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Çdo profet në këtë periudhë ungjillore ka dhënë dëshmi 

për misionin hyjnor të Shpëtimtarit, Jezu Krishtit.



Mesazhi qendror i këtij libri është mesazhi i deklaruar nga

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme që

nga fillimet e saj. Jozef Smithi, profeti i parë i kësaj periudhe

ungjillore, dha mësim:

“Parimet themelore të besimit tonë janë dëshmia e Apostujve

dhe Profetëve në lidhje me Jezu Krishtin, që Ai vdiq, u varros, u

ngrit sërish ditën e tretë dhe u ngjit në qiell; dhe gjithë gjërat e

tjera që i përkasin besimit tonë janë vetëm shtojca të kësaj”1.

Secili profet që ka ardhur pas Jozef Smithit, ka shtuar

dëshminë e tij vetjake për misionin hyjnor të Shpëtimtarit.

Presidenca e Parë pohoi:

“Si ata që janë thirrur dhe shuguruar për t’i dhënë dëshmi

gjithë botës mbi Jezu Krishtin, ne dëshmojmë se Ai u ringjall

atë mëngjes Pashke gati dy mijë vjet më parë dhe se Ai jeton sot.

Ai ka një trup të përlëvduar e të pavdekshëm, me mish e kocka.

Ai është Shpëtimtari, Drita dhe Jeta e botës.”2

Miliona shenjtorë besnikë gjithashtu kanë pasur dëshmi për

natyrën hyjnore të Jezu Krishtit. Kjo dijeni i ka motivuar ata të

bëjnë sakrificat e nevojshme për të ndërtuar Kishën e Jezu Krishtit

të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, mbretërinë e Perëndisë

mbi tokë. Historia e themelimit të Kishës është një histori besimi,

përkushtimi dhe gëzimi. Është historia e profetëve të gjallë që i

kanë mësuar të vërtetat e Perëndisë botës moderne. Është historia

e burrave dhe grave nga të gjitha situatat jetësore, që kërkuan plo-

tësinë e ungjillit të Jezu Krishtit dhe, me gjetjen e saj, qenë të gat-

shëm të paguanin çmimin për t’u bërë dishepuj të Shpëtimtarit.

Këta shenjtorë të vendosur shkuan përpara me gjithë vuajtjet dhe
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mundimet, duke dëshmuar, edhe në orët e tyre më të errëta, mirë-

sinë e Perëndisë dhe gëzimin e dashurisë së Tij. Ata kanë lënë një

traditë besimi, kuraje, bindjeje dhe sakrifice.

Trashëgimia e besimit vazhdon sot. Shenjtorë të ditëve të

mëvonshme në mbarë botën janë pionierë modernë në vetë

atdheun e tyre, ku ata jetojnë me besim dhe kurajë në një kohë

plot sfida dhe mundësi të reja. Ka ende faqe të historisë për t’u

shkruar. Secili prej nesh ka mundësi të lërë një trashëgimi për

brezat që do të vijnë, që do t’i ndihmojë ata të kuptojnë gëzimin

e të jetuarit dhe ndarjes së ungjillit të Jezu Krishtit.

Ndërsa mësojmë më shumë mbi besimin e atyre që kanë

shkuar para nesh, mund t’i kuptojmë më mirë ata me të cilët kemi

bashkuar duart për të dhënë dëshmi për Shpëtimtarin dhe për të

ndihmuar në vendosjen e mbretërisë së Tij. Ne mund të vendosim

të jetojmë më drejtësisht, si dishepuj besnikë të Zotit Jezu Krisht.

Trashëgimia Jonë
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Leximi i shkrimeve të shenjta e çoi djaloshin Jozef Smith 

të pyeste Zotin se cila kishë kishte të drejtë.



Nevoja për një Rivendosje
Pas vdekjes së Apostujve të Jezusit, fuqia e priftërisë dhe

shumë prej të vërtetave të ungjillit u morën nga toka, duke filluar

një periudhë të gjatë errësire shpirtërore, të quajtur Braktisja e

madhe. Profeti Amos e kishte parashikuar profetisht këtë humbje

dhe kishte shpallur se do të vinte koha kur do të kishte “[uri] në

vend, jo uri për bukë dhe etje për ujë, por më tepër për të dëgjuar

fjalët e Zotit” (Amosi 8:11). Gjatë shekujve të gjatë të Braktisjes,

shumë burra e gra të ndershme kërkuan plotësinë e së vërtetës së

ungjillit, por nuk qenë në gjendje ta gjenin. Klerikë të besimeve

të shumta predikuan mesazhe kontradiktore dhe u bënë thirrje

burrave e grave të bashkoheshin me ta. Ndonëse shumica qenë

të ndershëm në qëllimin e tyre, asnjë nuk kishte plotësinë e së

vërtetës ose autoritetin e Perëndisë.

Megjithatë, Zoti në mëshirën e Tij kishte premtuar se ungjilli

i Tij dhe fuqia e priftërisë një ditë do të rivendoseshin në tokë,

për të mos u marrë më kurrë sërish. Kur agoi shekulli i nëntëmbë-

dhjetë, premtimi i Tij qe gati për t’u përmbushur dhe nata e gjatë

e braktisjes po mbaronte.

Kuraja e Jozef Smithit të Ri
Në fillim të viteve 1800, familja e Jozef dhe Lusi Mak Smithit

jetonte në Lebanon të Nju-Hempshairit, në Shtetet e Bashkuara të

Amerikës. Ata qenë njerëz të përulur, jo të famshëm, që siguronin

një jetë të varfër me punën e tyre të rëndë. Fëmija i tyre i pestë,

Jozef i Riu, qe shtatë vjeç kur shpëtoi pas një epidemie tifoje, që

shkaktoi më shumë se 3.000 vdekje në zonën e Nju-Inglandit.

KAPITULLI NJË

Vegimi i Parë
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Ndërsa po shërohej, një infeksion i rëndë u krijua në palcën e

kockës së këmbës së tij të majtë dhe dhembja, gati e paduru-

eshme, vazhdoi për më shumë se tre javë.

Kirurgu i vendit vendosi se këmba duhej të pritej, por me

këmbënguljen e nënës së Jozefit, u thirr një mjek tjetër. Natan

Smith, mjek në Kolegjin e Dartmauthit aty pranë, tha se do të për-

piqej ta shpëtonte këmbën duke përdorur një mënyrë relativisht të

re dhe jashtëzakonisht të dhimbshme për të hequr pjesë të kockës.

Mjeku solli litarë për ta lidhur djalin, por Jozefi kundërshtoi, duke

thënë se do ta duronte operacionin pa ata. Ai gjithashtu nuk pra-

noi konjak, e vetmja formë anesteziku e disponueshme për të, dhe

kërkoi vetëm që i ati ta mbante në krahët e tij gjatë operacionit.

Jozefi e duroi operacionin me kurajë të madhe dhe doktor

Smithi, një nga mjekët më të njohur në vend, qe në gjendje t’ia

shpëtonte këmbën. Jozefi vuajti për një kohë të gjatë përpara

se këmba t’i shërohej dhe të mund të ecte pa dhembje. Pas opera-

cionit të Jozefit, familja e Smithëve u zhvendos në Noruiç të

Vermontit, ku ata patën tre vite të njëpasnjëshëm pa prodhime

të korrash dhe pastaj u zhvendosën në Palmira të Nju-Jorkut.

Vegimi i Parë
Kur qe i ri, Jozef Smithi ndihmoi familjen e tij për të pastruar

tokën, për të hequr gurë dhe për të kryer një mori punësh të tjera.

Nëna e tij, Lusi, tregoi se Jozefi djalosh qe i dhënë pas meditimit

serioz dhe shpesh mendonte mbi mirëqenien e shpirtit të tij të

pavdekshëm. Ai qe veçanërisht i shqetësuar se cila nga të gjitha

kishat, që po kthenin njerëz në besim në zonën e Palmirës, qe e

drejtë. Siç e shpjegoi me vetë fjalët e tij:

“Gjatë kësaj kohe gjallërimi të madh mendja ime u nxit të

mendonte seriozisht dhe nuk gjente rehati; por edhe pse ndjenjat e

mija ishin të thella dhe shpesh të fuqishme, përsëri unë qëndrova

larg nga të gjitha këto grupe, edhe pse i ndoqa disa prej mble-

dhjeve të tyre, sa herë që ma lejonte rasti. Me kalimin e kohës

mendja ime u drejtua disi te sekti metodist dhe ndjeva njëfarë

dëshire të bashkohesha me ta; por kaq e madhe ishte ngatërresa

Trashëgimia Jonë
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dhe grindja midis zotërimeve të ndryshme, sa ishte e pamundur

për një njeri, të ri si unë dhe të pamësuar me njerëzit dhe gjërat, të

arrija në njëfarë përfundimi se kush kishte të drejtë dhe kush ishte

gabim. …

Ndërsa unë po punoja nën vështirësitë ekstreme të shkaktuara

nga grindjet midis këtyre grupeve të besimtarëve, një ditë po

lexoja Letrën e Jakobit, kapitulli i parë dhe vargu i pestë, që thotë:

Në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia,

që u jep të gjithëve pa kursim dhe pa qortuar, dhe atij do t’i jepet.

Kurrë ndonjë pjesë e shkrimit të shenjtë nuk erdhi më me fuqi

në zemrën e një njeriu, sesa ky varg erdhi tek unë, në këtë kohë.

M’u duk se hyri me forcë të madhe në çdo ndjenjë të zemrës sime.

Mendova për të herë pas here, duke ditur që, nëse ndonjë njeriu

i nevojitej urtësi nga Perëndia, mua më duhej; sepse nuk e dija se

si të veproja dhe nëse nuk do të fitoja më shumë urtësi sesa kisha

atëherë, unë nuk do ta dija kurrë; sepse mësuesit e fesë të sekteve

të ndryshme i kuptonin të njëjtat pjesë të shkrimit të shenjtë kaq

ndryshe, sa ta shkatërronin gjithë besimin në zgjidhjen e një pyet-

jeje duke iu drejtuar Biblës.

Me kalimin e kohës erdha në përfundimin se unë ose duhej të

mbetesha në errësirë dhe ngatërresë, ose përndryshe duhej të bëja

ashtu siç udhëzon Jakobi, që është, t’i kërkoja Perëndisë” (Joseph

Smith – Historia 1:8, 11–13).

Një mëngjes të bukur pranvere në vitin 1820, i vetëm në një

korije me pemë pranë shtëpisë së tij, Jozef Smithi u gjunjëzua dhe

filloi t’ia tregojë dëshirat e zemrës Perëndisë, duke kërkuar udhë-

heqje. Ai përshkroi se çfarë ndodhi pastaj:

“Sapo kisha filluar ta bëja këtë, kur papritur u mbërtheva nga

një fuqi që më pushtoi të tërin dhe që kishte një ndikim kaq të

mahnitshëm mbi mua, sa të ma lidhte gjuhën, kështu që unë nuk

mund të flisja. Errësira e thellë më rrethoi dhe m’u duk për një-

farë kohe, sikur fati im ishte shkatërrimi i menjëhershëm” 

(JS—H 1:15).

Kundërshtari i të gjithë drejtësisë e dinte se Jozefi kishte për

të bërë një punë të madhe dhe u përpoq ta shkatërronte atë, por

Vegimi i Parë
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Jozefi, duke ushtruar të gjitha fuqitë e tij, i thirri Perëndisë dhe u

çlirua menjëherë:

“Në këtë çast paniku të madh, unë pashë një shtyllë drite

tamam mbi kokën time, më e shkëlqyeshme se dielli, e cila zbriti

gradualisht derisa ra mbi mua.

Sapo u shfaq ajo, unë e gjeta veten time të çliruar nga armiku

që më mbante të mbërthyer. Kur drita pushoi mbi mua, unë pashë

dy Personazhe, shkëlqimi dhe lavdia e të cilëve i kapërcejnë të gji-

tha përshkrimet, duke qëndruar mbi mua në ajër. Një prej tyre më

foli, duke më thirrur në emër dhe tha, duke treguar tjetrin: Ky

është Biri Im i Dashur. Dëgjoje Atë!” (JS – H 1:16–17).

Sapo Jozefi e zotëroi përsëri veten, ai pyeti Zotin se cili nga të

gjithë sektet fetare ishte i drejti dhe me cilin duhej të bashkohej.

Zoti u përgjigj se ai nuk duhej të bashkohej “me asnjë prej tyre,

sepse ata ishin të gjithë të gabuar” dhe “se të gjitha besimet e

tyre ishin një fëlliqësi në sytë e tij”. Ai tha se ata kishin “një

formë shenjtërie”, por e mohojnë “fuqinë e saj” (JS – H 1:19).

Ai i tha gjithashtu Jozefit shumë gjëra të tjera.

Kur vegimi përfundoi, Jozefi e gjeti veten të shtrirë në shpinë,

duke parë ende drejt qiellit. Ai e mblodhi veten ngadalë dhe u

kthye në shtëpi.

Kur dielli lindi atë mëngjes në 1820-ën, Jozef Smithi nuk mund

të kishte përfytyruar se me ardhjen e agimit, një profet do të ecte

edhe një herë në tokë. Ai, një djalosh i panjohur, që jetonte në

Nju-Jorkun perëndimor, ishte zgjedhur nga Perëndia për të kryer

punën mahnitëse dhe mrekullinë e rivendosjes së ungjillit e të

Kishës së Jezu Krishtit në tokë. Ai kishte parë dy personazhe hyj-

norë dhe tani qe në gjendje, vetëm ai, të dëshmonte për natyrën e

vërtetë të Perëndisë, Atit, dhe Birit të Tij, Jezu Krishtit. Ai mëngjes

qe vërtet agimi i një dite më të shkëlqyer – drita kishte përmbytur

një korije me pemë dhe Perëndia, Ati, e Jezu Krishti, kishin thirrur

një djalosh 14-vjeçar të ishte profeti i tyre.

Trashëgimia Jonë



Ardhja në Dritë e Librit të Mormonit
Vizita të Engjëllit Moroni

Në mbrëmjen e 21 shtatorit 1823, tre vjet pasi mori Vegimin e

Parë, Jozef Smithi iu lut Zotit për falje të marrëzive të rinisë së tij

dhe kërkoi drejtim të mëtejshëm. Zoti u përgjigj duke i dërguar

një lajmëtar qiellor që ta udhëzonte atë. Jozefi shkroi:

“Ai më thirri me emër dhe më tha se ishte një lajmëtar i

dërguar nga prania e Perëndisë për mua dhe se emri i tij ishte

Moroni, se Perëndia kishte një punë për mua për ta bërë dhe se

emri im do të mbahej për mirë e për keq mes të gjitha kombeve,

fiseve dhe gjuhëve, ose që do të flitej si për mirë, edhe për keq

mes gjithë popujve.

Ai tha se një libër ishte fshehur, i shkruar mbi fletë të arta, që

jepte një rrëfim të banorëve të mëparshëm të këtij kontinenti dhe

burimin nga dolën ata. Ai gjithashtu tha se plotësia e Ungjillit të

përjetshëm përmbahej në të, sikurse iu dha nga Shpëtimtari bano-

rëve të lashtë” (JS – H 1:33–34).

Moroni kishte qenë profeti i fundit që kishte shkruar mbi këtë

anal të lashtë dhe, siç u drejtua nga Zoti, e kishte groposur atë në

kodrën Kumorah. Ai kishte groposur gjithashtu Urimin dhe

Thumimin, që përdoreshin nga profetët në lashtësi, dhe të cilët

Jozefi duhej t’i përdorte për të përkthyer analin.

Engjëlli e drejtoi Jozefin që të shkonte tek kodra, që ishte aty

pranë, dhe i tregoi shumë gjëra të rëndësishme mbi punën e Zotit

në ditët e mëvonshme. Ai i tha Jozefit që, kur të merrte fletët, nuk

duhej t’ia tregonte ato askujt, përveç nëse Zoti e urdhëronte të

bënte kështu. Moroni u kthye tek Jozefi edhe dy herë të tjera atë

KAPITULLI DY

Hedhja e Themeleve 
të Kishës
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Trashëgimia Jonë

Në kodrën Kumorah, Jozef Smithi mori fletët e arta nga engjëlli Moroni 

dhe iu tha të fillonte punën e përkthimit.
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natë dhe një herë tjetër ditën vijuese. Çdo herë ai e përsëriti mesa-

zhin e tij të rëndësishëm dhe dha informacion të mëtejshëm.

Ditën vijuese pas vizitave të engjëllit, Jozefi shkoi tek kodra

Kumorah siç u udhëzua. Ai tha për këtë përvojë:

“Në anën perëndimore të kësaj kodre, jo shumë larg nga maja,

nën një gur me madhësi të konsiderueshme, ndodheshin fletët,

të depozituara në një kuti guri. Ky gur ishte i trashë dhe i rru-

mbullakosur në mes në pjesën e sipërme e më i hollë drejt anëve,

kështu që pjesa e mesit të tij ishte e dukshme mbi tokë, por të

gjitha anët e tij ishin të mbuluara me dhe.

Pasi e hoqa dheun, mora një levë, të cilën e fiksova nën buzën

e gurit dhe me pak mundim e ngrita atë lart. Pashë brenda dhe

atje me të vërtetë pashë fletët, Urimin dhe Thumimin dhe par-

zmoren, sikurse të përmendura nga lajmëtari” (JS – H 1:51–52).

Engjëlli Moroni u shfaq dhe i tha Jozefit ta takonte atë tek

kodra pas një viti, në të njëjtën kohë dhe të vazhdonte takimet

e përvitshme, derisa erdhi koha të merrte fletët. Në çdo vizitë,

Moroni i dha udhëzime të mëtejshme mbi atë që Zoti do të bënte

dhe se si duhej të udhëhiqej mbretëria e Tij (shih JS – H 1:27–54).

Puna e Përkthimit

Më 22 shtator 1827, pas katër vitesh përgatitjeje, Moroni i dha

Profetit Jozef fletët e arta dhe i tha atij të fillonte punën e përkthi-

mit. Ema Hejl, me të cilën Jozefi ishte martuar nga fillimi i atij

viti, e shoqëroi në këtë rast dhe po priste rrëzë kodrës Kumorah,

kur bashkëshorti i saj u kthye me fletët. Ajo u bë një ndihmë e

rëndësishme për Profetin dhe veproi si një nga shkrueset për

Librin e Mormonit për një periudhë të shkurtër.

Për shkak të përpjekjeve të përsëritura e të fuqishme të një

turme lokale për të vjedhur fletët e arta, Jozefi dhe Ema u dety-

ruan të largoheshin nga shtëpia e tyre në Mançester të Nju-Jorkut.

Ata u strehuan në shtëpinë e babait të Emës, Isak Hejlit, në

Harmoni të Pensilvanisë, rreth 193 kilometra në juglindje të

Mançesterit. Atje Jozefi filloi përkthimin e fletëve. Shpejt me të

u bashkua miku i tij, Martin Herris, një fermer i pasur, që u bë

shkruesi i tij.

