çon drejt dashurisë për
Të, besimit tek Ai dhe bindjes ndaj
urdhërimeve të Tij.

PENDIMI
Besimi tek Jezu Krishti të çon drejt
dëshirës për ta ndryshuar jetën tënde
për më mirë. Ndërsa studioni ungji-
llin, kuptoni se keni mëkatuar ose

që keni vepruar në kundërshtim me vullnetin dhe mësimet e
Perëndisë. Nëpërmjet pendimit ju ndryshoni ato mendime, dë-
shira, zakone dhe veprime që nuk janë në harmoni me mësimet
e Perëndisë. Ai premtoi se kur ju pendoheni, Ai do t’i falë më-
katet tuaja. Kur pendoheni ju duhet të:

Kuptoni se keni mëkatuar dhe të ndjeni keqardhje të sinqertë
për atë që keni bërë.

Ndaloni bërjen e së gabuarës dhe të mundoheni të mos e
bëni përsëri.

Rrëfeni Zotit mëkatet tuaja dhe të kërkoni falje. Duke vepruar
kështu çlironi një barrë të rëndë. Nëse keni mëkatuar ndaj një
tjetri, ju i kërkoni falje atij personi.
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Besimi tek Jezu Krishti është parimi i parë i ungjillit.

“Ki besim tek Zoti me

gjithë zemër dhe mos u

mbështet në gjykimin tënd.

Pranoje në të gjitha

rrugët e tua, dhe ai do të

drejtojë shtigjet e tua.”

Fjalët e Urta 3:5–6







Bëni dëmshpërblim. Ju bëni ç’të mundni për të ndrequr prob-
lemet që mund të kenë shkaktuar veprimet tuaja.

Mbani urdhërimet. Bindja ndaj urdhërimeve të Perëndisë sjell
fuqinë e ungjillit në jetën tuaj. Ungjilli do t’ju japë fuqi për të
braktisur mëkatet tuaja. Të mbash urdhërimet, përfshin të bësh
shërbim, të falësh të tjerët dhe të marrësh pjesë në mbledhjet
e Kishës.

Pranoni Shpëtimtarin. Pjesa më e rën-
dësishme e pendimit është të arrish
të kuptosh se falja vjen për shkak të
Shpëtimtarit. Ndonjëherë mund të jeni
ndjerë se Perëndia nuk do të falë mëka-
te serioze. Por, Shpëtimtari vuajti për
mëkatet tona që ato të mund të kapër-
cehen, madje edhe ato që janë serioze.
Rrjedhime të pendimit të vërtetë janë
falja, paqja, ngushëllimi dhe gëzimi.

Pendim nuk do të thotë gjithmonë
të bësh ndryshime të mëdha. Shpesh
ai thjesht kërkon një përkushtim të
madh për të jetuar sipas urdhërimeve
të Perëndisë. Pendimi i vërtetë nuk
ndodh gjithmonë menjëherë; ji i du-
ruar me veten tënde ndërsa përpiqesh të bësh atë që është e
drejtë dhe të ndreqësh gabimet që bën. Ndërsa pendohesh do
të përjetosh një ndryshim të zemrës. Nuk do të dëshirosh më
të mëkatosh. Do të arrish të dish se je fëmijë i Perëndisë dhe
se nuk ke nevojë të vazhdosh të bësh të njëjtat gabime herë
pas here. Dëshira juaj për të ndjekur Perëndinë do të bëhet
më e fuqishme dhe më e thellë.
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Jezusi u jep paqe të gjithë atyre që pendohen.

Ne të gjithë bëjmë gabi-

me. Ndonjëherë ne dëmtoj-

më vetveten dhe u bëjmë

shumë keq të tjerëve në

mënyra që nuk mund t’i

riparojmë vetëm. Thyejmë

gjëra që nuk mund t’i

ndreqim vetëm. Më pas

ndiejmë faj, poshtërim dhe

vuajtje që nuk mund t’i

kurojmë vetëm. Fuqia

shëruese e Shlyerjes mund

të shërojë atë që ne nuk

mund të ndreqim.



PAGËZIMI DHE FRYMA E SHENJTË
Besimi tek Jezu Krishti dhe pendimi ju përgatisin për pagëzim
dhe për marrjen e Frymës së Shenjtë. Jezu Krishti mësoi se
çdokush duhet të pagëzohet nga uji dhe nga Shpirti (Fryma e
Shenjtë) për heqjen, ose faljen e mëkateve. Nëpërmjet pagëzi-
mit nga dikush që mban autoritetin e priftërisë dhe nëpërmjet
marrjes së Frymës së Shenjtë, ju do të rilindni sërish.

Përse Kam Nevojë të Pagëzohem?
Jezu Krishti dha për ne shembullin duke u pagëzuar për të
“[përmbushur] çdo drejtësi” (Mateu 3:15). Kur pagëzoheni
merrni falje të mëkateve (shih Veprat e Apostujve 2:38). Ju
bëni një besëlidhje, ose premtim, me Perëndinë: premtoni të

pranoni Jezu Krishtin si Shpëtimtarin
tuaj, ta ndiqni Atë dhe të mbani ur-
dhërimet e Tij. Nëse bëni pjesën tuaj,
Ati Qiellor premton të falë mëkatet
tuaja. Kur pagëzoheni nga autoriteti
i duhur, mëkatet tuaja lahen.

Pagëzimi përmban një zhytje për pak
çaste në ujë. Kështu u pagëzua Jezu
Krishti. Pagëzimi me anë të zhytjes
është simbol i shenjtë i vdekjes, i va-

rrimit dhe i Ringjalljes së Jezu Krishtit; ai përfaqëson fundin
e jetës suaj të vjetër dhe fillimin e një jete të re si ndjekës i
Jezu Krishtit.

Përse Kam Nevojë të Marr Frymën e Shenjtë?
Nëse pagëzimi ju pastron nga mëkatet, Fryma e Shenjtë ju
shenjtëron, apo ju pastron. Nëse i qëndroni besnikë besëlidh-
jeve tuaja të pagëzimit, ju mund ta keni Frymën e Shenjtë
gjithmonë me vete. Të gjithë njerëzit e mirë mund të ndiejnë
ndikimin e Frymës së Shenjtë, por vetëm ata që janë pagëzuar
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Jezusi u përgjigj: “Në të

vërtetë, në të vërtetë po të

them se kush nuk ka lindur

nga uji dhe nga Fryma,

nuk mund të hyjë në

mbretërinë e Perëndisë”.

Gjoni 3:5

Jezu Krishti u pagëzua nga Gjon Pagëzori.





dhe që marrin Frymën e Shenjtë, kanë të drejtën e shoqërisë
së Tij të vazhdueshme gjatë gjithë jetës.

Fryma e Shenjtë ju ndihmon të njihni dhe të kuptoni të vërte-
tën. Ai jep fuqi shpirtërore dhe frymëzim. Ai ju ngushëllon në
kohë të vështira dhe ju udhëheq në marrjen e vendimeve. Ju
mund të ndieni dashurinë dhe ndikimin e Perëndisë në jetën
tuaj të përditshme nëpërmjet Frymës së Shenjtë.

Aftësia juaj për të gëzuar këtë dhuratë
të shenjtë varet nga bindja juaj ndaj
urdhërimeve të Perëndisë. Fryma e
Shenjtë nuk mund të qëndrojë me
ata që nuk jetojnë sipas mësimeve të
Perëndisë. Ata humbasin privilegjin e
udhëheqjes dhe të frymëzimit të Tij.
Mundohuni gjithmonë të jeni i denjë
për shoqërinë dhe drejtimin e Frymës
së Shenjtë.

Ju e merrni Frymën e Shenjtë pas pa-
gëzimit. Në një ordinancë të quajtur

konfirmim, një ose më shumë mbajtës të priftërisë vendosin
duart e tyre mbi kokën tuaj. Ata ju konfirmojnë anëtar të Kishës
dhe ju bekojnë që të merrni Frymën e Shenjtë. Kjo ordinancë
zakonisht ndodh në shërbesën e kishës menjëherë pas pagëzi-
mit. Kur pagëzoheni dhe konfirmoheni, ju bëheni anëtar i
Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
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Fryma e Shenjtë jepet me anë të vënies së duarve.

Ju mund të mësoheni dhe

të udhëhiqeni nga Fryma e

Shenjtë. “Ngushëlluesi,

Fryma e Shenjtë, 

që Ati do ta dërgojë në

emrin tim do t’ju mësojë

çdo gjë dhe do t’ju kujtojë të

gjitha këto që ju thashë.” 

Gjoni 14:26

*Fjalët me të kuqe janë përkufizuar në faqet 18 dhe 19.