Hedhja e Themeleve të Kishës
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Martini e pyeti Jozefin nëse mund të merrte në shtëpi 116 faqe

të materialit të përkthyer, për t’ua treguar pjesëtarëve të familjes

së tij, që t’u provonte vlefshmërinë e punës që po bënin. Jozefi

kërkoi leje nga Zoti, por përgjigjja e Zotit qe jo. Martini iu lut

Jozefit që të pyeste përsëri, gjë që Jozefi e bëri pa dëshirë dy herë

të tjera dhe së fundi mori leje. Martini bëri besëlidhje që t’ua tre-

gonte dorëshkrimin vetëm disa njerëzve, por ai e shkeli premti-

min dhe faqet e dorëshkrimit iu vodhën. Humbja i shkaktoi

hidhërim të pangushëllueshëm Jozefit, sepse mendoi se kishin

shkuar dëm gjithë përpjekjet e tij për t’i shërbyer Zotit. Ai thirri:

“Çfarë do të bëj? Unë kam mëkatuar – qeshë unë që tundova

zemërimin e Perëndisë. Duhet të isha kënaqur me përgjigjen e

parë që mora nga Zoti.”1

Jozefi u pendua sinqerisht dhe, pas një periudhe të shkurtër

kur fletët dhe Urimi e Thumimi u morën, Zoti e fali dhe ai filloi të

përkthente sërish. Zoti e udhëzoi të mos ripërkthente materialin e

humbur, që përmbante një histori jofetare. Në vend të kësaj, Jozefi

duhej të përkthente fletët e tjera të përgatitura nga profeti Nefi që

pasqyronin të njëjtën periudhë kohe, por përmbanin profeci më të

mëdha për Krishtin dhe shkrime të shenjta të tjera. Zoti e kishte

parashikuar humbjen e 116 faqeve dhe e kishte frymëzuar Nefin

të përgatiste këtë histori të dytë. (Shih 1 Nefi 9; DeB 10:38–45; shih

edhe DeB 3 dhe 10, që u morën gjatë kësaj periudhe.)

Në këtë kohë, Jozefi u bekua me ndihmën e Oliver Kaudrit,

një mësuesi të ri, që u drejtua nga Zoti për në shtëpinë e Profetit.

Oliveri filloi të shkruante më 7 prill 1829. Për atë kohë të rëndësi-

shme ai tha: “Këto ishin ditë për të mos u harruar kurrë – të ulesh

nën tingullin e një zëri të diktuar nga frymëzimi i qiellit, duke

zgjuar mirënjohjen më të madhe të këtij kraharori!” (JS – H 1:71,

shënim në fund të faqes).

Oliveri deklaroi më tej: “Ai libër është i vërtetë. … Unë e

shkrova vetë, siç doli nga buzët e Profetit. Ai përmban ungjillin

e përjetshëm dhe vjen në përmbushje të zbulesave të Gjonit ku

thuhet se pa një engjëll të vinte me ungjillin e përjetshëm, që t’ia

Trashëgimia Jonë
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predikonte çdo kombi dhe gjuhe, dhe populli. Ai përmban pari-

met e shpëtimit. Dhe nëse ecni sipas dritës së tij dhe u bindeni

parimeve të tij, ju do të shpëtoheni në mbretërinë e përjetshme

të Perëndisë.”2

Në mes të punës, Jozefi dhe Oliveri panë se përkushtimi i tyre

për përkthimin e analit i kishte lënë pa ushqim apo pará; atyre u

mungonin edhe materialet e domosdoshme për të shkruar. Duke

mësuar për gjendjen e tyre të vështirë, Jozef Najt Plaku, një ish-

punëdhënës dhe mik i Profetit, vendosi t’u jepte ndihmë. Ai për-

shkroi natyrën e ndihmës së tij plotësisht në kohë:

“Unë bleva një fuçi me peshk skumbri dhe një sasi letre me

vija për të shkruar. … Unë bleva rreth nëntë ose dhjetë shinikë

gruri dhe pesë ose gjashtë shinikë kërtollash [patatesh].” Ai pastaj

vizitoi dy burrat në Harmoni dhe kujtoi që: “Jozefi dhe Oliveri

kishin shkuar të shihnin nëse mund të gjenin një vend që të puno-

nin për furnizime, por nuk gjetën. Ata u kthyen në shtëpi dhe më

gjetën mua atje me furnizime, dhe ata u gëzuan, sepse kishin nge-

lur pa gjë. … Pastaj ata shkuan të punonin dhe patën furnizime të

mjaftueshme derisa përkthimi u krye.”3

Nuk është çudi që Profeti Jozef tha për këtë burrë të drejtë:

“Do të thuhet për të, nga bijtë e Sionit, derisa të mbetet një prej

tyre, që ky burrë qe një burrë besnik në Izrael; prandaj emri i tij

nuk do të harrohet kurrë”4.

Për shkak të përndjekjeve në rritje, Jozefi dhe Oliveri u

larguan nga Harmonia dhe e përfunduan punën e përkthimit tek

ferma e Piter Uitmerit në Fajet të Nju-Jorkut, gjatë qershorit 1829.

Përmbushja e kësaj pune mes rrethanash kaq të mundimshme,

është vërtet një mrekulli e ditëve moderne. Me shumë pak arsi-

mim zyrtar, Jozef Smithi e diktoi përkthimin në pak më shumë se

dy muaj kohe pune faktike dhe bëri shumë pak korrigjime. Libri

qëndron sot në thelb ashtu si ai e përktheu dhe ka qenë burimi i

dëshmisë për miliona njerëz në mbarë botën. Jozef Smithi qe një

mjet i fuqishëm në duart e Zotit, për të sjellë në dritë fjalët e pro-

fetëve të lashtë për bekimin e shenjtorëve në ditët e mëvonshme.

Hedhja e Themeleve të Kishës
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Dëshmitarë për Librin e Mormonit

Kur Profeti Jozef Smith qe në Fajet, Zoti i zbuloi se Oliver

Kaudri, Dejvid Uitmeri dhe Martin Herrisi duhej të ishin tre

dëshmitarët e veçantë që do të lejoheshin të shihnin fletët e

arta (shih 2 Nefi 27:12; Ethëri 5:2–4; DeB 17). Ata, së bashku me

Jozefin, do të ishin në gjendje të dëshmonin për origjinën dhe

të vërtetën e këtij anali të lashtë.

Dejvid Uitmer shpjegoi: “Ne shkuam në pyll, aty pranë dhe

u ulëm mbi një trung, dhe folëm një copë herë. Pastaj u gjunjë-

zuam dhe u lutëm. Jozefi u lut. Pastaj u ngritëm dhe u ulëm mbi

trung, dhe po bisedonim, kur befas një dritë zbriti që sipër nesh

dhe na rrethoi për një largësi të gjerë përreth; dhe një engjëll

qëndroi para nesh.” Ky engjëll qe Moroni. Dejvidi tha se ai “qe

i veshur me të bardha dhe foli, dhe më thirri në emër, dhe tha:

‘I bekuar është ai që mban urdhërimet e Tij’. Para nesh u vendos

një tavolinë dhe mbi të u vendosën analet. Analet e nefitëve, nga

të cilët u përkthye Libri i Mormonit, fletët prej tunxhi, sfera e

drejtimit, shpata e Labanit dhe fletë të tjera.”5 Kur burrat po i

shihnin ato gjëra, ata dëgjuan një zë që tha: “Këto fletë janë zbu-

luar nëpërmjet fuqisë së Perëndisë dhe ato janë përkthyer nëpër-

mjet fuqisë së Perëndisë. Përkthimi i tyre, që ju e keni parë,

është i saktë dhe Unë ju urdhëroj të dëshmoni për atë që shihni

e dëgjoni tani.”6

Pak pas kësaj ngjarjeje, Jozef Smithi ua tregoi fletët tetë dëshmi-

tarëve të tjerë, që i mbajtën ato në duar në një mjedis të veçuar

pranë shtëpisë së familjes Smith në Mançester të Nju-Jorkut.

Dëshmitë e të dy grupeve të dëshmitarëve janë shënuar në fillim

të Librit të Mormonit.

Predikimi me Librin e Mormonit

Kur u përfundua puna e përkthimit, Profeti ra në ujdi

me Egbert B. Grandinin nga Palmira për ta shtypur Librin e

Mormonit. Martin Herrisi bëri një marrëveshje hipotekimi me

z.Grandin për të siguruar pagesën prej 3.000 $ që kërkohej për

të shtypur 5.000 kopje të librit.

Trashëgimia Jonë
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Kopjet e para të Librit të Mormonit u vunë në dispozicion

të publikut tek libraria E.B. Grandin më 26 mars 1830. Mes misio-

narëve më të hershëm që përdorën vëllimin e saposhtypur, qe

Samuel Smithi. Në prill të vitit 1830, ai shkoi në Tomlinson Inn

[Hani Tomlinson] në qytezën Mendon të Nju-Jorkut. Atje ai i shiti

një kopje të librit një të riu që quhej Fineas Jang, vëlla i Brigam

Jangut.

Në qershor ai e ripërshkoi rrugën e tij, këtë herë duke lënë

një kopje të Librit të Mormonit në shtëpinë e Xhon P. Grinit në

Blumfild të Nju-Jorkut. Xhoni qe martuar me Roda Jangun, motër

e Brigam Jangut. Xhon Jang, babai i Brigamit, ra më pas në kon-

takt me librin, e çoi në shtëpi dhe e lexoi të tërin. Ai tha se “ishte

vepra më e madhe dhe me më pak gabime nga çfarëdo gjëje që ai

kishte parë ndonjëherë, pa përjashtuar Biblën”7.

Edhe pse Brigam Jangu e kishte njohur përmbajtjen e librit

që nga pranvera e 1830-ës, si nga pjesëtarët e familjes edhe nga

misionarët, ai kishte nevojë për kohë, që ta shqyrtonte plotësisht.

Ai deklaroi: “Unë e këqyra çështjen me zell për dy vjet përpara se

ta ndaja mendjen që ta merrja atë libër. E dija se ishte i vërtetë, po

ashtu si e dija se mund të shihja me sytë e mi, apo të ndieja me

prekjen e gishtave të mi, apo të isha i vetëdijshëm për çfarëdo

gjëje me anë të çfarëdo shqise. Po të mos kishte qenë kështu, nuk

do ta kisha përqafuar kurrë deri më sot. … Unë doja kohë të mjaf-

tueshme për t’i provuar të gjitha gjërat vetë.”8

Brigam Jangu u pagëzua më 14 prill 1832. Pas pagëzimit dhe

konfirmimit të tij, ai kujtoi: “Sipas fjalëve të Shpëtimtarit, u ndjeva

një shpirt i përulur, si fëmijë, duke i dëshmuar vetes se mëkatet e

mia ishin falur”9. Më vonë ai do të bëhej Apostull dhe përfundi-

misht Presidenti i dytë i Kishës.

Rivendosja e Priftërive Aarone dhe Melkizedeke
Kur engjëlli Moroni u takua së pari me Jozef Smithin në

kodrën Kumorah, në shtator 1823, ai i dha udhëzime të rëndësi-

shme mbi rivendosjen e autoritetit të priftërisë në tokë, përfshirë

deklaratën në vijim: “Kur [fletët e arta] të interpretohen Zoti do

Hedhja e Themeleve të Kishës
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t’ua japë priftërinë e shenjtë disave dhe ata do të fillojnë ta shpallin

këtë ungjill, dhe të pagëzojnë me ujë, dhe pas kësaj ata do të

kenë fuqi të japin Frymën e Shenjtë me anë të vendosjes së

duarve të tyre”10.

Në pranverën e vitit 1829, Jozefi mori pjesë në përmbushjen e

pjesshme të fjalëve të engjëllit. Ndërsa ai dhe Oliver Kaudri po

përkthenin Librin e Mormonit, ata gjetën përmendje të pagëzimit

për heqjen e mëkateve. Më 15 maj ata kërkuan nga Zoti, në lutje,

dije të mëtejshme për këtë temë. Ndërsa po ofronin kërkesën e

tyre në brigjet e lumit Suskuehana, dy burrat u vizituan nga një

lajmëtar qiellor. Ai u identifikua si Gjon Pagëzori i kohëve të

Dhiatës së Re. Duke i vënë duart mbi kokën e Jozefit dhe të

Oliverit, ai tha: “Mbi ju, bashkëshërbëtorët e mi, në emër të

Mesias, unë jap Priftërinë e Aaronit, e cila mban çelësat e shërbe-

sës së engjëjve dhe të ungjillit të pendimit e të pagëzimit me

zhytje për heqjen e mëkateve” (DeB 13:1).

Pas këtij shugurimi, Jozefi dhe Oliveri pagëzuan njëri-tjetrin

siç u urdhëruan nga Gjon Pagëzori dhe shuguruan njëri-tjetrin në

Priftërinë Aarone. Gjoni u tha atyre se “kjo Priftëri Aarone nuk e

kishte fuqinë për të vënë duart për dhuratën e Frymës së Shenjtë,

porse kjo do [t’u] jepej më pas”. Ai tha gjithashtu se “ai vepronte

nën drejtimin e Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit, të cilët mbanin çelësat

e Priftërisë së Melkizedekut, Priftëri e cila, tha ai, do [t’u] jepej në

kohën e duhur” (JS – H 1:70, 72; shih edhe 1:68–72).

Profeti tha për këtë përvojë: “Menjëherë pasi dolëm nga uji,

pasi ishim pagëzuar, ne provuam bekimet e mëdha dhe të lavdi-

shme nga Ati ynë Qiellor. Menjëherë sapo e kisha pagëzuar Oliver

Cowdery-n, Fryma e Shenjtë ra mbi të dhe ai u ngrit e profetizoi

shumë gjëra që do të ndodhnin pak kohë më pas. Dhe përsëri,

sapo isha pagëzuar prej tij, edhe unë pata shpirtin e profecisë,

kur, duke qëndruar në këmbë, profetizova lidhur me ngritjen e

kësaj Kishe dhe me këtë brez të fëmijëve të njerëzve. Ne u mbu-

shëm me Frymën e Shenjtë dhe u gëzuam në Perëndinë e shpëti-

mit tonë” (JS – H 1:73).

Hedhja e Themeleve të Kishës
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Më vonë, Pjetri, Jakobi dhe Gjoni iu shfaqën Jozefit dhe Oliverit

dhe u dhanë atyre Priftërinë Melkizedeke. Ata gjithashtu u dhanë

atyre çelësat e mbretërisë së Perëndisë (shih DeB 27:12–13, 128:20).

Priftëria Melkizedeke është autoriteti më i lartë që u jepet burrave

në tokë. Me këtë autoritet, Profeti Jozef Smith qe në gjendje të

organizonte Kishën e Jezu Krishtit në këtë periudhë ungjillore dhe

filloi të krijonte kuorumet e ndryshme të priftërisë, ashtu siç njihen

sot në Kishë.

Organizimi i Kishës
Zoti i zbuloi Jozef Smithit që 6 prill 1830 qe dita në të cilën

duhej të organizohej Kisha e Jezu Krishtit në këtë periudhë ungji-

llore (shih DeB 20:1). Iu dërguan njoftime besimtarëve e miqve

dhe rreth 56 burra e gra u mblodhën tek shtëpia me trarë e Piter

Uitmer Plakut, në Fajet të Nju-Jorkut. Gjashtë burra u zgjodhën

nga Profeti për të ndihmuar në organizimin “në përputhje me

ligjet e vendit tonë, nëpërmjet vullnetit dhe urdhërimeve të

Perëndisë” (DeB 20:1).

Profeti shënoi: “Pasi e hapëm mbledhjen me lutje solemne

drejtuar Atit tonë Qiellor, ne vazhduam, sipas urdhërimit të

mëparshëm, t’u drejtoheshim vëllezërve tanë për të ditur nëse

ata na pranonin neve si mësuesit e tyre në gjërat e Mbretërisë së

Perëndisë dhe nëse ata ishin të kënaqur që ne duhet të vazhdo-

nim e të organizoheshim si një Kishë, sipas urdhërimit të lartpër-

mendur që ne kishim marrë. Këto propozime të ndryshme ata i

pranuan me votë unanime.”11

Me pëlqimin e të pranishmëve, Jozefi e shuguroi Oliverin një

plak të Kishës dhe Oliveri e shuguroi Profetin një plak, ashtu siç

ishin drejtuar nga Zoti. Sakramenti u bekua dhe iu shpërnda anë-

tarëve të pranishëm. Ata që ishin pagëzuar, u konfirmuan dhe iu

dha dhurata e Frymës së Shenjtë. Profeti tha se “Fryma e Shenjtë

u derdh mbi ne në një masë shumë të madhe – disa profetizuan,

ndërkohë që të gjithë lëvduam Zotin dhe u gëzuam së tepërmi”12.

Gjatë kësaj mbledhjeje, Jozefi mori një zbulesë në të cilën Zoti e

udhëzoi Kishën t’ua vinte veshin fjalëve të profetit sikur të vinin

nga vetë Zoti (shih DeB 21:4–6).

Trashëgimia Jonë
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Elementet e paraqitura në atë mbledhje në vitin 1830 vazh-

dojnë sot në Kishë: ushtrimi i ligjit të miratimit të përbashkët,

kënga, lutja, shpërndarja e sakramentit, ndarja e dëshmive vet-

jake, dhënia e dhuratës së Frymës së Shenjtë me anë të vendosjes

së duarve, shugurimet, zbulesa vetjake dhe zbulesa nëpërmjet

drejtuesve të priftërisë.

Nëna e Profetit, Lusi Mak Smith, tregoi një skenë të ëmbël që

ndodhi atë ditë kur u pagëzua Jozef Smith Plaku, babai i Profetit:

“Kur z. Smith doli nga uji, Jozefi qëndroi në këmbë në breg dhe,

duke e kapur për dore të atin, thirri me lot gëzimi: ‘Lëvduar qoftë

Perëndia im që unë jetova sa ta shoh vetë atin tim të pagëzohet në

Kishën e vërtetë të Jezu Krishtit!’”13 Jozef Najt Plaku tha për atë

çast: “[Profeti] u mbush me Shpirtin në një masë të madhe. …

Gëzimi i tij dukej i plotë. Unë mendoj se ai pa veprën e madhe

që kishte nisur dhe qe i dëshiruar ta kryente atë.”14

Ishte një lidhje e fuqishme dashurie mes atit dhe birit. Më

vonë, në një panegjirik për atin e tij, Profeti tha: “E dua babanë

tim dhe kujtimin e tij; dhe kujtimi i veprimeve të tij fisnike ka

peshë të madhe mbi mendjen time dhe shumë prej fjalëve të tij

të sjellshme e prindërore për mua, janë shkruar mbi rrasat e

zemrës sime”15.

Dashuria që ekzistonte mes Profetit dhe babait të tij u shfaq

gjithashtu nga Jozef Smith Plaku për babanë e tij, Azael Smithin.

Në gusht 1830, Jozef Smith Plaku çoi kopje të Librit të Mormonit

në verilindje në kontenë e Shën-Lorencit të Nju-Jorkut, për t’ua

dhënë babait e nënës dhe vëllezërve e motrave të tij. Azael Smithi

e lexoi librin thuajse të gjithë përpara se të vdiste në tetor 1830

dhe deklaroi se nipi i tij, Jozef Smith i Riu, “qe tamam Profeti

që ai e kishte ditur prej kohësh se do të vinte në familjen e tij”16.

Edhe tre bij të tjerë të Azaelit përfundimisht u bashkuan me

Kishën – Silasi, Xhoni dhe Azael i Riu. Profeti pati privilegjin të

shihte të gjithë pjesëtarët e familjes së tij të ngushtë të zhyteshin

në ujërat e pagëzimit dhe shumë të familjes së të atit.

Sidni Rigdon, që më vonë u bë anëtar i Presidencës së Parë,

foli për fillimet e përulura të Kishës dhe vegimin e madh të së
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ardhmes që organizatorët patën madje që atëherë: “E takova të

gjithë kishën e Krishtit në një shtëpi të vogël e të vjetër prej tra-

rësh, me përmasa katrore afërsisht 6 metra, pranë Uoterlusë së

Nju-Jorkut dhe ne filluam të flisnim për mbretërinë e Perëndisë

sikur të kishim botën nën urdhrat tanë; ne folëm me besim të

madh në vetvete, … edhe pse nuk ishim shumë njerëz; … ne

pamë nëpërmjet vegimit, kishën e Perëndisë, një mijë herë më të

madhe; … duke qenë bota tërësisht e paditur për dëshminë e pro-

fetëve dhe pa dijeninë e asaj që qe gati të bënte Perëndia”17.

Ngjarjet që ndodhën më 6 prill 1830 në Nju-Jorkun perëndimor

kanë ndryshuar jetën e miliona njerëzve. Nga një grusht të kthye-

rish në besim në një shtëpi të vogël prej trarësh, ungjilli është për-

hapur në mbarë botën. Tani Kisha është ngritur në shumë vende,

shpesh në rrethana po aq të përulura sa ato që rrethonin organiza-

tën fillestare në Fajet. Shenjtorët nëpër botë gëzohen dhe gjejnë

ngushëllim në premtimin e Shpëtimtarit: “Kudo që dy a tre janë

mbledhur së bashku në emrin tim, … vini re, atje do të jem unë

në mes tyre” (DeB 6:32).

“Shkoni në Ohajo”: Mbledhja e Izraelit të Ditëve të Mëvonshme
Përndjekja në Kolesvil

Pikërisht gjatë muajit kur u organizua Kisha, Profeti Jozef

Smith shkoi në një mision për t’u dhënë mësim miqve të tij, famil-

jes së Jozef Najt Plakut, që banonin në Kolesvil të Nju-Jorkut. Më

28 qershor, shumë pjesëtarë të familjes Najt dhe miq u përgatitën

të bënin besëlidhjen e pagëzimit.

Kishte kundërshtim të fortë ndaj predikimit të ungjillit në

Kolesvil dhe një turmë u përpoq t’i ndalonte pagëzimet duke

shkatërruar pendën që kishin ndërtuar vëllezërit me qëllim që të

mblidhnin ujë. Megjithatë, kjo u riparua shpejt. Jozef Najt i Riu

përshkroi masat që u morën nga armiqtë e besimit: “Kur ne po

ktheheshim nga [pagëzimet], na takuan shumë prej fqinjëve tanë,

që na tregonin me gisht dhe pyesnin nëse kishim qenë duke larë

dhentë. … Atë natë, karrot tona i kthyen përmbys e i mbuluan me

drurë dhe disa i hodhën në ujë, vunë binarë kundër dyerve tona
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dhe zinxhirët e kafshëve i hodhën në lumë, dhe shumë sjellje të

këqija na u bënë.”18

Po në këtë kohë, kundërshtarët u përpoqën ta hutonin Profetin

duke e bërë që të arrestohej e të gjykohej për prishje të paqes.

Megjithatë, Jozef Najt Plaku mori avokatë, që shpejt e nxorën

të pafajshëm nga të gjitha akuzat.

Kurdoherë që bëhen përparime të rëndësishme nga Kisha,

duket sikur kundërshtari i të gjithë drejtësisë bën një përpjekje

të bashkërenduar për të ndaluar rritjen e mbretërisë së Perëndisë.

Por shenjtorët e përkushtuar të Perëndisë i kapërcejnë problemet

dhe bëhen më të fortë, siç bënë shenjtorët në Kolesvil, që u lidhën

në një degë të fuqishme dhe të bashkuar.

Misionarë tek Indianët

Në shtator dhe tetor 1830, katër të rinj u thirrën me anë të zbu-

lesës që t’ua çonin ungjillin dhe mesazhin e Librit të Mormonit

indianëve të Amerikës, që qenë pasardhës të popullit të Librit të

Mormonit. Këta misionarë qenë Oliver Kaudri, Piter Uitmer i Riu,

Parli P. Prat dhe Ziba Peterson (shih DeB 28:8; 30:5–6; 32). Ata

udhëtuan qindra kilometra në kushte tepër të lodhshme dhe arri-

tën t’u predikonin indianëve të fisit katëraugus pranë Bufalos së

Nju-Jorkut, uajandotëve të Ohajos dhe së fundi delauerëve që jeto-

nin në perëndim të shtetit të Misurit. Por suksesin më të madh ata

e patën me kolonët në Kirtland të Ohajos dhe rrethinat, ku kthyen

në besim 127 njerëz. Pasi u larguan misionarët, numri i shenjtorëve

në Ohajo shpejt arriti në disa qindra me anë të përpjekjeve misio-

nare të anëtarëve të mbetur pas.

Thirrja për t’u Mbledhur në Ohajo

Sidni Rigdon, një ish-shërbestar dhe anëtar i sapokthyer

në besim nga zona e Kirtlandit, dhe një mik joanëtar që quhej

Eduard Partrixh, qenë të etur të takonin Profetin dhe të mësonin

më shumë nga mësimet e Kishës. Në dhjetor 1830 ata udhëtuan

më shumë se 400 kilometra deri në Fajet të Nju-Jorkut, për të vizi-

tuar Jozef Smithin. Ata i kërkuan atij të pyeste për vullnetin e
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Zotit në lidhje me ata vetë dhe shenjtorët në Kirtland. Si përgjigje,

Zoti zbuloi që shenjtorët e Nju-Jorkut duhet “të mblidhe[shi]n së

bashku në Ohio” (DeB 37:3). Në konferencën e tretë dhe të fundit

të Kishës në Nju-Jork, të zhvilluar tek ferma e Uitmerit më 2 janar

1831, Zoti ua përsëriti udhëzimin e Tij anëtarëve:

“Dhe që ju të mund t’i shpëtoni pushtetit të armikut dhe të

mblidhet tek unë një popull i drejtë, pa njollë e pa faj—prandaj,

për këtë shkak unë ju jap urdhërimin që ju duhet të shkoni në

Ohio; dhe atje do t’ju jap ligjin tim; dhe atje do t’ju dhurohet fuqi

nga lart” (DeB 38:31–32). Kjo qe thirrja e parë në këtë periudhë

ungjillore që shenjtorët të mblidheshin së bashku.

Ndërkohë që disa anëtarë zgjodhën të mos i linin pronat e tyre

dhe të mos e bënin udhëtimin e gjatë nga Nju-Jorku për në Ohajo,

shumica e shenjtorëve dëgjuan zërin e Bariut për të mbledhur

Izraelin. Njuël Najt është përfaqësues i dishepujve që ndoqën

udhëheqjen e priftërisë dhe iu përgjigjën thirrjes:

“Pasi u ktheva në shtëpi nga konferenca, në bindje ndaj urdhë-

rimit që u dha, unë, së bashku me degën e Kolesvilit, filluam të

bëjmë përgatitje për të shkuar në Ohajo. … Siç mund të pritej, ne

qemë të detyruar të sakrifikonim shumë nga prona jonë. Shumicën

e kohës e kalova duke vizituar vëllezërit dhe duke i ndihmuar të

rregullonin punët e tyre, që të mund të udhëtonim së bashku në

një kompani.”19

Jozef Najt Plaku është gjithashtu një shembull i atyre që bënë

sakrifica me gatishmëri në shitjen e pronave të tyre që të bashko-

heshin me Profetin në Ohajo. Njoftimi i tij i thjeshtë për shitje në

gazetën Broome Republican flet shumë për angazhimin e tij ndaj

ungjillit: “Ferma e marrë së fundi nga Jozef Najt, që gjendet në

qytetin e Kolesvilit, pranë Kolesvil Brixh – e kufizuar nga njëra

anë nga lumi Suskuehana dhe që ka rreth njëqind e dyzet e dy

akra. Në fermën në fjalë ka dy shtëpi banimi, një hangar të mirë

dhe një kopsht frutor të shkëlqyer. Kushtet e shitjes do të jenë të

favorshme.”20 Rreth 68 anëtarë nga Kolesvili kishin nisur rrugën

e tyre për në Ohajo nga mesi i prillit 1831.
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Po aq të bindur ndaj urdhrit të Zotit qenë 80 shenjtorë nga

dega e Fajetës dhe 50 nga dega e Mançesterit, që i lanë shtëpitë

e tyre nga fillimi i majit 1831. Lusi Mak Smithit, nënës së Profetit,

iu kërkua të drejtonte eksodin e anëtarëve nga Fajeta. Kur arritën

në Bufalo të Nju-Jorkut, ata panë se limani në liqenin Erie ishte

bllokuar nga një zonë akulli dhe avullorja që mbartte shenjtorët

e Fajetës nuk mund të largohej nga porti. Në këtë situatë të

vështirë, ajo u bëri thirrje anëtarëve të ushtronin besim: “Tani

vëllezër e motra, nëse ju të gjithë do t’i ngrini dëshirat tuaja drejt

qiellit, që akulli të mund të thyhet dhe ne të çlirohemi, po aq e

sigurt sa Zoti jeton, kjo do të bëhet”. Tamam në atë çast u dëgjua

një zhurmë “si gjëmim shpërthimi”. Akulli u nda dhe u formua

një kalim i ngushtë mes të cilit anija mund të lëvizte. Ata sapo

kishin kaluar kur rruga u mbyll përsëri, por ata qenë në ujëra të

hapura dhe mund ta vazhdonin udhëtimin e tyre. Në vijim të

këtij shpëtimi të mrekullueshëm, kompania u thirr së bashku

në një mbledhje lutjeje për t’i ofruar Perëndisë falënderime për

mëshirën e Tij në interes të tyre.21

Nga mesi i majit, të gjitha degët e Kishës nga Nju-Jorku qenë

në gjendje të udhëtonin me anije përmes liqenit Erie për në lima-

nin Feirport të Ohajos, ku i takuan bashkëshenjtorët dhe i çuan në

destinacione në qytezat e Kirtlandit dhe Tompsonit. Mbledhja e

madhe e Izraelit të ditëve të fundit kishte filluar. Shenjtorët tani

qenë në gjendje të merrnin mësime si një trup nga shërbëtorët e

zgjedhur të Zotit, të udhëzoheshin për ligjet e Tij dhe të ndërtonin

tempuj të shenjtë.
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Tempulli i Kirtlandit



Mbërritja e Profetit në Ohajo
Në një ditë të ftohtë në shkurt 1831, Profeti Jozef Smith

dhe bashkëshortja e tij, Ema, në atë kohë shtatzënë me binjakë,

përfunduan udhëtimin mbi 400 kilometra nga Nju-Jorku për në

Kirtland të Ohajos. Ata arritën mbi një sajë tek dyqani i Gilbertit

e Uitnit. Fragmenti vijues tregon për takimin e Njuël K. Uitnit

me Profetin:

“Një nga burrat [në sajë], një personazh i ri dhe i fuqishëm,

zbriti e me hapa të shpejtë hyri në dyqan dhe u drejtua aty ku

po rrinte ortaku me kuota më të ulëta.

‘Njuël K. Uitni! Ti je burri!’ thirri ai, duke i zgjatur dorën për-

zemërsisht, si një të njohuri të vjetër e të afërm.

‘Ti ke epërsi ndaj meje’, u përgjigj njeriu të cilit iu drejtua,

ndërsa kapi mekanikisht dorën e zgjatur – ‘unë nuk mundem

të të thërras me emër, siç më thirre ti’.

‘Unë jam Jozefi, Profeti’, tha i huaji duke buzëqeshur. ‘Jam

këtu për shkak të lutjeve të tua; tani çfarë do prej meje?’”1

Disa kohë më parë, Njuëli dhe bashkëshortja e tij, Elizabet,

kishin shprehur një lutje të zjarrtë për drejtim. Si përgjigje, Shpirti

i Shenjtë zbriti mbi ta dhe një re mbuloi shtëpinë e tyre. Që nga

reja, një zë shpalli: “Përgatituni të merrni fjalën e Zotit, sepse po

vjen!”2 Pak pas kësaj, misionarët që ishin thirrur t’u mësonin

indianëve, erdhën në Kirtland dhe tani Profeti kishte mbërritur.

Orson F. Uitni, një nip i Njuëlit, më vonë rrëfeu ndjenjat e tij

mbi këtë ngjarje: “Me çfarë fuqie ky njeri i shquar, Jozef Smithi,

e njohu dikë që nuk e kishte parë kurrë më parë në mish? Përse

Njuël K. Uitni nuk e njohu atë? Kjo ndodhi sepse Jozef Smithi
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ishte një shikues, një shikues i zgjedhur; ai vërtet e kishte parë

Njuël K. Uitnin të gjunjëzuar, qindra kilometra larg, duke u lutur

që ai të vinte në Kirtland. E mrekullueshme – por e vërtetë!”3

Ardhja e Profetit solli fjalën e Zotit në Kirtland, ku u vunë në

vend shumë elemente thelbësore të Kishës. U zbulua organizimi

bazë i qeverisjes së Kishës, misionarët u dërguan jashtë shtetit, u

ndërtua tempulli i parë dhe u morën shumë zbulesa të rëndësi-

shme. Shenjtorët u përndoqën dhe u provuan rreptë për të parë

nëse do të shfaqnin besim, kurajë dhe gatishmëri për të ndjekur

profetin e vajosur të Zotit.

Dy Qendra të Aktivitetit të Kishës
Në të njëjtën kohë që shenjtorët po thirreshin të mblidheshin

në Ohajo, ata filluan të prisnin me padurim kohën kur të mund të

themelonin Sionin. Në qershor 1831, Profeti Jozef Smith mori një

zbulesë që e drejtonte atë, Sidni Rigdonin dhe 28 pleq të tjerë,

që të shkonin në një mision kthimi në besim në Misuri dhe atje

të zhvillonin konferencën e ardhshme të Kishës (shih DeB 52).

Misuri qe në kufirin perëndimor të asaj që ishin atëherë Shtetet e

Bashkuara të Amerikës, më tepër se 1.600 kilometra në perëndim

të Kirtlandit. Zoti i zbuloi Jozefit se në kontenë Xhekson të

Misurit, shenjtorët do të merrnin trashëgiminë e tyre dhe do

të themelonin Sionin.

Jozefi, misionarët e tjerë dhe pak më vonë i gjithë grupi i

shenjtorëve nga Kolesvili i Nju-Jorkut, udhëtuan për në kontenë

Xhekson gjatë verës së 1831-it dhe filluan të krijonin një koloni.

Ndërkohë që Profeti dhe udhëheqës të tjerë u kthyen në Kirtland,

shumë anëtarë të Kishës u vendosën në Misuri.

Mes viteve 1831 dhe 1838, Kisha pati dy qendra popullimi. Jozef

Smithi, anëtarë të Këshillit të Të Dymbëdhjetëve dhe një numër i

madh shenjtorësh jetuan në zonën e Kirtlandit të Ohajos, ndërsa

shumë anëtarë të tjerë të Kishës jetuan në Misuri, të kryesuar nga

udhëheqësit e priftërisë caktuar atyre. Ngjarje të rëndësishme po

ndodhnin në të dy vendet në të njëjtën kohë dhe drejtuesit e Kishës

udhëtuan nga njëri vend tek tjetri siç nevojitej. Do të diskutohen
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më parë ngjarjet në Kirtland gjatë kësaj periudhe shtatëvjeçare dhe

pastaj do të diskutohen ngjarjet në Misuri gjatë po kësaj periudhe.

Sakrificat e Shenjtorëve gjatë Grumbullimit në Ohajo
Shumë prej shenjtorëve që erdhën në Ohajo, bënë sakrifica të

mëdha. Disa u zhbirësuan nga familjet e tyre; të tjerë humbën

shoqërinë e miqve të mëparshëm. Brigam Jangu përshkroi se si

sakrifikoi ai për t’iu përgjigjur thirrjes së Profetit për grumbullim:

“Kur arritëm në Kirtland [në shtator 1833], nëse ndonjë njeri

që u grumbullua me shenjtorët qe më i varfër nga sa isha unë – qe

sepse ai nuk kishte asgjë. … Unë kisha dy fëmijë për të cilët të

kujdesesha – kjo qe gjithçka. Isha i ve. ‘Vëllai Brigam, a ke

këpucë?’ Jo; asnjë këpucë në këmbët e mia, përveç një palë

çizmeve të huajtura. Nuk kisha veshje dimri, përveç një palltoje të

bërë vetë që e kisha prej tre apo katër vitesh. ‘Po pantallona?’ Jo.

‘Çfarë bëre? Mbete pa gjë?’ Jo; mora hua një palë për t’i veshur

derisa të gjeja një palë të tjera. Unë kisha udhëtuar dhe predikuar,

dhe kisha dhënë çdo dollar që zotëroja. Vleja pak kur fillova të

predikoj. … Kisha udhëtuar e predikuar derisa s’më mbeti asgjë

për ta mbledhur; por Jozefi tha: ‘Ejani’; dhe unë shkova, gjëja më

e mirë që mund të bëja.”4

Shumë shenjtorë të tjerë besnikë erdhën në Kirtland, ku anëta-

rët që qenë atje tashmë, i mirëpritën dhe me gatishmëri ndanë gjë-

rat e tyre të pakta. Njerëz të tillë të vendosur krijuan themelet për

rritjen dhe përparimin e mahnitshëm të Kishës.

Zbulime të Marra në Zonën e Kirtlandit
Ndërkohë që Profeti Jozef po jetonte në zonën e Kirtlandit, ai

mori zbulesa të shumta, 65 prej të cilave përfshihen tek Doktrina e

Besëlidhje. Zbulesat u mësuan vullnetin e Zotit në lidhje me mirë-

qenien, kërkimin për shenjë, sjelljen morale, parime të ushqyerjes,

të dhjetën, autoritetin e priftërisë, rolin e një profeti, tre shkallët e

lavdisë, punën misionare, Ardhjen e Dytë, ligjin e përkushtimit

dhe shumë çështje të tjera.

Ndërtimi i Mbretërisë në Kirtland të Ohajos
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Përkthimi i Biblës prej Jozef Smithit

Në qershor 1830, Jozef Smithi filloi punën e tij të ngarkuar hyj-

nisht, për të bërë korrigjime të frymëzuara të Variantit (anglisht)

të Mbretit Xhejms të Biblës. Kjo vepër njihet si Përkthimi i Biblës

prej Jozef Smithit. Mes qershorit 1830 dhe korrikut 1833, Profeti i

bëri ndryshime të shumta këtij teksti të Biblës, përfshirë korrigji-

min e gjuhës biblike, sqarimin e doktrinave dhe rivendosjen e

materialit historik dhe doktrinor.

Jozefi mori shumë zbulesa gjatë vazhdimit të kësaj pune,

shpesh në përgjigje të pyetjeve që bëri kur meditonte fragmente

shkrimi të shenjtë. Një zbulesë e tillë ndodhi më 16 shkurt 1832

pasi Jozefi dhe Sidni Rigdoni kishin përkthyer Gjonin 5:29. Ata

medituan për këtë fragment dhe “Zoti preku sytë e të kuptuarit

[të tyre] dhe ata u hapën e lavdia e Zotit shkëlqeu përreth”

(DeB 76:19). Ata morën një nga vegimet më të mëdha të të

gjitha kohëve, të regjistruar tani në seksionin 76 të Doktrinës e

Besëlidhjeve. Ata panë Atin dhe Birin, mësuan mbi fatin hyjnor

të fëmijëve të Perëndisë dhe morën të vërteta të përjetshme mbi

ata që do të marrin tre mbretëritë e lavdisë.