Sakramenti
Pasi pagëzoheni, ju mund të rinovoni
besëlidhjet tuaja të pagëzimit çdo javë
duke marrë sakramentin. Gjatë shër-
bimit të sakramentit, buka dhe uji
bekohen dhe i shpërndahen kongrega-
cionit në kujtim të Shlyerjes së Jezu
Krishtit. Buka përfaqëson trupin e Tij,
ndërsa uji përfaqëson gjakun e Tij. Ndërsa rinovoni besëlidhjet
tuaja të pagëzimit, ju premtohet se do të keni Shpirtin, ose
Frymën e Shenjtë, gjithmonë me ju.

13
Sakramenti na ndihmon të kujtojmë Jezu Krishtin.

*Fjalët me të kuqe janë përkufizuar në faqet 18 dhe 19.

Sakramenti ju ndihmon

të kujtoni me mirënjohje

jetën, shërbesën dhe

Shlyerjen e Jezu Krishtit.



DURIMI DERI NË FUND
Ju bëheni anëtar i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të
Ditëve të Mëvonshme me anë të besimit tek Jezu Krishti, pen-
dimit dhe ordinancave të pagëzimit dhe të konfirmimit. Pasi
bëheni anëtar i Kishës, do të vazhdoni të rriteni në kuptim. Do
të vazhdoni të ushtroni besim tek Jezu Krishti, të pendoheni,
të përtëritni besëlidhjet tuaja të pagëzimit duke marrë sakramen-
tin dhe duke ndjekur udhëheqjen e Frymës së Shenjtë. Këto
parime dhe ordinanca të ungjillit janë një shembull për t’u
ndjekur gjatë gjithë jetës. Ky përkushtim gjatë gjithë jetës
shpesh është quajtur “durimi deri në fund”.

Durimi deri në fund sjell drejtim, paqe dhe lumturi në jetë. Ju
do të ndieni gëzimin e mundit për t’u bërë si Jezu Krishti, ndër-
sa u shërbeni dhe ndihmoni ata që janë rreth jush. Do të kup-
toni më mirë lidhjen tuaj me Atin tuaj në Qiell dhe do të
ndieni dashurinë e Tij të përsosur për ju. Do të ndieni shpresë
dhe ndjenjën e qëllimit në një botë shpesh të trishtuar dhe të
shqetësuar.
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Ungjilli i Jezu Krishtit 

është mënyrë jetese.

“Ju duhet të shkoni përpara me një

vendosmëri në Krisht, duke pasur një

ndriçim të përkryer të shpresës dhe

një dashuri për Perëndinë dhe për

gjithë njerëzit. Prandaj, në qoftë se ju

do të shkoni përpara, duke u ushqyer

me bollëk mbi fjalën e Krishtit dhe të

duroni deri në fund, vini re, kështu thotë

Ati: Ju do të keni jetën e përjetshme.” 

2 Nefi 31:20





SI MUND TA DI UNË?
Ungjilli i Jezu Krishtit është rivendo-
sur nëpërmjet zbulesës nga Perëndia
dhënë profetit Jozef Smith dhe profe-
tëve të tjerë.

Ju mund ta dini vetë që këto gjëra
janë të vërteta, duke i kërkuar Atit
Qiellor në lutje. Ai do t’ju përgjigjet
nëpërmjet Frymës së Shenjtë, i cili
quhet gjithashtu Shpirti i Perëndisë.
Fryma e Shenjtë fakton ose jep
dëshmi për Atin Qiellor dhe Jezu
Krishtin. Fryma e Shenjtë konfirmon
të vërtetën nëpërmjet ndjenjave,
mendimeve dhe përshtypjeve.
Ndjenjat që vijnë nga Fryma e Shenjtë janë të fuqishme, por
ato gjithashtu janë zakonisht të buta dhe të qeta. Siç mësohet
në Bibël: “Por fryti i Frymës është: dashuria, gëzimi, paqja, mi-
rëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia [dhe] vetëkontrolli”
(Galatasve 5:22–23).

Këto ndjenja janë një konfirmim nga Fryma e Shenjtë se ky
mesazh është i vërtetë. Atëherë do t’ju duhet të zgjidhni nëse
do të jetoni në harmoni me ungjillin e Jezu Krishtit ashtu siç
u rivendos nëpërmjet Jozef Smithit.
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Si Të Lutem?

• Drejtoju Atit tënd

Qiellor.

• Shpreh ndjenjat e zem-

rës tënde (mirënjohje,

pyetje, kërkesa për të

konfirmuar vërtetësinë e

Librit të Mormonit dhe

mësimet e misionarëve).

• Mbylle (“Në emër të

Jezu Krishtit, amen”).