Botimi i Zbulesave

Në një konferencë të veçantë të mbajtur në Hiram të Ohajos,

në nëntor 1831, anëtarët e Kishës votuan që të botohej Libri i

Urdhërimeve, që përmbante afërsisht 70 zbulesa dhënë Profetit.

Gjatë kësaj konference, Zoti i dha Jozef Smithit zbulesat që do të

bëheshin parathënia dhe shtojca e Librit të Urdhërimeve. (Këto u

bënë më vonë seksionet 1 dhe 133 të Doktrinës e Besëlidhjeve.)

Detyra për të shtypur librin iu dha Uilliam W. Felpsit, që kishte

një ndërmarrje shtypshkrimi në kontenë Xhekson të Misurit. (Për

informacion të mëtejshëm mbi Librin e Urdhërimeve, shih faqen

41.) Zbulesat në Librin e Urdhërimeve, bashkë me zbulesa të tjera,

u shtypën më vonë në një vëllim të titulluar Doktrina e Besëlidhje,

që u botua në Kirtland në 1835-ën. Një botim i dytë i Librit të

Mormonit, me korrigjime të pakta të bëra nga Profeti Jozef,

gjithashtu u shtyp në Kirtland.
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Vetëm disa muaj pasi u organizua Kisha, Zoti theksoi vendin e

rëndësishëm të muzikës në Kishë duke urdhëruar bashkëshorten

e Profetit, Emën, të fillonte të bënte një përzgjedhje të himneve të

shenjtë (shih DeB 25:11). Libri i himneve që hartoi ajo, u botua në

Kirtland, duke hapur udhën për shenjtorët që të merrnin bekimin

e premtuar të Zotit: “Sepse shpirti im kënaqet në këngën e zemrës;

po, kënga e të drejtëve është një lutje për mua dhe ajo do të marrë

përgjigje me një bekim mbi kokat e tyre” (DeB 25:12).

Shkolla e Profetëve

Në dhjetor 1832 dhe janar 1833, Profeti Jozef mori zbulesën që

u bë seksioni 88 i Doktrinës e Besëlidhjeve. Mes gjërave të tjera,

kjo zbulesë drejtoi që të krijohej një “shkollë [e] profetëve” (DeB

88:127) për t’i udhëzuar vëllezërit në doktrinën dhe parimet e

ungjillit, punët e Kishës dhe çështje të tjera.

Gjatë dimrit të 1833-it, Shkolla e Profetëve u mblodh shpesh

dhe Jozef e Ema Smithi, që të dy, u shqetësuan për përdorimin

e zakonshëm të duhanit prej vëllezërve, veçanërisht për renë e

tymit të duhanit në mbledhjet dhe mungesën e pastërtisë të shkak-

tuar nga përtypja e duhanit. Jozef Smithi pyeti Zotin për çështjen

dhe mori zbulesën që njihet si Fjala e Urtësisë. Kjo zbulesë dha

urdhërimet e Zotit për kujdesin e trupit e të shpirtit dhe premtoi

se ata që u bindeshin atyre, do të merrnin bekime shpirtërore

“urtësi dhe thesare të mëdha diturie, madje thesare të fshehura”

(DeB 89:19). Fjala e Urtësisë gjithashtu përmbante informacion

mbi shëndetin që nuk njihej nga bota mjekësore apo shkencore në

atë kohë, por që prej atëherë është provuar të jetë me përfitim të

madh, të tillë si këshilla për të mos përdorur duhan apo alkool.

Ligji i Përkushtimit

Në vitin 1831, Zoti filloi të zbulojë aspekte të ligjit të përku-

shtimit, një sistem shpirtëror dhe material që, nëse do të ndiqej

me drejtësi, do të bekonte jetën e shenjtorëve të ditëve të mëvon-

shme të varfëruar. Sipas këtij ligji, anëtarëve të Kishës iu kërkua

t’ia përkushtonin, apo transferonin zyrtarisht, gjithë pronën e tyre

Ndërtimi i Mbretërisë në Kirtland të Ohajos



26

peshkopit të Kishës. Ai pastaj u kthente anëtarëve një trashëgimi,

apo kujdestari. Familjet i administronin pronat në kujdestari sa

më mirë të mundeshin. Nëse në fund të vitit ata kishin një tepricë,

kjo i jepej peshkopit për ta përdorur për t’u kujdesur për ata në

nevojë. Eduard Partrixh u thirr nga Zoti të shërbente si peshkopi

i parë i Kishës.

Ligji i përkushtimit përbëhej nga parime dhe praktika që

forconin anëtarët shpirtërisht dhe sillnin barazi relative ekono-

mike, duke eliminuar lakminë dhe varfërinë. Disa shenjtorë e zba-

tuan mirë atë, për bekimin e tyre dhe të të tjerëve, por anëtarë të

tjerë nuk arritën të ngriheshin mbi dëshirat egoiste duke shka-

ktuar tërheqjen përfundimtare të ligjit nga Kisha. Në 1838-ën Zoti

zbuloi ligjin e së dhjetës (shih DeB 119), që vazhdon deri sot si

ligji financiar i Kishës.

Forcimi i Priftërisë
Zbulohen Detyrat e Priftërisë

Ndërsa Kisha rritej në anëtarësi, Profeti vazhdoi të merrte zbu-

lesë mbi detyrat e priftërisë. Siç u drejtua nga Zoti, ai organizoi

Presidencën e Parë, të përbërë nga ai vetë si President dhe Sidni

Rigdon e Frederik G. Uilliams si Këshilltarë. Ai organizoi gjitha-

shtu Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve dhe Kuorumin e Parë të

Të Shtatëdhjetëve. Ai thirri e shuguroi peshkopë dhe këshilltarët e

tyre, priftërinj të lartë, patriarkë, këshilla të larta, të shtatëdhjetë

dhe pleq. Ai organizoi kunjet e parë të Kishës.

Anëtarë të papërvojë, të sapopagëzuar shpesh u hutuan nga

thirrjet për të shërbyer. Për shembull, Njuël K. Uitni u thirr si

peshkopi i dytë i Kishës në dhjetor 1831, për të shërbyer në

Kirtland, kur Eduard Partrixh u bë peshkop i shenjtorëve në

Misuri. Njuëli nuk e ndiente se ai qe në gjendje të kryente kërke-

sat e detyrës, edhe pse Profeti i tha se Zoti e kishte thirrur me anë

të zbulesës. Kështu që Profeti i tha atij: “Shko dhe pyete vetë

Atin”. Njuëli shkoi dhe u gjunjëzua në përgjërim të përulur, dhe

dëgjoi një zë nga qielli që tha: “Forca jote qëndron tek unë”5. Ai

e pranoi thirrjen dhe shërbeu si peshkop për 18 vjet.
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Trajnimi i Udhëheqësve në Kampin e Sionit

Kisha kishte nevojë të madhe për udhëheqës priftërie që të

ishin sprovuar, t’u ishte dhënë përvojë dhe të ishin provuar

besnikë, që do t’i qëndronin të vërtetë Zotit dhe profetit të Tij në

çfarëdo rrethane. Një mundësi, për të provuar bindjen në rrethana

të vështira dhe për t’u trajnuar personalisht nga Profeti Jozef

Smith, u dha nga marshimi i Kampit të Sionit.

Kampi i Sionit u organizua për të ndihmuar shenjtorët në

Misuri që po përndiqeshin ashpërsisht për shkak të besimeve të

tyre fetare. Shumë ishin përzënë nga shtëpitë e tyre. (Shih infor-

macion të mëtejshëm në faqet 39–45.) Më 24 shkurt 1834, Zoti i

zbuloi Jozef Smithit që duhet të organizonte një grup burrash

për të marshuar nga Kirtlandi për në Misuri dhe të ndihmonte

të rivendoseshin shenjtorët në tokat e tyre (shih DeB 103). Zoti

premtoi që prania e Tij do të shkonte me ta dhe se “gjithë fitorja

dhe lavdia” do t’ju sillej nëpërmjet “zellit, besnikërisë dhe lutjeve

[të tyre] të besimit” (DeB 103:36). Shumica e anëtarëve fillestarë

të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve dhe të Kuorumit të Të

Shtatëdhjetëve u përgatitën për përgjegjësitë e tyre të ardhshme

nëpërmjet kësaj përvoje.

Kampi i Sionit u organizua zyrtarisht në Nju-Portixh të

Ohajos, më 6 maj 1834. Ai përfundimisht përfshiu 207 burra, 11

gra dhe 11 fëmijë, të cilët Profeti i ndau në kompani dhjetëshesh

dhe pesëdhjetëshesh, duke udhëzuar çdo grup të zgjidhte një

kapiten. Një rekrut, Xhozef Holbruk, raportoi se kampi u organi-

zua “sipas rendit të lashtë të Izraelit”6. Për 45 ditë ata marshuan

së bashku deri në kontenë Klej të Misurit, një distancë mbi 1.600

kilometra. Ata udhëtuan sa më shpejt që mundën dhe në kushte

të ashpra. Ishte shumë e vështirë të kishin ushqim të mjaftue-

shëm. Burrave shpesh iu kërkua të hanin racione të kufizuara

buke me cilësi të keqe, gjalp të prishur, kaçamak misri, mjaltë me

shije të keqe, mish derri të pagatuar, pastërma të kalbur dhe pro-

shutë e djath të krimbur. Xhorxh A. Smithi, që më vonë do të

bëhej Apostull, shkroi se ai qe vazhdimisht i uritur: “Unë isha kaq

i lodhur, i uritur e i përgjumur saqë ëndërroja ndërsa ecja rrugës,
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sikur shihja një rrëke të bukur uji pranë një peme me hije të kënd-

shme dhe një çyrek të mirë buke e një shishe qumështi të shtruar

mbi një cohë pranë burimit”7.

Kampi vendosi theksim të madh mbi shpirtshmërinë dhe

bindjen ndaj urdhërimeve. Të dielave ata bënë mbledhje dhe

shpërndanë sakramentin. Profeti shpesh dha mësim doktrinat e

mbretërisë. Ai tha: “Perëndia qe me ne dhe engjëjt e Tij shkuan

para nesh, dhe besimi i grupit tonë të vogël qe i palëkundur. Ne

e dimë që engjëjt ishin shoqëruesit tanë, sepse ne i pamë ata.”8

Megjithatë, vështirësitë e kampit filluan të lënë pasoja tek pje-

sëmarrësit. Ky proces përmirësimi zbuloi gërnjarët, që nuk e

kishin shpirtin e bindjes dhe shpesh fajësuan Jozefin për shqetësi-

met e tyre. Më 17 maj Profeti i këshilloi ata që kishin shpirt rebel

“të përuleshin përpara Zotit dhe të bashkoheshin, që të mos fshi-

kulloheshin”9.

Më 18 qershor, kampi arriti në kontenë Klej të Misurit.

Megjithatë, guvernatori i Misurit, Daniel Danklin, nuk do ta

mbante premtimin e tij për të ndihmuar ushtrinë e shenjtorëve që

të rikthente anëtarët e Kishës, të cilët ishin përzënë me forcë nga

shtëpitë e tyre. Për disa nga kampi, dështimi në këtë synim ushta-

rak qe prova përfundimtare e besimit të tyre. Të zhgënjyer e të

inatosur, disa u rebeluan hapur. Si rezultat, Profeti i paralajmëroi

se Zoti do të dërgonte mbi ta një fshikullim shkretues. Shpejt, një

epidemi katastrofike kolere u përhap nëpër kamp. Përpara se të

përfundonte, u prek një e treta e kampit, përfshirë Jozef Smithin

dhe pas kësaj, 14 pjesëtarë të kampit vdiqën. Më 2 korrik, Jozefi

përsëri paralajmëroi kampin që të përuleshin përpara Zotit e të

besëlidhnin që të mbanin urdhërimet e Tij dhe tha se, nëse do ta

bënin këtë, sëmundja do të pushonte që nga ajo orë. Besëlidhja u

bë duke ngritur duart dhe sëmundja mori fund.

Nga fillimi i korrikut, anëtarët e kampit u liruan me nder

nga Profeti. Udhëtimi kishte nxjerrë në shesh se cili ishte nga ana

e Zotit dhe cili qe i denjë të shërbente në pozicione udhëheqëse.

Profeti më vonë shpjegoi rezultatin e marshimit: “Perëndia

nuk donte që ju të luftonit. Ai nuk do të mund të organizonte
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mbretërinë e Tij me dymbëdhjetë burra për t’u hapur dyert e

Ungjillit kombeve të tokës dhe me shtatëdhjetë burra nën drejti-

min e tyre që të ndiqnin gjurmët e tyre, nëse Ai nuk do t’i merrte

ata nga një grup burrash të cilët kishin ofruar jetën e tyre dhe të

cilët kishin bërë një sakrificë po aq të madhe sa bëri Abrahami.”10

Uillford Udraf, një anëtar i kampit që më vonë u bë Presidenti

i katërt i Kishës, tha: “Ne fituam një përvojë që kurrë nuk do të

mund ta kishim fituar në ndonjë mënyrë tjetër. Ne patëm privile-

gjin të shihnim fytyrën e profetit dhe patëm privilegjin të udhëto-

nim një mijë e gjashtëqind kilometra bashkë me të, dhe të shihnim

veprat e Shpirtit të Perëndisë me të, dhe zbulesat e Jezu Krishtit

drejtuar atij, dhe plotësimin e atyre zbulesave.”11

Në shkurt 1835, pesë muaj pas shpërndarjes së kampit, u orga-

nizuan Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve dhe Kuorumi i Parë i

Të Shtatëdhjetëve. Shtatëdhjetë e nëntë nga tetëdhjetë e dy postet

e plotësuar në të dy kuorumet u plotësuan nga burra që ishin pro-

vuar në marshimin e Kampit të Sionit.

Në Kirtland, Jozef Smithi vazhdoi të trajnonte udhëheqës të

ardhshëm. Katër Presidentë të ardhshëm të Kishës – Brigam Jang,

Xhon Tejlor, Uillford Udraf dhe Lorenco Snou – u pagëzuan gjatë

viteve të Kirtlandit dhe pastaj e udhëhoqën Kishën në varg deri

në vitin 1901. Përveç kësaj, tre Presidentët vijues – Jozef F. Smith,

Hiber J. Grant dhe Xhorxh Albert Smith, administrimet e të cilëve

zgjatën deri në vitin 1951 – qenë pasardhës të drejtpërdrejtë të

pionierëve të vendosur të Kirtlandit.

Puna Misionare Shkon Përpara
Ndërsa shenjtorët po jetonin në Kirtland, shumë misionarë u

thirrën të predikonin ungjillin larg shtëpisë, shumica e të cilëve

me sakrificë të madhe vetjake. Misionarët u dërguan në një numër

shtetesh amerikanë, në pjesë të Kanadasë dhe përtej Atlantikut

për në Angli. Me anë të këtyre përpjekjeve misionare, shumë nje-

rëz morën një dëshmi të së vërtetës së ungjillit. Ata u bënë anëtarë

të guximshëm, që i sollën forcë të madhe Kishës së re.
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Një numër zbulesash të regjistruara në Kirtland përfshinë

urdhërime për anëtarët që t’i predikonin ungjillin botës. Zoti

shpalli: “Ju do të shkoni në fuqinë e Shpirtit tim, duke predikuar

ungjillin tim, dy e nga dy, në emrin tim, duke ngritur zërat tuaj

si me tingullin e një borie, duke shpallur fjalën time si engjëj të

Perëndisë” (DeB 42:6). Vitin pasues Zoti urdhëroi: “Të bëhet që,

kushdo që është paralajmëruar, të paralajmërojë të afërmin e tij”

(DeB 88:81).

Misionet e të Kthyerve të Hershëm në Besim nga Ohajo

Zera Palsifer, një i kthyer në besim nga Ohajo, është një shem-

bull i atyre që ndanë me entuziazëm mesazhin e Rivendosjes. Ai

u bashkua me Kishën në janar 1832 dhe shënoi se pak pas kësaj,

“u shugurua në detyrën e një plaku dhe shkoi të predikonte me

sukses të konsiderueshëm në vend dhe jashtë tij”12. Ai dhe një

misionar tjetër, Elija Çenei, shkuan tek qyteti i vogël i Riçlandit të

Nju-Jorkut, ku filluan të predikonin tek shkolla e vendit. Një nga

të kthyerit e parë të pagëzuar nga Plaku Palsifer në Riçland, qe

një fermer i ri që quhej Uillford Udraf, i cili një ditë do të bëhej

një nga misionarët më të suksesshëm në historinë e Kishës dhe

Presidenti i katërt i Kishës. Brenda një muaji, dy misionarët kishin

pagëzuar një numër njerëzish dhe kishin organizuar një degë të

Kishës në Riçland.

Në përgjigje të thirrjes për të paralajmëruar të afërmit e tyre,

misionarët erdhën nga të gjitha shtresat e shoqërisë. Shumë prej

tyre qenë të martuar dhe kishin përgjegjësi familjare. Ata u nisën

në mes të të korrave dhe në kulm të dimrit, gjatë periudhave të

lulëzimit vetjak dhe në kohë të depresionit ekonomik. Një numër

pleqsh qenë gati varfanjakë, kur hynë në terrenin e misionit. Vetë

Profeti udhëtoi mbi 24.000 kilometra, duke shërbyer 14 misione

afatshkurtra nga 1831 deri më 1838 në shumë shtete dhe në

Kanada.

Kur Xhorxh A. Smithi, kushëri i Profetit, mori thirrjen e tij për

në lindjen e Shteteve të Bashkuara, ai qe kaq i varfër saqë nuk i
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zotëronte e as kishte mjetet për të blerë rrobat dhe librat që i

duheshin. Si rrjedhim, Profeti Jozef dhe vëllai i tij, Hajrëm, i

dhanë atij një copë gri dhe Eliza Braun i qepi një pallto, jelek dhe

pantallona. Brigam Jangu i dha një palë këpucë, babai i tij i dha

një Bibël me format xhepi dhe Profeti i siguroi një kopje të Librit

të Mormonit.

Pleqtë Erastus Snou dhe Xhon E. Pejxh gjithashtu qenë të

varfër, kur u nisën për në terrenin e misionit në pranverën e 

1836-ës. Duke përshkruar gjendjen e tij në kohën e nisjes për në

mision në Pensilvaninë perëndimore, Plaku Snou shkroi: “E lashë

Kirtlandin në këmbë dhe vetëm, me një valixhe të vogël që kishte

pak vepra të Kishës dhe një palë çorape, me pesë cent në xhep,

që ishin gjithë pasuria ime materiale”. Plaku Pejxh i tha Profetit

se nuk mund ta pranonte një thirrje për të predikuar, sepse nuk

kishte rroba. Ai madje nuk kishte as pallto për ta veshur. Profeti

u përgjigj duke hequr pallton e tij dhe duke ia dhënë Plakut

Pejxh. Ai i tha Plakut Pejxh të shkonte në misionin e tij dhe Zoti

do ta bekonte me bollëk.13 Në këtë mision, Plaku Pejxh u bekua ta

ndante ungjillin me qindra njerëz që u bashkuan me Kishën.
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Misioni i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Në vitin 1835, anëtarët e Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

u thirrën në një mision në lindje të Shteteve të Bashkuara dhe në

Kanada. Kjo është e vetmja kohë në historinë e Kishës, kur të 12

anëtarët e Kuorumit ndërmorën misione në të njëjtën kohë. Kur

u kthyen, Hiber C. Kimballi dëshmoi se ata kishin ndier fuqinë

e Perëndisë dhe qenë në gjendje të shëronin të sëmurin dhe të

dëbonin djaj.

Misioni në Angli

Në pjesën e fundit të periudhës së Kirtlandit, pati një krizë

brenda Kishës. Disa anëtarë, përfshirë disa udhëheqës, kryen

braktisje sepse nuk mundën t’i duronin sprovat e përndjekjet dhe

sepse filluan të gjejnë të meta tek Profeti Jozef dhe udhëheqës të

tjerë të Kishës. Zoti i zbuloi Jozef Smithit se diçka e re duhej të

bëhej për shpëtimin e Kishës së Tij. Kjo diçka qe një përzierje në

Kishë me të kthyer në besim nga Anglia. Të dielën më 4 qershor

1837, Profeti iu qas Plakut Hiber C. Kimball në Tempullin e

Kirtlandit dhe i tha: “Vëllai Hiber, Shpirti i Zotit më ka pëshpëri-

tur: ‘Shërbëtori im Hiber le të shkojë në Angli dhe të predikojë

ungjillin tim, dhe të hapë derën e shpëtimit për atë komb’.”14

Ndërsa Hiber C. Kimballi po veçohej për misionin e tij, Plaku

Orson Hajd hyri në dhomë. Kur dëgjoi se çfarë po ndodhte,

Orsoni u shty të pendohej, meqë kishte qenë një nga ata që ishin

përfshirë në gjetjen e të metave tek Profeti. Ai u ofrua të shërbente

si misionar dhe gjithashtu u veçua për të shkuar në Angli.

Kaq i etur qe Hiber C. Kimballi për të predikuar ungjillin

në dhé të huaj, saqë kur barka po i afrohej skelës në Liverpul të

Anglisë, ai kërceu nga barka tek doku përpara se ajo të lidhej,

duke shpallur se ai qe i pari që mbërriti në një tokë jashtë vendit

me mesazhin e Rivendosjes. Nga 23 korriku, misionarët po u pre-

dikonin kongregacioneve me turma të tejmbushura dhe pagëzi-

met e para u planifikuan për më 30 korrik. Xhorxh D. Vat fitoi një

garë ecjeje për në River Ribëll në Preston, që i përcaktoi nderin të

ishte i pari, që të pagëzohej në Britani.
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Brenda tetë muajsh, qindra të kthyer në besim ishin bashkuar

me Kishën dhe shumë degë ishin organizuar. Duke menduar the-

llë për këtë korrje të madhe shpirtrash, Hiberi kujtoi se Profeti

dhe Këshilltarët e tij “vunë duart e tyre mbi mua dhe … thanë

se Perëndia do të më bënte të fuqishëm në atë komb për të fituar

shpirtra tek Ai: engjëjt do të më shoqëronin dhe do të më mbanin

lart, se këmbët e mia nuk do të shkisnin kurrë; se do të bekohesha

fuqishëm dhe do të provohesha një burim shpëtimi për mijëra”15.

Për shkak se shumë misionarë të hershëm pranuan me bindje

thirrje misioni me gjithë sakrificën vetjake, mijëra britanikë të

kthyer në besim gëzuan bekimet e ungjillit të rivendosur. Ata u

mblodhën në Sion dhe e forcuan shumë Kishën për periudhat

kritike që shtriheshin përpara.

Tempulli i Kirtlandit
Sakrifica të Shenjtorëve

Më 27 dhjetor 1832, shenjtorët mësuan së pari për urdhrin e

Zotit që të ndërtonin një tempull (shih DeB 88:119). Ndërtimi i

tempullit u bë përparësia kryesore e Kishës në Kirtland mes

viteve 1833 dhe 1836. Kjo u paraqiti sfida të mëdha shenjtorëve,

të cilëve u mungonin si punëtorët ashtu dhe paratë e nevojshme.

Sipas Eliza R. Snout: “Në atë kohë, … shenjtorët qenë të paktë në

numër dhe shumica e tyre shumë të varfër; dhe, po të mos kishte

qenë për sigurinë se Perëndia kishte folur dhe kishte urdhëruar

që një shtëpi duhej të ndërtohej në emrin e tij, për të cilën ai jo

vetëm kishte zbuluar formën, por kishte përcaktuar edhe përma-

sat, një përpjekje drejt ndërtimit të atij Tempulli, në rrethanat që

ekzistonin atëherë, do të ishte deklaruar, nga të gjithë të intere-

suarit, si absurde”16.

Me besimin se Perëndia do të siguronte ndihmën dhe mjetet

e nevojshme, Profeti Jozef Smith dhe shenjtorët filluan të bënin

sakrificat e nevojshme. Xhon Taner qe një nga ata që Zoti përgatiti

për të ndihmuar në sigurimin e mjeteve për ndërtimin e tempullit.

Xhoni, një i kthyer rishtas në besim nga Boltoni i Nju-Jorkut, në

dhjetor 1834 “mori një përshtypje me ëndërr apo vegim të natës,
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se ai qe i nevojshëm dhe duhej të shkonte menjëherë tek Kisha në

perëndim. …

Kur arriti në Kirtland, ai mësoi se në kohën kur mori përshty-

pjen që duhet të shkonte menjëherë tek Kisha, Profeti Jozef dhe

disa nga Vëllezërit ishin mbledhur në një mbledhje lutjeje dhe i

kishin kërkuar Zotit që t’u dërgonte një Vëlla ose disa Vëllezër me

mjete, që t’i ndihmonin ata të shlyenin hipotekimin mbi fermën

ku po ndërtohej tempulli.

Ditën pasi arriti në Kirtland, … [atë e] informuan se hipote-

kimi i fermës së lartpërmendur gati po skadonte. Pas së cilës ai i

dha hua profetit dy mijë dollarë dhe mori dokumentin prej tij se

do të paguhej bashkë me interesin, shumë me të cilën fermës iu

shlye hipotekimi.”17

Përpjekjet e shquara që u bënë nga shenjtorët e Kirtlandit janë

shembuj të sakrificës dhe përkushtimit të kohës, talenteve dhe

mjeteve. Për tre vite ata punuan për ndërtesën. Përveç aftësive

ndërtimore dhe përpjekjeve të bëra nga burrat, gratë torën dhe

thurën për të veshur ata që po punonin. Më vonë ato bënë perdet

që ndanë dhomat. Ndërtimi u bë më i vështirë nga kërcënimet e

turmës për ta shkatërruar tempullin dhe ata që punonin ditën,

natën bënin rojë për tempullin. Por pas sakrificave të pamasa të

shenjtorëve në kohë e burime, tempulli së fundi u përfundua në

pranverën e 1836-ës.

Përkushtimi i Tempullit

Me përfundimin e tempullit, Zoti derdhi bekime të fuqishme

shpirtërore mbi shenjtorët në Kirtland, përfshirë vegime dhe shër-

besën e engjëjve. Jozef Smithi e quajti këtë periudhë “një vit për-

vjetori për ne dhe një kohë gëzimi”18. Daniel Tajlëri dëshmoi: “Të

gjithë e ndienin se ata po shijonin paraprakisht qiellin. …

Po pyesnim veten nëse kishte filluar mijëvjeçari.”19

Kulmi i kësaj derdhjeje të Shpirtit qe përkushtimi i tempullit.

Vlerësohet se 1.000 njerëz u mblodhën në tempull më 27 mars

1836 në një shpirt gëzimi. U kënduan himne përkushtuese, për-

fshirë “Ky Shpirti i Perëndisë si një Zjarr ja po Digjet”, që u
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shkrua për këtë rast nga Uilliam W. Felpsi. Sakramenti u adminis-

trua dhe predikime u bënë nga Sidni Rigdoni, Jozef Smithi dhe

të tjerë.

Jozef Smithi lexoi lutjen përkushtuese, të regjistruar tani si

seksioni 109 i Doktrinës e Besëlidhjeve, që iu dha atij me anë të

zbulesës. Në të ai iu përgjërua Zotit që Ai të bekonte njerëzit, siç

kishte bërë në ditën e Rrëshajëve: “Dhe le të mbushet shtëpia jote,

si nga një erë që fryn furishëm, me lavdinë tënde” (DeB 109:37).

Shumë vetë shënuan se ajo lutje u përmbush atë mbrëmje, kur

Profeti u takua në tempull me anëtarë të kuorumeve të priftërisë.

Eliza R. Snou shkroi: “Ceremonitë e atij përkushtimi mund të

ritregohen, por asnjë gjuhë të vdekshmi nuk mund të përshkruajë

shfaqjet qiellore të asaj dite të paharrueshme. Disave iu shfaqën

engjëj, ndërkohë që një ndjesi e pranisë hyjnore u kuptua nga të

gjithë të pranishmit dhe çdo zemër u mbush nga ‘një hare e patre-

gueshme dhe plot lavdi’.”20 Pas lutjes përkushtuese, i gjithë kon-

gregacioni u ngrit në këmbë dhe, me duar të ngritura lart, thirri

hosana.

Një javë më vonë, më 3 prill 1836, ndodhën disa nga ngjarjet

më domethënëse në historinë e ditëve të mëvonshme. Në tempull

në atë ditë, vetë Shpëtimtari iu shfaq Jozef Smithit e Oliver

Kaudrit dhe tha: “Vini re, unë e kam pranuar këtë shtëpi dhe emri

im do të jetë këtu; dhe unë do t’i manifestohem popullit tim në

mëshirë në këtë shtëpi” (DeB 110:7). Vijuan vegime të tjera të

mëdha e të lavdishme kur Moisiu, Eliasi dhe Elija u shfaqën për

të rivendosur çelësa të tjerë të priftërisë. Moisiu dorëzoi çelësat e

mbledhjes së Izraelit, Eliasi ua besoi Jozefit dhe Oliverit periu-

dhën e kujdestarisë së ungjillit të Abrahamit dhe Elija rivendosi

çelësat e vulosjes (shih DeB 110:11–16). Të gjithë këta çelësa të

tjerë qenë të nevojshëm për përparimin e mbretërisë së Zotit në

periudhën ungjillore të fundit në kohë.

Bekimet e plota të priftërisë të administruara në tempull nuk

u zbuluan, apo administruan, gjatë periudhës së Kirtlandit. Këto

bekime iu zbuluan Kishës nëpërmjet Profetit Jozef disa vite më

vonë kur po ndërtohej Tempulli i Navusë.
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Eksodi nga Kirtlandi
Ndërtimi i tempullit solli shumë bekime, por më 1837 dhe

1838, shenjtorët besnikë gjithashtu u përballën me probleme të

shkaktuara nga braktisja dhe përndjekja, që shpejtuan fundin e

epokës së Kishës në Kirtland.

Shtetet e Bashkuara po vuanin nga një depresion financiar dhe

Kisha ndjeu pasojat. Disa anëtarë u mbërthyen në spekulime të

shfrenuara e borxhe dhe nuk i mbijetuan shpirtërisht kohës së

errët të rrënimit ekonomik, përfshirë falimentimit të Shoqërisë së

Sigurisë së Kirtlandit. Ky institucion bankar ishte krijuar nga anë-

tarët e Kishës në Kirtland dhe disa anëtarë gabimisht ia vunë fajin

Jozef Smithit për problemet e lidhura me të.

Përndjekje e organizuar dhe veprim i dhunshëm turmash

erdhi nga banorët e komunitetit vendor dhe nga anëtarë të mërzi-

tur që ishin shkishëruar ose kishin braktisur Kishën.

Ndërsa dhuna kundër shenjtorëve dhe udhëheqësve të tyre

u përshkallëzua, u bë e pasigurt që ata të qëndronin në Kirtland.

Profeti, jeta e të cilit qe në rrezik të madh, u largua nga Kirtlandi

në janar 1838 për në Far-Uest të Misurit. Gjatë vitit 1838 shumica

e shenjtorëve besnikë gjithashtu u detyruan të largoheshin. Ata

lanë pas një monument besimi, përkushtimi dhe sakrifice në tem-

pullin e ndërtuar Perëndisë. Me shembullin e jetës së tyre, ata gji-

thashtu lanë një trashëgimi të qëndrueshme të bindjes besnike

ndaj udhëheqësve të vajosur të Zotit dhe sakrificës personale në

punën e Zotit.
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Vitet e Hershme në Misuri
Në të njëjtën kohë që shenjtorët po përpiqeshin fort të ndërto-

nin mbretërinë e Perëndisë në Kirtland të Ohajos, shumë anëtarë

të Kishës po kalonin mundime të mëdha në kontenë Xhekson të

Misurit.

Kur iu kërkua ta bënin, shenjtorët që jetonin në Kolesvil të

Nju-Jorkut, i kishin lënë me gatishmëri shtëpitë e tyre për t’u

mbledhur në Kirtland (shih faqen 18). Kur arritën në Ohajo nga

mesi i majit të 1831-it, ata panë se toka e veçuar për ta nuk qe e

disponueshme. Profeti Jozef Smith ia shprehu Zotit vështirësinë

e këtyre shenjtorëve në lutje. Ai sapo kishte marrë zbulesën që

e drejtonte atë, Sidni Rigdonin dhe 28 pleq të tjerë që të shkonin

në një mision kthimi në besim në Misuri dhe Zoti udhëzoi që

shenjtorët e Kolesvilit gjithashtu të udhëtonin “për në tokën e

Missouri-t” (DeB 54:8). Ata qenë grupi i parë i shenjtorëve që

do të vendoseshin në tokën që do të njihej si Sion.

Njuël Najt, presidenti i Degës së Kolesvilit, menjëherë mblodhi

njerëzit e tij. Emili Kobërn tregoi: “Mëse vërtet ne qemë një grup

pelegrinësh, të nisur për të kërkuar një tokë më të mirë”1. Në

Uellsvil të Ohajos ata hipën në një avullore dhe, duke përdorur

lumenjtë e Ohajos, Misisipit dhe Misurit, udhëtuan për në kontenë

Xhekson të Misurit. Kapiteni i avullores tha se ata “qenë emigran-

tët më paqësorë e të qetë që ai kishte çuar ndonjëherë në perën-

dim; ‘pa blasfemi, pa sharje, pa kumar dhe pa pije’”2.

Duke përdorur një rrugë tokësore, Profeti dhe udhëheqës të

tjerë të Kishës, nxituan përpara shenjtorëve nga Kolesvili për

të bërë rregullime paraprake, për vendosjen e tyre në kontenë
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Xhekson. Grupi i Profetit arriti në Indipendensë të Misurit më 14

korrik 1831. Pasi pa vendin dhe duke kërkuar plot lutje udhërrë-

fim hyjnor, Profeti tha: “[Zoti] m’u shfaq mua dhe më tregoi mua

dhe të tjerëve, pikërisht vendin që ai përcaktoi për të filluar puna

e mbledhjes dhe e ndërtimit të një qyteti të shenjtë, që duhet të

quhet Sion”3.

Kjo zbulesë specifikoi se Misuri ishte vendi i menduar nga

Zoti për mbledhjen e shenjtorëve dhe se “vendi që tani quhet

Independence, është vendi qendror; dhe një vend për tempullin

shtrihet në perëndim, mbi një vend që nuk është larg nga gjykata”

(DeB 57:3). Shenjtorët duhet të blinin çdo ngastër toke që shtrihej

në perëndim të atij qyteti, deri në kufirin që ndante shtetin e

Misurit dhe territorin indian (shih DeB 57:1–5).

Jozef Smithi dhe peshkopi Partrixh siguruan tokë për degën

e Kolesvilit në qytezën Kau, rreth 19 kilometra në perëndim të

Indipendensës. Më 2 gusht 1831, pas mbërritjes së anëtarëve të

degës, u zhvillua një ceremoni që qe mbushur me simbolizëm.

Dymbëdhjetë burra, që përfaqësonin 12 fiset e Izraelit, mbartën

një trung të sapoprerë lisi dhe e vendosën atë përmes një guri që

qe vendosur nga Oliver Kaudri, duke hedhur kështu themelin

simbolik për krijimin e Sionit. Prej atij fillimi të përulur, shenjtorët

ngritën një ndërtesë që përdorej edhe si kishë edhe si shkollë4.

Në ditën vijuese, një numër vëllezërish u mblodhën në një pikë

të ngritur rreth 800 metra në perëndim të gjykatës së Indipendensës.

Profeti Jozef Smith vuri në vend gurin e qoshes për tempullin e

parashikuar dhe e përkushtoi atë në emrin e Zotit. Tipari qendror

i tokës së Sionit qe që, ajo do të ishte shtëpia e Zotit5.

Profeti u kthye në Kirtland dhe shenjtorët në kontenë Xhekson

filluan të marrin parcela toke nga peshkopi Eduard Partrixh. Ata

qenë shumë të varfër dhe nuk kishin as tenda që t’i mbronin nga

forcat e natyrës, ndërsa ndërtonin kasolle. Gjithashtu, ata nuk

kishin thuajse fare vegla bujqësore, derisa u dërguan grupe, më

shumë se 320 kilometra në lindje deri në Shën-Luis, për t’i sigu-

ruar ato. Sapo shenjtorët u pajisën, ata filluan të punonin tokën

për mbjellje. Me përshtypje të fortë nga çfarë kishte dëshmuar,
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Emili Kobërn tregoi: “Ishte vërtet një pamje e çuditshme, të shihje

katër ose pesë pendë qe të punonin dheun e pasur. Thurja e gar-

dheve dhe përmirësime të tjera vazhduan shpejt njëra pas tjetrës.

U ndërtuan dhe u përgatitën kasolle për familjet aq shpejt sa koha,

paratë dhe përpjekja mund ta kryenin punën.”6

Megjithë mungesën e komoditetit të kufirit, shenjtorët e

Kolesvilit mbetën të gëzuar e të lumtur. Parli P. Prat, që u vendos

me ta, tha: “Ne gëzuam shumë stinë të lumtura në lutjet tona e

mbledhje të tjera dhe Shpirti i Zotit u derdh mbi ne e madje dhe

mbi fëmijët e vegjël, deri në atë masë sa shumë prej tetë, dhjetë

ose dymbëdhjetëvjeçarëve folën dhe u lutën, dhe profetizuan në

mbledhjet tona e në adhurimin tonë familjar. Pati një shpirt paqeje

e bashkimi dhe dashuria e mirësia u shfaqën tek kjo Kishë e vogël

në vend të shkretë, kujtimet e së cilës do të jenë gjithmonë të

shtrenjta në zemrën time.”7

Shenjtorët u bekuan nga një vizitë e dytë e Profetit dhe Sidni

Rigdonit në prill të 1832-it. Këta udhëheqës sapo kishin dalë nga

një përvojë shumë e dhimbshme në fermën e Xhon Xhonsonit në

Hiram të Ohajos, ku po punonin për përkthimin e Biblës. Një

turmë armiqsh të Kishës e kishte nxjerrë zvarrë Jozef Smithin nga

shtëpia e tij gjatë natës. Ata i kishin marrë frymën, e kishin zhve-

shur dhe i kishin mbuluar trupin me katran dhe pendë. Sidni

Rigdonin e kishin tërhequr zvarrë nga këmbët përgjatë tokës së

ngrirë e të ashpër, duke i shkaktuar disa çarje të rënda në kokë.

Tani, në kundërshtim me atë goditje fizike, ata qenë të sigurt

me miqtë. Jozefi pohoi se ai “mori një mirëseardhje të njohur

vetëm nga vëllezër e motra të bashkuar si një i vetëm në të njëjtin

besim dhe nga vetë pagëzimi, dhe të mbështetur nga i njëjti Zot.