Mund ta dish të vërtetën nëpërmjet lutjeve të sinqerta.



LISTA E TERMAVE
Besëlidhje Një marrëveshje midis Perëndisë dhe fëmijëve të
Tij. Perëndia krijon kushtet për besëlidhjen dhe ne biem da-
kord që t’i bindemi Atij. Perëndia premton disa bekime për
bindjen tonë.

Hir Ndihmë dhe fuqi hyjnore e dhënë nëpërmjet mëshirës dhe
dashurisë së Jezu Krishtit. Nëpërmjet hirit të Tij, të mundësuar
me anë të Shlyerjes së Tij, mbarë njerëzimi do të ringjallet.
Nëpërmjet hirit të Tij ata që pendohen vazhdimisht dhe jetojnë
sipas ungjillit të Tij, do të ndiejnë një afërsi të qëndrueshme me
Atin Qiellor në këtë jetë dhe do të jetojnë në praninë e Tij pas
kësaj jete.

Konfirmim Mënyra me anë të së cilës dikush merr Frymën e
Shenjtë. Në këtë ordinancë, e cila zakonisht zhvillohet në një
mbledhje të sakramentit menjëherë pas pagëzimit, personi kon-
firmohet apo bëhet anëtar i Kishës së Jezu Krishtit të
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

Ordinancë Një akt i shenjtë formal i kryer nëpërmjet autoritetit
të priftërisë. Si shembuj përfshihen pagëzimi, marrja e Frymës
së Shenjtë dhe sakramenti. Ordinancat shpesh janë mënyra për
të hyrë në besëlidhje me Perëndinë.

Pagëzim Një hap thelbësor për marrjen e faljes së mëkateve.
Me anë të pagëzimit dhe të konfirmimit nëpërmjet autoritetit
të priftërisë, ne bëhemi anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Pagëzimi është me anë
të zhytjes, që do të thotë se personi që po pagëzohet futet për
pak çaste në ujë. Pagëzimi tregon gatishmërinë tonë për të
ndjekur shembullin e Krishtit dhe për të bërë besëlidhje me
Perëndinë.
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Sakrament Një ordinancë që u kujton anëtarëve të Kishës
Shlyerjen e Jezu Krishtit. Duke marrë sakramentin ne përtërij-
më besëlidhjet që bëjmë në pagëzim. Buka dhe uji bekohen dhe
i shpërndahen kongregacionit. Buka përfaqëson trupin e Jezu
Krishtit, ndërsa uji përfaqëson gjakun e Tij. Kjo ordinancë zhvi-
llohet çdo javë në një shërbesë adhurimi të quajtur mbledhje e
sakramentit.

Shlyerje Ngjarja që na bën të mundur të pajtohemi me
Perëndinë. Të shlyesh do të thotë të vuash dënimin për mëka-
tin, duke hequr kështu pasojat e mëkatit nga mëkatarët e pe-
nduar. Jezu Krishti ishte i vetmi që mund të bënte një Shlyerje
të përkryer për mbarë njerëzimin. Shlyerja e Tij përfshin vuajt-
jen e Tij për mëkatet tona, derdhjen e gjakut të Tij si dhe
vdekjen dhe ringjalljen e Tij. Për shkak të Shlyerjes të gjithë
ata që kanë jetuar do të ringjallen. Shlyerja na jep gjithashtu
udhën për t’u falur për mëkatet tona dhe për të jetuar për-
gjithmonë me Perëndinë.

Shpëtim Çlirimi nga mëkati dhe vdekja. Shpëtimi u bë i mun-
dur nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit. Nëpërmjet Ringjalljes
së Jezu Krishtit të gjithë do të jenë në gjendje të mposhtin ndi-
kimet e vdekjes. Ne mund të shpëtohemi gjithashtu nga ndiki-
met e mëkateve tona, nëpërmjet besimit tek Jezu Krishti. Ky
besim tregohet nëpërmjet një jete me pendim dhe bindje ndaj
ligjeve e ordinancave të ungjillit dhe me shërbim ndaj Krishtit.
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STUDIM SHTESË
Pyetjet dhe shkrimet e shenjta në vijim do t’ju ndihmojnë të mëso-
ni më shumë mbi parimet në këtë broshurë dhe të mendoni mbi
to. Lista nuk është e hollësishme; shënimet në fund të faqes dhe
referimet përbrenda shkrimeve të shenjta do t’ju drejtojnë në pjesë
dhe burime shtesë.