Dega e Kolesvilit, veçanërisht, gëzoi si shenjtorët e lashtë me

Palin. Është mirë të gëzohesh me njerëzit e Perëndisë.”8

Përndjekja në Kontenë Xhekson
Në zbatim të urdhërimit të Zotit, Peshkopi Partrixh bleu qind-

ra akra tokë në kontenë Xhekson për shenjtorët e shumtë që po

emigronin nga Ohajo e gjetiu. Udhëheqësit së pari krijuan degët e
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Indipendensës, Kolesvilit, Uitmerit, Big Blusë dhe Prarisë për këta

anëtarë. Nga pjesa e fundit e vitit 18339 u formuan në total dhjetë

degë. Ndoshta qenë më shumë se 1.000 shenjtorë të pranishëm,

kur degët e bashkuara u mblodhën tek lumi Big Blu në prill 1833

për të festuar përvjetorin e tretë të themelimit të Kishës. Njuël

Najti tha se kjo mbledhje qe përkujtimi i parë i këtij lloji në Sion

dhe shenjtorët patën një shpirt gëzimi të përgjithshëm. Megjithatë,

Njuëli gjithashtu vërejti: “Kur shenjtorët gëzojnë, djalli xhindoset

dhe fëmijët e shërbëtorët e tij ndajnë të njëjtin shpirt me të”10.

Përpara se të mbaronte prilli, shpirti i përndjekjes u shfaq. Në

një fazë të hershme, qytetarët vendas i paralajmëruan anëtarët e

Kishës se ata ishin të bezdisur nga mbërritja e kaq shumë shenjto-

rëve të ditëve të mëvonshme të cilët, druheshin ata, së shpejti do

t’i mundnin në votime. Shenjtorët vinin kryesisht prej shteteve

veriore dhe në përgjithësi qenë kundër skllavërisë së zezakëve,

që në atë kohë qe e ligjshme në shtetin e Misurit. Besimi i shenjto-

rëve tek Libri i Mormonit si shkrim i shenjtë, pretendimi se

konteja Xhekson do të ishte së fundi Sioni i tyre dhe siguria që

udhëhiqeshin nga një profet, qenë shumë shqetësuese. Gjithashtu,

akuza se ata kishin kontakte me indianët zgjuan dyshimet e qyte-

tarëve vendas.

Një qarkore, së cilës nganjëherë i referohen si kushtetuta sekrete,

u përhap nga kundërshtarët për të marrë firmat e atyre që qenë të

gatshëm të eliminonin “murtajën mormone”. Këto ndjenja antipatie

kulmuan më 20 korrik 1833 kur një turmë prej rreth 400 burrash,

u mblodh në gjykatë në Indipendensë për të bashkërenduar përpje-

kjet e tyre. Kërkesa me shkrim iu paraqitën udhëheqësve të Kishës

që u bënin thirrje shenjtorëve të largoheshin nga konteja Xhekson;

të ndalonin së shtypuri gazetën e tyre, The Evening and the Morning

Star [Ylli i Mbrëmjes dhe i Mëngjesit]; dhe të mos lejonin anëtarë të

tjerë të Kishës të vinin në kontenë Xhekson. Kur turma pa se udhë-

heqësit e Kishës nuk do të binin dakord me këto kërkesa të paligj-

shme, ajo sulmoi zyrën e gazetës që qe gjithashtu shtëpia e

redaktorit, Uilliam W. Felps. Sulmuesit e vodhën makinerinë e

shtypshkrimit dhe shembën ndërtesën.
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Shkatërrimi i Librit të Urdhërimeve

Projekti më i rëndësishëm që po shtypej tek zyra e gazetës, qe

Libri i Urdhërimeve, përmbledhja e parë e zbulimeve të marra

nga Profeti Jozef Smith. Kur turma sulmoi ndërtesën, ata i flakën

në rrugë faqet e palidhura të librit. Duke e parë këtë, dy shenjtore

të reja të ditëve të mëvonshme, Meri Elizabet Rolins dhe motra e

saj, Karolina, duke rrezikuar vetë jetën e tyre, u përpoqën të shpë-

tonin çfarë të mundnin. Meri Elizabeta kujtoi:

“[Turma] nxori jashtë disa fletë të mëdha letre dhe thanë:

‘Këtu janë Urdhërimet e mormonëve’. Motra ime Karolina dhe

unë qemë në një qoshe gardhi duke i vëzhguar ata; kur folën për

urdhërimet isha e vendosur që të merrja ca prej tyre. Motra ime

tha që, nëse unë do të shkoja të merrja ca prej tyre edhe ajo do të

vinte, por tha: ‘Ata do të na vrasin’.” Ndërsa turma qe e zënë në

njërin cep të shtëpisë, dy vajzat vrapuan dhe mbushën krahët me

fletët e çmuara. Nga turma i panë dhe i urdhëruan vajzat të nda-

lonin. Meri Elizabeta tregoi: “Vrapuam sa më shpejt që mundëm.

Dy prej tyre u nisën pas nesh. Duke parë një të çarë në gardh,

hymë në një fushë të madhe me misër, i vumë letrat në tokë dhe i

mbuluam me trupat tanë. Misri qe 150 deri 180 cm i lartë dhe

shumë i dendur; ata kërkuan mjaft përreth dhe erdhën shumë

pranë nesh, por nuk na gjetën.”

Kur kopukët u larguan, vajzat shkuan deri tek një ahur i vjetër

me trarë. Atje, siç tregoi Meri Elizabeta, ata panë se “motra Felps

dhe fëmijët po mblidhnin shkurre e po i grumbullonin në njërin

cep të hangarit për të përgatitur shtretër. Ajo më pyeti se çfarë

kisha – unë i tregova. Ajo pastaj i mori ato nga ne. … Ata i lidhën

në libra të vegjël dhe më dërguan një dhe mua, që unë e vlerësova

së tepërmi.”11

Lyerja me Katran dhe Pupla e Peshkopit Partrixh

Turma pastaj kapi Peshkopin Eduard Partrixh dhe Çarls

Alenin. Ata i çuan tek sheshi publik në Indipendensë dhe i urdhë-

ruan të hiqnin dorë nga Libri i Mormonit e të largoheshin nga

konteja. Peshkopi Partrixh tha: “U thashë atyre se shenjtorët kanë
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vuajtur përndjekje në të gjitha epokat në botë; se nuk kisha bërë

asgjë që mund të fyente ndokënd; që nëse do të abuzonin me

mua, ata do të abuzonin me një person të pafajshëm; se qeshë i

gatshëm të vuaja për hir të Krishtit; por, që të lija vendin, nuk

isha i gatshëm atëherë ta pranoja atë”.

Pas kundërshtimit të tyre, burrave iu grisën veshjet e jashtme

dhe trupat ua mbuluan me katran e pupla. Peshkopi Partrixh

vërejti: “E durova abuzimin ndaj meje me kaq shumë nënshtrim

dhe butësi, saqë u duk se e çuditi grumbullin e njerëzve, që më

lejuan të largohesha në heshtje, shumë prej tyre dukeshin shumë

seriozë, zemra e tyre ishte prekur siç mendova; dhe sa për vete,

isha kaq shumë i mbushur me Shpirtin dhe dashurinë e Perëndisë,

saqë nuk kisha urrejtje ndaj përndjekësve të mi apo ndaj ndokujt

tjetër”12.

Beteja e Big Blusë

Turma erdhi përsëri më 23 korrik dhe udhëheqësit e Kishës

ofruan veten e tyre si shpërblesë nëse turma nuk do të lëndonte

njerëzit. Por turma kërcënoi se do të dëmtonte të gjithë Kishën

dhe i detyroi vëllezërit të binin dakord se të gjithë shenjtorët

e ditëve të mëvonshme do ta linin kontenë. Meqë veprimet e

turmës qenë të paligjshme, në kundërshtim me kushtetutën

e Shteteve të Bashkuara dhe të shtetit të Misurit, udhëheqësit e

Kishës kërkuan ndihmën e guvernatorit të shtetit, Daniel Danklin.

Ai i informoi për të drejtat e tyre civile dhe i drejtoi shenjtorët të

merrnin këshillë ligjore. U morën Aleksandër W. Donifan dhe të

tjerë për të përfaqësuar anëtarët e Kishës, një veprim që e tërboi

më keq turmën.

Në fillim, shenjtorët e ditëve të mëvonshme u përpoqën të

shmangnin konfliktin e drejtpërdrejtë; megjithatë, rrahjet e anëta-

rëve dhe shkatërrimi i pronave përfundimisht çoi në një betejë

pranë lumit Big Blu. Dy pjesëtarë të turmës u vranë dhe nga

shenjtorët humbi jetën Endriu Barber. Filo Dibëllin e qëlluan tre

herë në stomak. Njuël Najtin e thirrën t’i administronte atij, me

rezultate të mrekullueshme. Vëllai Dibëll tregoi:
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“Vëllai Njuël Najt erdhi të më shihte dhe u ul në anë të shtratit

tim. … Ndieva Shpirtin të qëndronte mbi mua në majë të kokës

përpara se duart e tij të më preknin dhe e dija menjëherë se do të

shërohesha. … U ngrita menjëherë dhe nxora rreth tre litra gjak

ose më shumë, me disa copa rrobe që më ishin futur në trup nga

plumbat. Pastaj u vesha dhe dola përjashta. … Që nga ai çast as

edhe një pikë gjak nuk doli nga unë dhe më pas nuk ndjeva as

dhimbjen ose bezdinë më të vogël nga plagët e mia, përveç që

isha paksa i dobët nga humbja e gjakut.”13

Guvernatori Danklin ndërhyri dhe e udhëzoi kolonelin Tomas

Piçer të çarmatoste të dy palët. Megjithatë, koloneli Pitçer mbësh-

teste turmën dhe ai ua mori armët shenjtorëve dhe ua shpërndau

ato turmës. Shenjtorët e pambrojtur i sulmuan dhe shtëpitë e tyre

i shkatërruan. Njerëzve iu desh të kërkonin strehim në pyje ose

të pësonin rrahje të rënda. Së fundi, udhëheqësit e Kishës u bënë

thirrje njerëzve të merrnin plaçkat e tyre e të iknin nga konteja

Xhekson.

Strehim në Kontenë Klej

Nga fundi i 1833-it shumica e shenjtorëve kapërcyen lumin

Misuri për në veri në kontenë Klej dhe gjetën strehim të përkoh-

shëm atje, siç e përshkroi Parli P. Prat:

“Bregu filloi të mbushej në të dy anët e anijes-trap me burra,

gra e fëmijë; mallra, karro, kuti, furnzime etj., ndërkohë që anija-

trap qe vazhdimisht në punë; dhe kur nata ra mbi ne, zona poshtë

plepave i ngjante shumë një mbledhjeje kampi. Qindra njerëz shi-

heshin në çdo drejtim, disa në tenda dhe disa në qiell të hapur

rreth zjarreve, ndërsa shiu binte rrëke. Burrat kërkonin gratë e

tyre, gratë burrat e tyre; prindërit fëmijët dhe fëmijët prindërit.

Disa patën fatin e mirë që të arratiseshin bashkë me familjet e

tyre, pajisje shtëpiake e disa rezerva ushqimore, ndërsa të tjerë

nuk e dinin fatin e miqve të tyre dhe i kishin humbur gjithë gjë-

rat. Skena … do të kishte prekur zemrat e cilëtdo njerëzve në

tokë, përveç të shtypësve tanë të verbër dhe të një komuniteti të

verbër e injorant.”14
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Kështu, mundësia për të ndërtuar Sionin dhe një tempull për

Perëndinë e tyre në kontenë Xhekson përkohësisht iu rrëmbye

shenjtorëve. Rreth 1.200 anëtarë të Kishës bënë tani atë që qe e

nevojshme për t’i mbijetuar një dimri jomikpritës pranë lumit në

kontenë Klej. Disa gjetën strehë në mbulesa karrosh, tenda, ose

vendstrehime në faqe kodrash, ndërsa të tjerë zunë kasolle të

braktisura. Njuël Najti e kaloi dimrin në një vigvam indianësh.

Një nga ndërtesat e para të ndërtuara nga shenjtorët në kontenë

Klej qe një kishë e vogël trarësh në të cilën të adhuronin. Atje ata

“nuk harruan t’i kthenin falënderime Perëndisë së Plotfuqishëm

për shpëtimin nga duart e armiqve të tyre të ulët dhe të kërkonin

kujdesin e Tij mbrojtës për të ardhmen – që Ai t’i zbuste zemrat e

njerëzve tek të cilët ishin arratisur, që ata të mund të gjenin mes

tyre diçka për të mbajtur veten”15.

Përndjekja e Kampit të Sionit
Siç u përshkrua në kapitullin 3, Zoti e urdhëroi Jozef Smithin

të mblidhte një grup burrash për të marshuar nga Kirtlandi për në

Misuri që të ndihmonin shenjtorët që ishin përzënë nga tokat e tyre

në kontenë Xhekson. Kur Kampi i Sionit arriti në lindje të kontesë

Klej të Misurit nga fundi i qershorit 1834, një turmë prej më shumë

se 400 misurianësh erdhi të ndeshej me ta – e vendosur t’i shkatë-

rronte ata. Nën drejtimin e Profetit Jozef, vëllezërit e ngritën kam-

pin tek bashkimi i lumenjve Litëll Fishing dhe Big Fishing.

Turma filloi të sulmonte me zjarrin e topave, por Zoti po e

luftonte betejën e shenjtorëve. Shpejt, sipër filluan të mblidheshin

re. Profeti përshkroi rrethanat: “Filloi të binte shi e breshër. …

Stuhia qe e tmerrshme; era e shiu, breshri e bubullima i ndeshën

ata me tërbim të madh dhe shpejt e pakësuan kurajën e tyre të

frikshme, dhe prishën gjithë planet e tyre për të ‘vrarë Xho

Smithin dhe ushtrinë e tij’. … Ata u zvarritën poshtë karrove, në

zgavra pemësh, u rrasën në një barakë të vjetër etj. derisa stuhia

mbaroi, kur municioni i tyre u bë qull.” Pasi përjetoi goditjen e

stuhisë gjithë natën, “ky ‘detashment i vdekjes’ u ‘tërhoq i

mundur’ për në Indipendensë, për t’u bashkuar me grupin krye-

sor të turmës, plotësisht i bindur … që kur Jehovai lufton, ata më
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mirë të mos jenë të pranishëm. … Dukej sikur urdhri i hakmarrjes

ishte dhënë nga Perëndia i betejave, për të mbrojtur shërbëtorët e

Tij nga shkatërrimi prej armiqve të tyre.”16

Kur u bë e qartë se një ushtri nga turma po u dilte përballë

shenjtorëve dhe se guvernatori Danklin nuk do ta mbante premti-

min e tij për t’i ndihmuar ata, Profeti u lut për udhëzim nga Zoti.

Zoti i tha atij se atëherë nuk ishin kushtet e duhura për shëlbimin

e Sionit. Shenjtorët kishin shumë për të bërë, që të përgatisnin

jetën e tyre personale me qëllim që të ndërtonin Sionin. Shumë

prej tyre nuk kishin mësuar ende të ishin të bindur ndaj gjërave

që kërkoi Zoti: “Sioni nuk mund të ndërtohet, po të mos jetë për-

mes parimeve të ligjit të mbretërisë çelestiale; përndryshe unë

nuk mund ta pranoj atë për vete. Dhe populli im duhet të ndësh-

kohet derisa ata të mësojnë bindjen, nëse duhet, nëpërmjet gjërave

që i vuajnë” (DeB 105:5–6).

Zoti udhëzoi që Kampi i Sionit nuk duhet ta vazhdonte objek-

tivin e tij ushtarak: “Prandaj, si pasojë e shkeljeve të popullit tim,

është e domosdoshme për mua që pleqtë e mi duhet të presin për

një stinë të vogël për shëlbimin e Sionit – që ata vetë të mund të

përgatiten dhe që populli im të mund të mësohet në mënyrë më

të përsosur” (DeB 105:9–10). Vëllezërit në Kampin e Sionit u

liruan me nder nga detyra dhe Profeti u kthye në Kirtland.

Selia e Kishës në Far-Uest
Shumica e shenjtorëve nga Misuri vazhduan në kontenë Klej

deri në 1836-ën, kur atyre iu kujtua nga qytetarët e asaj konteje se

kishin premtuar të qëndronin vetëm derisa të mund të ktheheshin

në kontenë Xhekson. Meqë kjo tani dukej e pamundur, atyre iu

kërkua të largoheshin siç ishte premtuar. Ligjërisht shenjtorëve

nuk iu duhej të bindeshin, por në vend që të krijonin një konflikt,

ata u zhvendosën edhe një herë. Me anë të përpjekjeve të mikut të

tyre në organet ligjvënëse të shtetit, Aleksandër W. Donifan, u kri-

juan dy konté të reja nga konteja Rej, të quajtura Kollduell dhe

Dejvis, në dhjetor 1836. Shenjtorët u lejuan të krijonin vetë komu-

nitetin e tyre në Far-Uest, rreth 96 kilometra në veri të kontesë

Klej, si qendra e kontesë Kollduell. Zyrtarët kryesorë të kontesë
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qenë shenjtorë të ditëve të mëvonshme dhe shumë njerëz shpre-

suan se kjo do t’u jepte fund përndjekjeve të shenjtorëve.

Pas një udhëtimi të vështirë nga Kirtlandi i Ohajos, Profeti

Jozef Smith arriti në Far-Uest të Misurit në mars 1838 dhe vendosi

atje selinë e Kishës. Në maj ai shkoi në veri për në kontenë Dejvis

dhe, ndërsa vizitonte lumin Grand, profetikisht e dalloi zonën si

Lugina e Adam-ondi-Ahmanit, “vendi ku Adami do të vijë për

të vizituar njerëzit e tij” (DeB 116:1)17. Adam-ondi-Ahmani u bë

komuniteti kryesor i shenjtorëve në kontenë Dejvis. Gurët e

qoshes për një tempull u përkushtuan në Far-Uest më 4 korrik

1838 dhe shenjtorët filluan të ndiejnë se më në fund ata kishin

gjetur një pushim të përkohshëm prej armiqve të tyre.

Beteja e Lumit Krukëd
Megjithatë, përndjekja shpejt filloi sërish. Më 6 gusht 1838, një

turmë prej 100 vetësh në qendrat e votimit në Gallatin të kontesë

Dejvis, nuk do t’i linte shenjtorët të hidhnin votat e tyre. Kjo çoi

në një grindje ku u dëmtuan disa vetë. Çrregullimi në rritje i ush-

qyer nga turma në kontetë Kollduell dhe Dejvis, bëri që guverna-

tori Lilburn W. Bogs të dërgonte milicinë e shtetit për të mbajtur

paqen.

Kapiteni Samuel W. Bogart, një nga oficerët e milicisë, në të

vërtetë qe përkrahës i ngushtë i turmës. Ai vendosi të niste një

konflikt duke rrëmbyer tre shenjtorë të ditëve të mëvonshme dhe

duke i mbajtur ata në kampin e tij në lumin Krukëd në veriperën-

dim të kontesë Rej. Një kompani e milicisë së shenjtorëve të

ditëve të mëvonshme u dërgua për t’i shpëtuar këta burra dhe

një betejë e fortë u zhvillua më 25 tetor 1838. Kapiteni Dejvid W.

Paten, një nga Dymbëdhjetë Apostujt, udhëhoqi kompaninë dhe

qe mes atyre që u plagosën për vdekje në përleshje. Gruaja e

Dejvidit, Fibi En Paten; Jozef e Hajrëm Smithi; dhe Hiber C.

Kimballi erdhën nga Far-Uesti për të qenë me të para se të vdiste.

Hiberi tha për Dejvid Patenin: “Parimet e Ungjillit, që qenë kaq

të çmuara për të më parë, i dhanë atë mbështetje dhe ngushëllim në

kohën e ndarjes së tij, që ia hoqën vdekjes thumbin dhe tmerrin e

saj”. Burri që po vdiste, u foli atyre që ishin pranë shtratit të tij në
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lidhje me disa shenjtorë që kishin rënë nga palëkundshmëria e tyre

në braktisje, duke thirrur: “Ah, sikur të ishin ata në gjendjen time!

Sepse e ndiej që e kam mbajtur besimin.” Pastaj ai iu drejtua Fibi

Enit, duke thënë: “Çfarëdo gjëje tjetër që të bësh, oh mos e moho

besimin”. Pikërisht para se të vdiste, ai u lut: “At, të kërkoj Ty, në

emrin e Jezu Krishtit, që ta lirosh shpirtin tim dhe ta marrësh tek

Ti”. Dhe pastaj, atyre që kishte rrotull, iu lut: “Vëllezër, më keni

mbajtur me besimin tuaj, por më lëshoni dhe më lini të iki, unë jua

kërkoj me ngulm”. Vëllai Kimball tha: “Prandaj ne ia besuam atë

Perëndisë dhe shpejt ai dha frymën e fundit, dhe fjeti në Jezusin

pa një rënkim”18.

Kompania e kapitenit Samuel Bogart kishte vepruar më tepër

si një turmë, sesa si një milici e shtetit. Megjithatë, vdekja e mili-

cëve në betejën e lumit Krukëd, bashkë me raportime të tjera, u

përdor nga guvernatori Lilburn W. Bogs për të formuluar të turp-

shmin “urdhrin e shfarosjes”. Ai dekret, i datës 27 tetor 1838, pje-

sërisht deklaronte: “Mormonët duhet të trajtohen si armiq dhe

duhet të shfarosen, ose të përzihen nga shteti, nëse është e nevoj-

shme, për të mirën publike – mizoritë e tyre janë përtej çfarëdo

përshkrimi”19. Një oficer i milicisë u caktua për të zbatuar urdhrin

e guvernatorit.

Masakra e Haun’s Millit
Më 30 tetor 1838, tre ditë pasi u lëshua urdhri i shfarosjes,

rreth 200 burra kryen një sulm të befasishëm kundër komunitetit

të vogël të shenjtorëve në Haun’s Mill tek Shoal Krik në kontenë

Kollduell. Sulmuesit, me një akt tradhtie, bënë thirrje që ata njerëz

që donin të shpëtonin të vraponin tek punishtja e farkëtarit. Pastaj

ata zunë pozicione rreth ndërtesës dhe qëlluan mbi të derisa

menduan se të gjithë njerëzit brenda u vranë. Të tjerë i qëlluan

ndërsa po përpiqeshin të shpëtonin. Gjithsej, 17 burra e djem u

vranë dhe 15 u plagosën.

Pas masakrës, Amanda Smithi shkoi tek punishtja e farkëtarit,

ku gjeti burrin e saj, Uorrenin, dhe një bir, Sardiusin, të vdekur.

Mes masakrës, ajo u gëzua së tepërmi kur gjeti një bir tjetër,

Almën e vogël, ende të gjallë ndonëse të plagosur rëndë. Këllku i
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tij ishte shkatërruar nga një plasje mushqete. Me shumicën e

burrave të vdekur ose të plagosur, Amanda u gjunjëzua dhe iu

përgjërua Zotit për ndihmë:

“Oh, Ati im Qiellor, thirra unë, çfarë të bëj? Ti e sheh djalin tim

të varfër të plagosur dhe e di mungesën time të përvojës. Oh, Ati

Qiellor më drejto çfarë të bëj!” Ajo tha se “u drejtua si prej një

zëri”, që e udhëzonte të bënte finjë nga hiri e të pastronte plagën.

Pastaj ajo përgatiti një llapë të butë nga gjethe e lëvozhgë vidhi

dhe e mbushi plagën me të. Ditën tjetër ajo hodhi në plagë për-

mbajtjen e një shisheje balsami.

Amanda i tha birit të saj: “‘Alma, fëmija im, … a beson se Zoti

e bëri këllkun tënd?’

‘Po, nënë.’

‘Mirë, Zoti mund të bëjë diçka atje në vend të këllkut tënd, a e

beson se ai mundet, Alma?’

‘A mendon se Zoti mundet, nënë?’ pyeti fëmija, me thjeshtë-

sinë e tij.

‘Po, biri im’, iu përgjigja, ‘ai ma ka treguar mua të gjithën këtë

në një vegim.’

Pastaj e shtriva rehatshëm përmbys dhe i thashë: ‘Tani ti rri

shtrirë kështu e mos lëviz dhe Zoti do të të bëjë një këllk tjetër’.

Kështu Alma ndenji shtrirë për pesë javë derisa u shërua plotë-

sisht – një kërc i përkulshëm u rrit në vendin e kyçit dhe folesë që

mungonin.”20

Amanda dhe të tjerë patën detyrën e tmerrshme të kujdeseshin

për varrimin e të dashurve të tyre. Vetëm pak burra të aftë fizi-

kisht mbetën, përfshirë Jozef Jangun, vëlla i Brigam Jangut. Meqë

kishin frikë nga kthimi i turmës, nuk kishte kohë për të hapur

varre të zakonshëm. Trupat i hodhën në një pus të tharë, duke

formuar një varr masiv. Jozef Jangu ndihmoi për të mbartur tru-

pin e Sardiusit të vogël, por deklaroi se “ai nuk mund ta flakte atë

djalë në këtë varr të tmerrshëm”. Ai kishte luajtur me “çunin tër-

heqës” gjatë udhëtimit të tyre për në Misuri dhe “natyra” e Jozefit

“qe kaq e butë” saqë ai nuk mund ta bënte këtë. Amanda e mbë-

shtolli Sardiusin me një çarçaf dhe ditën tjetër, ajo dhe një bir

Trashëgimia Jonë
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tjetër, Uillardi, e vendosën trupin në pus. Pastaj i hodhën baltë e

kashtë për të mbuluar skenën e lemerishme.21

Në Adam-ondi-Ahman, 20-vjeçarit Benxhamin F. Xhonson iu

kursye një fat i ngjashëm në duart e një misuriani që qe i vendo-

sur ta qëllonte. Benxhaminin e kishin arrestuar dhe e kishin mbaj-

tur nën ruajtje për tetë ditë në një mot fort të ftohtë përpara një

zjarri të hapur kampi. Ndërsa qe ulur mbi një trung, një “burrë

i pashpirt” shkoi tek ai me pushkë në dorë dhe i tha: “Hiq dorë

nga mormonizmi pikërisht tani, ose do të të qëlloj”. Benxhamini

refuzoi me vendosmëri, pas së cilës kopuku e vuri në shenjë dhe

tërhoqi këmbëzën. Arma nuk shkrepi. Duke mallkuar plot frikë,

burri deklaroi se ai e kishte “përdorur armën për 20 vite dhe

kurrë më parë nuk i kishte mbetur pa shkrepur”. Duke shqyrtuar

çarkun, ai e rimbushi armën dhe përsëri mori shenjë e tërhoqi

këmbëzën – pa rezultat.

Duke ndjekur të njëjtën mënyrë veprimi, ai u përpoq një herë

të tretë, por rezultati qe i njëjtë. Një soditës i tha atij ta “kontrollo-

nte pak armën e tij” dhe pastaj “mund ta vriste çunin me siguri”.

Kështu për herë të katërt e të fundit, vrasësi i ardhshëm u përga-

tit, madje duke e mbushur armën rishtas. Megjithatë, Benxhamini

deklaroi: “Këtë herë arma plasi dhe e vrau në vend zullumqarin”.

Një nga misurianët u dëgjua të thoshte: “Më mirë mos u përpiqni

ta vrisni atë njeri”22.

Profeti i Ndryrë në Burg
Pak pas masakrës së Haun’s Millit, Profeti Jozef Smith dhe

udhëheqës të tjerë u morën të burgosur nga milicia e shtetit. U

zhvillua një gjyq ushtarak dhe Profetin e shokët e tij i dënuan të

pushkatoheshin nga një togë pushkatimi mëngjesin vijues në she-

shin e qytetit në Far-Uest. Megjithatë, gjenerali Aleksandër W.

Donifan i milicisë kundërshtoi ta kryente pushkatimin, duke e

quajtur vendimin “vrasje me gjakftohtësi”. Ai paralajmëroi gjene-

ralin që komandonte milicinë që, nëse ai do t’i vazhdonte përpjek-

jet e tij për t’i vrarë ata burra, “unë do të të quaj përgjegjës para

një gjykate civile, Perëndia më ndihmoftë”23.
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Profetin dhe të tjerët së pari i çuan në Indipendensë dhe pastaj

i dërguan në Riçmond të kontesë Rej, ku i mbajtën në burg në

pritje të gjykimit. Parli P. Prat qe një nga ata që qenë me Profetin.

Ai tha se një mbrëmje, rojet po talleshin me të burgosurit duke

treguar për aktet e tyre të përdhunimeve, vrasjeve dhe plaçkitjeve

mes shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ai e dinte se Profeti

ishte i zgjuar pranë tij dhe rrëfeu se Jozefi befas u ngrit në këmbë

dhe i qortoi rojet me fuqi të madhe:

“‘QETËSI, ju djaj të gropës së ferrit. Në emrin e Jezu Krishtit

unë ju qortoj dhe ju urdhëroj të heshtni; unë nuk do të jetoj asnjë

minutë tjetër dhe të dëgjoj fjalë të tilla. Ndërpriteni këtë të folur,

ose unë ose ju do të vdesim KËTË ÇAST!’

Trashëgimia Jonë
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Ai pushoi së foluri. Ai qëndroi drejt në këmbë me një madhë-

shti të tmerrshme. I lidhur me zinxhirë dhe pa asnjë armë; i qetë,

gjakftohtë dhe madhështor si një engjëll, ai vështroi rojet e trem-

bura, armët e të cilëve ishin ulur ose të hedhura përtokë; gjunjët e

të cilëve dridheshin dhe të cilët, të zmbrapsur në një qosh, ose të

kruspullosur tek këmbët e tij, i kërkuan falje dhe ndenjën të hesh-

tur derisa u ndërruan rojet.”

Parli pastaj vërejti: “Unë jam përpjekur të përfytyroj mbretër,

oborre mbretërorë, frone e kurora; dhe perandorë të mbledhur për

të vendosur fatin e mbretërive; por dinjitet e madhështi kam parë

vetëm një herë, kur qëndroi në zinxhirë, në mesnatë, në një birucë

në një fshat të panjohur të Misurit”24.

Kur mbaroi procesi hetimor, Jozef e Hajrëm Smithin, Sidni

Rigdonin, Liman Uajtin, Kaleb Balduinin dhe Aleksandër Mek-

Rein i dërguan në burgun e Libertisë në kontenë Klej, ku arritën

më 1 dhjetor 1838. Profeti përshkroi gjendjen e tyre: “Ne mbahemi

me roje të shumta, natë e ditë, në një burg me mure dhe dyer të

dyfishta, të kufizuar në lirinë tonë për të vepruar sipas ndërgjegjes

sonë, ushqimi ynë është i pakët. … Na kanë shtrënguar të flemë

mbi dysheme me kashtë dhe pa mbulesa të mjaftueshme që të na

mbajnë ngrohtë. … Gjykatësit ashpërsisht na kanë thënë herë pas

here se ata e dinin që ne jemi të pafajshëm dhe duhet të lirohemi,

por se ata nuk guxojnë të zbatojnë ligjin për ne nga frika e

turmës.”25

Eksodi për në Ilinois
Ndërsa Profeti mbeti i burgosur, mbi 8.000 shenjtorë kapërcyen

nga Misuri për në lindje në Ilinois, për t’i shpëtuar urdhrit të shfa-

rosjes. Ata qenë të detyruar të iknin në të ftohtin e dimrit dhe, ndo-

nëse Brigam Jangu, Presidenti i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, i

drejtoi dhe u dha çdo ndihmë të mundshme, ata vuajtën së tepër-

mi. Familja e Xhon Hamerit qe një nga familjet e shumta që

kërkuan strehim. Xhoni kujtoi kushtet e vështira:

“I mbaj mend mirë vuajtjet dhe mizoritë e atyre ditëve. …

Familja jonë kishte një karro dhe një kalë qorr ishte gjithçka kishim
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për ta tërhequr dhe ai kalë i vetëm qorr duhej të transportonte gjë-

rat tona deri në shtetin e Ilinoisit. Ne e këmbyem karron tonë me

një vëlla që kishte dy kuaj, me një karro të lehtë me një kalë, duke

i rregulluar kështu të dy palët. Në këtë karro të vogël ne vendo-

sëm rrobat tona, shtresat, pak miell misri e furnizimet e pakta që

mundëm të mblidhnim dhe filluam, në të ftohtë e acar, të udhëto-

nim në këmbë, të hanim e të flinim buzë rrugës me kupën qiellore

si mbulesë. Por acaret therës të atyre netëve dhe erërat gërryese

qenë më pak të egra dhe më të mëshirshme se demonët me formë

njeriu, nga egërsia e të cilëve morëm dhenë. … Familja jonë, ashtu

si shumë të tjerë, qemë thuajse këmbëzbathur dhe disave iu desh

të mbështillnin këmbët me copa që të mos ngrinin dhe t’i mbronin

nga vendet e mprehta të tokës së ngrirë. Kjo, në rastin më të mirë,

qe një mbrojtje shumë e paplotë dhe shpesh gjaku nga këmbët

tona la shenjë në tokën e ngrirë. Nëna dhe motra ime qenë të

vetmet pjesëtare të familjes sonë që kishin këpucë dhe këto u gri-

sën e u bënë thuajse të pavlefshme, përpara se të arrinim brigjet

atëherë mikpritëse të Ilinoisit.”26

Profetit iu desh të priste i pafuqishëm në burg ndërsa njerëzit e

tij i përzunë nga shteti. Ankthi i shpirtit të tij matet në përgjërimin

ndaj Zotit, të shënuar në Doktrina e Besëlidhje, seksioni 121:

“O Perëndi, ku je ti? Dhe ku është tenda që mbulon vendin

tënd të fshehjes?

Për sa kohë do të frenohet dora jote dhe syri yt, po syri yt i

pastër, do të shohë nga qiejt e përjetshëm gabimet e popullit tënd

e të shërbëtorëve të tu dhe veshi yt të përshkohet nga thirrjet e

tyre?” (DeB 121:1–2).

Zoti u përgjigj me këto fjalë ngushëlluese: “Biri im, paqe i

qoftë shpirtit tënd; fatkeqësia jote dhe mjerimet e tua do të jenë

veçse një çast i shkurtër;

Dhe atëherë, në qoftë se i duron mirë ato, Perëndia do të të

lartësojë nga lart; ti do të triumfosh mbi gjithë armiqtë e tu.

Miqtë e tu qëndrojnë pranë teje dhe ata do të të përshëndesin

përsëri me zemra të ngrohta dhe duar miqësore” (DeB 121:7–9).
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Fjalët e Zotit u përmbushën germë për germë në prill 1839. Pas

gjashtë muajsh burgimi të paligjshëm, ndryshime të vendit të gjy-

kimit i çuan të burgosurit së pari në Galatin të kontesë Dejvis në

Misuri dhe pastaj drejt Kolumbias në kontenë Bun. Megjithatë,

sherifin Uilliam Morgan e udhëzuan “të mos i sillte kurrë [ata]

në kontenë Bun”. Një person ose disa persona në pozita të larta

kishin vendosur që të burgosurit të liheshin të shpëtonin, ndoshta

për të shmangur një siklet publik të sjelljes së tyre në gjykim, kur

nuk kishte prova për t’i dënuar ata. Të burgosurve iu dha mundë-

sia të blinin dy kuaj dhe t’iu shpëtonin rojeve të tyre. Hajrëm

Smithi tha: “Ne morëm ndryshimin e vendit të gjykimit tonë për

në shtetin e Ilinoisit dhe pas nëntë ose dhjetë ditësh arritëm të

sigurt në Kuinsi të kontesë Adams, ku i gjetëm familjet tona në

gjendje varfërie, megjithëse me shëndet të mirë”27. Atje ata vërtet

që i përshëndetën “me zemra të ngrohta dhe duar miqësore”.

Uillford Udraf tha për takimin e tij me Profetin: “Edhe një

herë unë pata privilegjin e gëzuar ta shtrëngoja prej dore Vëllain

Jozef. ... Ai na përshëndeti me gëzim të madh. ... [Ai] ishte i

sinqertë, i hapur dhe i afërm si zakonisht dhe gëzimi ynë ishte i

madh. Asnjë njeri nuk mund të kuptojë ndjenjat e gëzueshme të

krijuara nga një takim i tillë, përveç atij që ka qenë në fatkeqësi

për hir të ungjillit.”28 Zoti e kishte ruajtur mrekullisht Profetin e

Tij dhe organizmin e Kishës. Izraeli i ditëve moderne filloi të

mblidhej edhe një herë në një tokë të re, me mundësi e besëlidhje

të reja para tij.
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Shenjtorët ndërtuan qytetin e bukur të Navusë përgjatë brigjeve 

të lumit Misisipi. Tempulli i Navusë ngrihej mbi qytet.



Shenjtorët e ditëve të mëvonshme që arritën deri në Ilinois,

gjetën një mikpritje të ngrohtë nga qytetarë bujarë në qytetin e

Kuinsit. Pas kthimit të Profetit Jozef Smith nga mbyllja e tij në

burgun e Libertisë, shenjtorët u zhvendosën rreth 56 kilometra në

veri mbi lumin Misisipi. Atje ata i thanë kënetat e mëdha në zonë

dhe filluan të ndërtojnë qytetin e Navusë pranë një kthese të lumit.

Shpejt qyteti pati një hov aktiviteti dhe tregtie ndërsa shenjtorët u

mblodhën atje nga të gjitha anët e Shteteve të Bashkuara, Kanadasë

dhe Anglisë. Brenda katër viteve, Navuja ishte bërë një nga qytetet

më të mëdha në Ilinois.

Anëtarët e Kishës jetuan në paqe relative, të sigurt në faktin se

një profet jetonte e punonte mes tyre. Qindra misionarë të thirrur

nga Profeti u larguan nga Navuja për të shpallur ungjillin. Një

tempull u ndërtua, indaumenti i tempullit u mor, lagje u krijuan

për herë të parë, kunje u themeluan, Shoqata e Ndihmës u organi-

zua, libri i Abrahamit u botua dhe zbulesa të rëndësishme u

morën. Për më tepër se gjashtë vjet, shenjtorët shfaqën një shkallë

të shquar uniteti, besimi dhe lumturie, ndërsa qyteti i tyre u bë

një fanar pune me zell dhe të vërtete.