Çfarë është ungjilli i Jezu Krishtit?
3 Nefi 27:13–22 (Libri i Mormonit, faqe 550–551)

Çfarë do të thotë të kesh besim?
Si mund t’ju japë besimi fuqi?
Hebrenjve 11:1, 6 (Bibla, Dhiata e Re)
Alma 32:21, 26–28 (Libri i Mormonit, faqe 348–349)
Ethëri 12:6 (Libri i Mormonit, faqe 609)

Çfarë do të thotë të pendohesh?
Përse çdo njeri ka nevojë të pendohet?
Lluka 15:3–10 (Bibla, Dhiata e Re)
Veprat e Apostujve 3:19 (Bibla, Dhiata e Re)
Alma 12:33–34 (Libri i Mormonit, faqe 287)
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Përse çdo njeri ka nevojë të pagëzohet?
Veprat e Apostujve 2:38 (Bibla, Dhiata e Re)
2 Nefi 31–32 (Libri i Mormonit, faqe 134–138)

Çfarë është Fryma e Shenjtë?
Si mund t’jua bekojë jetën Fryma e Shenjtë?
2 Nefi 32:5 (Libri i Mormonit, faqe 137)
3 Nefi 27:20 (Libri i Mormonit, faqe 551)

Cili është qëllimi i sakramentit?
3 Nefi 18:1–12 (Libri i Mormonit, faqe 530–531)
Moroni 4–5 (Libri i Mormonit, faqe 622)

Çfarë do të thotë të durosh deri në fund?
2 Nefi 31:15–20 (Libri i Mormonit, faqe 136–137)
3 Nefi 15:9 (Libri i Mormonit, faqe 525)
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ADHURO ME NE

EJA DHE SHIH SE SI UNGJILLI I RIVENDOSUR
MUND TË BEKOJË JETËN TËNDE

Mbledhja e sakramentit është shërbesa kryesore e adhurimit.
Zakonisht zgjat pak më shumë se një orë dhe normalisht përmban
sa vijon:

Himne: Të kënduara nga kongregacioni. (Librat e himneve vihen
në dispozicion.)

Lutje: Të bëra nga anëtarët e Kishës lokale.

Sakramenti: Buka dhe uji bekohen dhe i shpërndahen kongregacio-
nit në kujtim të Shlyerjes së Jezu Krishtit.

Folësit: Zakonisht një ose dy anëtarë të paracaktuar të kongregacio-
nit flasin mbi tema të ungjillit.

Veshja: Burrat dhe djemtë zakonisht veshin kostume me këmishë
dhe kravatë. Gratë dhe vajzat veshin fustane ose funde.

Dhurimet nuk kërkohen gjatë shërbesave të adhurimit.

�
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Ju ftojmë gjithashtu të merrni pjesë në takimet e mëtejshme, sipas
interesave dhe grupmoshës suaj. Radha dhe mundësia e zhvillimit
të këtyre takimeve mund të jetë e ndryshme.

Shkolla e së Dielës: Orë mësimore për studimin e shkrimeve të
shenjta dhe doktrinave të ungjillit.

Mbledhjet e priftërisë: Orë mësimore për burra dhe djem nga mosha
12 vjeç e sipër.

Shoqata e Ndihmës: Orë mësimore për gra nga mosha 18 vjeç e sipër.

Të Rejat: Orë mësimore për vajza nga mosha 12 deri në 18 vjeç.

Fillorja: Shërbim grupi dhe orë mësimore për fëmijë nga mosha 3
deri 11 vjeç. Një kujdestare për fëmijë nga 18 muaj deri në 3 vjeç
është zakonisht në gatishmëri.

Orari i mbledhjes së sakramentit:

Adresa e kishës:
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Çfarë Duhet të Bëj?
• Lexo Librin e Mormonit.

Lexime të sugjeruara:

• Lutu që të dish se Jezu Krishti është Shpëtimtari yt.

• Pendohu dhe lutu për faljen e mëkateve të tua. Mundohu të

jetosh sipas urdhërimeve të Perëndisë.

• Merr pjesë në kishë.

• Përgatitu për t’u pagëzuar në

• Vizito faqen e internetit www.mormon.al për të mësuar më

shumë mbi ungjillin e rivendosur të Jezu Krishtit.

• Vazhdo të takohesh me misionarët për të mësuar më shumë

mbi të vërtetat që Perëndia ka rivendosur nëpërmjet profetëve

të ditëve të mëvonshme.

Takimi tjetër:

Emri dhe numri i telefonit të misionarëve:

www.mormon.al