Sakrificat e Misionarëve të Navusë
Ndërsa shenjtorët filluan të ndërtojnë shtëpi e të mbjellin të

korra, shumë prej tyre u sëmurën me malarie, një sëmundje ngji-

tëse që shoqërohej me ethe dhe të dridhura. Mes të sëmurëve qenë

shumica e Të Dymbëdhjetëve dhe vetë Jozef Smithi. Më 22 korrik

1839 Profeti u ngrit nga shtrati i sëmundjes me fuqinë e Perëndisë

që qëndronte mbi të. Duke përdorur fuqinë e priftërisë, ai shëroi

veten dhe të sëmurët në vetë shtëpinë e tij, pastaj i urdhëroi të
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shëroheshin ata që po qëndronin në tenda në oborrin e tij. Shumë

njerëz u shëruan. Profeti shkoi nga tenda në tendë dhe nga shtëpia

në shtëpi, duke bekuar gjithkënd. Ajo qe një nga ditët e shkëlqyera

të besimit e shërimit në historinë e Kishës.

Gjatë kësaj periudhe, Profeti thirri Kuorumin e Dymbëdhjetë

Apostujve që të shkonin në Angli në misione. Plaku Orson Hajd,

anëtar i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, u dërgua në Jeruzalem

për të përkushtuar Palestinën për mbledhjen e popullit çifut dhe të

fëmijëve të tjerë të Abrahamit. Misionarë u dërguan të predikonin

në mbarë Shtetet e Bashkuara e në Kanadanë lindore dhe Adison

Prat e të tjerë morën thirrje për të shkuar në ishujt e Paqësorit.

Këta vëllezër bënë sakrifica të mëdha, ndërsa lanë shtëpitë e

familjet e tyre, që t’u përgjigjeshin thirrjeve për t’i shërbyer Zotit.

Shumë anëtarë të Të Dymbëdhjetëve u goditën nga malaria ndërsa

përgatiteshin për t’u nisur për në Angli. Uillford Udraf, që qe

shumë i sëmurë, e la bashkëshorten e tij, Fibin, thuajse pa ushqim

e pa mjetet e domosdoshme të jetesës. Xhorxh A. Smithi, Apostulli

më i ri, qe kaq i sëmurë saqë u desh ta mbartnin për në karro dhe

një burrë që e pa atë, e pyeti karrocierin nëse po grabisnin varre-

zën. Vetëm Parli P. Prat, që i mori me vete bashkëshorten e fëmijët,

vëllai i tij Orson Prat dhe Xhon Tejlori nuk qenë të sëmurë kur u

nisën nga Navuja, ndonëse Plaku Tejlor më vonë u sëmur keq dhe

gati vdiq kur po udhëtonin për në qytetin e Nju-Jorkut.

Brigam Jangu qe kaq i sëmurë, saqë qe i paaftë të ecte pa

ndihmë, qoftë dhe në një distancë të shkurtër dhe shoku i tij,

Hiber C. Kimball, nuk qe më mirë. Bashkëshortet dhe familjet e

tyre, gjithashtu, qenë shtrirë në shtrat duke vuajtur. Kur Apostujt

arritën kreshtën e një kodre në një largësi të vogël nga shtëpitë e

tyre, që të dy të shtrirë në karro, ndien se nuk mund të duronin t’i

linin familjet në një gjendje kaq të vajtueshme. Me sugjerimin e

Hiberit, ata mezi u ngritën në këmbë, valëvitën kapelet mbi koka

dhe thirrën tre herë: “Urra, urra për Izraelin”. Gratë e tyre, Meri

En dhe Vajlet, morën forcë të mjaftueshme sa të ngriheshin në

këmbë dhe, të mbështetura tek korniza e derës, thirrën:

“Mirupafshim, Perëndia ju bekoftë”. Të dy burrat u rikthyen tek

shtretërit e tyre në karro me një shpirt gëzimi dhe kënaqësie që i
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panë bashkëshortet e tyre në këmbë, në vend që të dergjeshin të

shtrira në shtrat.

Familjet që mbetën pas, shfaqën besimin e tyre kur sakrifi-

kuan për të mbështetur ata që kishin pranuar thirrje misioni. Kur

Adison Prat u thirr në një mision në ishujt Sanduiç [sot ishujt

havajanë], bashkëshortja e tij, Luiza Barns Prat, shpjegoi: “Katër

fëmijët e mi duhet të shkolloheshin e të visheshin dhe mua nuk

më mbeteshin para. … Zemra ime u ndie e dobët në fillim, por

vendosa të mirëbesoj tek Zoti dhe të qëndroj me guxim përpara

ashpërsisë së jetës, dhe të gëzoj që bashkëshorti im u konsiderua

i denjë për të predikuar ungjillin.”

Luiza dhe fëmijët e saj shkuan tek doku për t’i lënë lamtumirën

bashkëshortit dhe atit të tyre. Pasi u kthyen në shtëpi, Luiza tregoi

se “trishtimi pushtoi mendjen tonë. Nuk kaloi shumë përpara se

bubullimat të fillonin të gjëmonin. Një familje, që jetonte nga ana

tjetër e rrugës, kishte një shtëpi që pikonte, të brishtë dhe të pasi-

gurt. Shpejt ata erdhën për të gjetur siguri përmes stuhisë.

Falënderues ne i pamë të hynin; ata na ngushëlluan, kënduan

himne dhe vëllai u lut me ne, dhe qëndruan derisa stuhia mbaroi.”1

Jo shumë kohë pas nisjes së Adisonit, bija e tij e vogël u sëmur

me li. Sëmundja qe kaq ngjitëse, saqë përbënte rrezik të vërtetë

për cilindo vëlla të priftërisë që mund të vinte tek familja Prat,

kështu që Luiza u lut me besim dhe “e qortoi ethen”.

Njëmbëdhjetë puçrra të vogla dolën në trupin e bijës së saj, por

sëmundja nuk u shfaq kurrë. Brenda disa ditësh, ethja kaloi. Luiza

shkroi: “Ia tregova fëmijën dikujt që e njihte atë sëmundje; ai tha

se qe një sulm; se unë e kisha mposhtur me anë të besimit”2.

Ata misionarë që e lanë Navunë me një sakrificë të tillë, sollën

mijëra vetë në Kishë. Shumë prej atyre që u kthyen në besim, gji-

thashtu shfaqën besim e kurajë të shquar. Meri En Ueston jetoi në

Angli me familjen e Uilliam Xhenkinsit ndërsa mësonte rrobaqe-

pësi. Vëllai Xhenkins u kthye në ungjill dhe Uillford Udraf erdhi

në shtëpi që të vizitonte familjen. Në atë kohë, vetëm Meri Eni qe

në shtëpi. Uillfordi qëndroi pranë zjarrit dhe këndoi: “Nga frika

e njeriut të dobët, a do ta mohoj frymëzimin e Shpirtit që ndiej?”

Meri Eni e vështroi ndërsa këndonte dhe kujtoi se “ai dukej kaq
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në paqe e i lumtur, saqë mendova se ai duhet të ishte njeri i mirë

dhe Ungjilli që predikoi duhet të ishte i vërtetë”3.

Me anë të shoqërimit me anëtarët e Kishës, Meri Eni shpejt u

kthye në besim e u pagëzua – e vetmja pjesëtare e familjes së saj

që iu përgjigj mesazhit të ungjillit të rivendosur. Ajo u martua me

një anëtar të Kishës, që vdiq katër muaj më vonë, pjesërisht për

shkak të një rrahjeje që pësoi nga duart e një turme, e cila synonte

të trazonte një mbledhje të Kishës. Krejt e vetme, ajo hipi në një

anije të mbushur me shenjtorë të ditëve të mëvonshme, të drejtuar

për në Navu, duke lënë shtëpinë e saj, miqtë e saj dhe prindërit e

saj mosbesues. Ajo nuk e pa më kurrë familjen e saj.

Kuraja dhe angazhimi i saj përfundimisht bekuan jetën e

shumë njerëzve. Ajo u martua me Piter Moganin, një të ve që qe

vendosur në Kashe Vallei, në Jutan veriore. Atje ajo rriti një famil-

je të madhe e besnike, që nderoi edhe Kishën edhe emrin e saj.

Veprat Standarde
Gjatë periudhës së Navusë, u botuan disa nga shkrimet që

më vonë u bënë Perla me Vlerë të Madhe. Ky libër përmban për-

zgjedhje nga libri i Moisiut, libri i Abrahamit, një fragment nga

dëshmia e Mateut, pjesë nga historia e Jozef Smithit dhe Nenet

e Besimit. Këto dokumente u shkruan ose u përkthyen nga Jozef

Smithi nën drejtimin e Zotit.

Shenjtorët tani kishin shkrimet e shenjta që do të bëheshin

veprat standarde të Kishës: Biblën, Librin e Mormonit, Doktrinën

e Besëlidhjet dhe Perlën me Vlerë të Madhe. Këta libra kanë vlerë

të pallogaritshme për fëmijët e Perëndisë, sepse japin mësim të

vërtetat themelore të ungjillit dhe e sjellin kërkuesin e sinqertë tek

dija për Perëndinë, Atin, dhe Birin e Tij, Jezu Krishtin. Zbulesa të

tjera i janë shtuar shkrimeve të shenjta të ditëve moderne, siç

është drejtuar nga Zoti përmes profetëve të Tij.

Tempulli i Navusë
Vetëm 15 muaj pas themelimit të Navusë, Presidenca e Parë,

e bindur ndaj zbulesës, njoftoi se tani kishte ardhur koha “për

të ndërtuar një shtëpi lutjeje, një shtëpi rregulli, një shtëpi për
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adhurimin e Perëndisë tonë, ku mund të kryhen ordinancat në

përputhje me vullnetin e Tij hyjnor”4. Megjithëse të varfër e në

përpjekje për të siguruar për vetë familjet e tyre, shenjtorët e

ditëve të mëvonshme iu përgjigjën thirrjes së udhëheqësve të tyre

dhe filluan të dhurojnë kohë e mjete për ndërtimin e një tempulli.

Më shumë se 1.000 burra dhuruan çdo ditë të dhjetë pune. Luiza

Dekerit, një vajze të re, i bëri përshtypje që nëna shiti pjatat e saj

prej porcelani dhe një jorgan të bukur, si kontributin e saj për tem-

pullin5. Shenjtorë të tjerë të ditëve të mëvonshme dhanë kuaj,

karro, lopë, mish derri dhe grurë për të ndihmuar në ndërtimin

e tempullit. Grave të Navusë iu kërkua të kontribuonin me dhje-

tëqindarkëshet dhe qindarkat e tyre për fondin e tempullit.

Karolina Batler nuk kishte dhjetëqindarkëshe apo qindarka

që të kontribuonte, por dëshironte shumë të jepte diçka. Një ditë,

kur po shkonte në qytet me karro, ajo pa dy buaj të ngordhur.

Befas e dinte se çfarë mund të ishte dhurata e saj për tempullin.

Ajo dhe fëmijët e saj shkulën qimet e gjata nga krifa e buajve dhe

i çuan në shtëpi. Ata i lanë e i krehën qimet dhe i torën në fije të

ashpra, pastaj thurën tetë çifte dorashkash të trasha që ua dhanë

gurëprerësve, të cilët po punonin në tempull në të ftohtën e

hidhur të dimrit6.

Meri Filding Smith, bashkëshortja e Hajrëm Smithit, u shkroi

grave shenjtore të ditëve të mëvonshme në Angli, të cilat brenda

një viti mblodhën 50.000 peni, që peshonin rreth 196 kilogram dhe

që i dërguan në Navu. Fermerët dhuruan pendë kafshësh pune

dhe karro; të tjerë shitën pjesë të tokës së tyre dhe ia dhuruan

paratë komitetit të ndërtimit. U dhanë si kontribute shumë sahatë

dhe armë. Shenjtorët në Noruej të Ilinoisit dërguan 100 dhen në

Navu, që të përdoreshin nga komiteti i tempullit.

Brigam Jangu kujtoi: “Ne bëmë shumë punë të rëndë për tem-

pullin e Navusë, kohë gjatë së cilës qe e vështirë të gjenim bukë e

furnizime të tjera që të hanin punëtorët”. Megjithatë, Presidenti

Jang i këshilloi ata që ishin përgjegjës për fondet e tempullit, të

shpërndanin të gjithë miellin që kishin, me besim se Zoti do të

siguronte. Brenda një kohe të shkurtër, Jozef Toronto, një i
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sapokthyer në besim në Kishë nga Siçilia, arriti në Navu duke

sjellë me vete 2.500 dollarë në flori, që i vendosi tek këmbët e

Vëllezërve7. Këto kursime të të gjithë jetës të Vëllait Toronto, u për-

dorën për të plotësuar sasinë e miellit dhe për të blerë furnizime të

tjera shumë të nevojshme.

Pak pasi shenjtorët arritën në Navu, Zoti zbuloi me anë të

Profetit Jozef Smith, se mund të kryheshin pagëzime për paraar-

dhësit e vdekur, që nuk e kishin dëgjuar ungjillin (shih DeB

124:29–39). Shumë shenjtorë morën ngushëllim të madh nga

premtimi se të vdekurit mund të kishin të njëjtat bekime si ata

që e pranojnë ungjillin këtu në tokë.

Profeti mori gjithashtu një zbulesë të rëndësishme në lidhje

me mësimet, besëlidhjet dhe bekimet që tani quhen indaumenti

i tempullit. Kjo ordinancë e shenjtë do t’u mundësonte shenjto-

rëve “të siguronin plotësinë e atyre bekimeve” që do t’i përgatis-

nin ata të “ngjiteshin e të banonin në praninë e … Elohimit në

botët e përjetshme”8. Pasi të merrnin indaumentin, bashkëshortët

e bashkëshortet mund të vuloseshin së bashku me anë të fuqisë

së priftërisë për kohën dhe të gjithë përjetësinë. Jozef Smithi e

kuptoi se koha e tij mbi tokë qe e shkurtër, kështu që, ndërsa

tempulli qe ende në ndërtim, filloi t’u jepte indaumentin disa

pasuesve besnikë të përzgjedhur në dhomën e sipërme të dyqa-

nit të tij me tulla të kuqe.

Edhe pas vrasjes së Profetit Jozef Smith, kur shenjtorët e

kuptuan se duhet ta braktisnin Navunë së shpejti, ata e shtuan

angazhimin e tyre për të përfunduar tempullin. Papafingoja e

tempullit të papërfunduar u përkushtua si pjesë e strukturës ku

do të administrohej indaumenti. Shenjtorët qenë kaq të etur për

ta marrë këtë ordinancë të shenjtë, saqë Brigam Jangu, Hiber C.

Kimballi dhe të tjerët nga Dymbëdhjetë Apostujt qëndruan në

tempull ditë e natë, duke fjetur jo më shumë se rreth katër orë

natën. Mersi Filding Tompson ishte ngarkuar me larjen dhe heku-

rosjen e plaçkave të tempullit, si dhe me mbikëqyrjen e gatimit.

Edhe ajo jetoi në tempull, duke punuar nganjëherë gjithë natën

për të pasur gjithçka gati për ditën vijuese. Anëtarë të tjerë qenë

po kaq të përkushtuar.
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Përse këta shenjtorë do të punonin kaq fort për të përfunduar

një ndërtesë që shpejt do ta linin pas? Thuajse 6.000 shenjtorë të

ditëve të mëvonshme i morën indaumentet e tyre para se ta brak-

tisnin Navunë. Kur i kthyen sytë drejt emigrimit të tyre në perën-

dim, ata u mbështetën në besimin dhe u siguruan në dijen se

familjet e tyre qenë vulosur së bashku përjetësisht. Fytyra të mbu-

luara nga lotët, gati për të shkuar më tej pasi kishin varrosur një

fëmijë apo bashkëshort/e në preritë e gjera të Amerikës, qenë të

vendosura kryesisht prej sigurisë që përmbahej në ordinancat të

cilat i kishin marrë në tempull.

Shoqata e Ndihmës
Ndërkohë që Tempulli i Navusë po ndërtohej, Sara Granxher

Kimball, gruaja e Hiram Kimballit, një prej qytetarëve më të pasur

të qytetit, mori një rrobaqepëse me emrin Margaret A. Kuk. Me

dëshirën për të çuar më tej punën e Zotit, Sara dhuroi pëlhurë për

të bërë këmisha për burrat që punonin në tempull dhe Margareta

ra dakord t’i qepte. Pak pas kësaj, disa nga fqinjet e Sarës gjitha-

shtu dëshiruan të merrnin pjesë në përgatitjen e këmishave.

Motrat u mblodhën në sallonin e Kimballve dhe vendosën të

organizoheshin zyrtarisht. Eliza R. Snout i kërkuan të shkruante

një kushtetutë dhe urdhëresa për shoqatën e re.

Eliza ia paraqiti dokumentin e përfunduar Profetit Jozef Smith,

që deklaroi se ishte kushtetuta më e mirë që kishte parë. Por ai

ndjeu përshtypjen që ta zgjeronte vizionin e grave në lidhje me

çfarë mund të përmbushnin. Ai u kërkoi grave të merrnin pjesë

në një tjetër mbledhje, ku ai i organizoi ato në Shoqatën Femërore

të Ndihmës të Navusë. Ema Smithi, bashkëshortja e Profetit, u bë

presidentja e parë e shoqatës.

Jozefi u tha motrave se ato do të merrnin “udhëzime nëpër-

mjet rendit që Perëndia ka caktuar, nëpërmjet shërbesës së atyre

që janë caktuar për të udhëhequr – dhe tani unë jua dorëzoj çelë-

sin juve në emrin e Perëndisë, dhe kjo Shoqatë do të gëzojë, dhe

dije e inteligjencë do të burojnë që nga kjo kohë – ky është fillimi

i ditëve më të mira për këtë Shoqatë”9.
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Pak pasi u krijua shoqata, një komitet vizitoi gjithë të varfrit e

Navusë, u vlerësoi nevojat dhe kërkoi dhurime për t’i ndihmuar

ata. Dhurata në të holla dhe të ardhura nga shitja e ushqimeve,

shtresave dhe mbulesave siguruan shkollim për fëmijë në nevojë.

U dhuruan fije liri, lesh, penj, lëndë druri, sapun, qirinj, artikuj

prej kallaji, bizhuteri, shporta, jorganë, kuverta, qepë, mollë, miell,

bukë, biskota të thata dhe mish për të ndihmuar ata në nevojë.

Përveç ndihmës për të varfrit, motrat e Shoqatës së Ndihmës

adhuruan së bashku. Eliza R. Snou raportoi se në një mbledhje

“thuajse të gjitha të pranishmet u ngritën e folën dhe shpirti i Zotit,

si një rrjedhë pastruese, freskoi çdo zemër”10. Motrat u lutën për

njëra-tjetrën, forcuan besimin e njëra-tjetrës dhe i përkushtuan jetën

e burimet e tyre që të ndihmonin për të çuar më tej kauzën e Sionit.

Martirizimi
Ndërkohë që vitet në Navu patën shumë çaste të lumtura për

shenjtorët, përndjekja shpejt filloi përsëri, duke kulmuar në vras-

jen e Jozef dhe Hajrëm Smithit. Kjo qe një kohë e errët dhe e pikë-

lluar për të mos u harruar kurrë. Duke kujtuar ndjenjat e saj kur

dëgjoi për martirizimin, Luiza Barns Prat shkroi: “Ishte një natë e

qetë dhe hëna qe e plotë. Një natë vdekjeje dukej dhe çdo gjë fun-

ksiononte për ta bërë solemne! Zërat e drejtuesve u dëgjuan duke

thirrur burrat që të mblidheshin dhe, duke ardhur nga largësia,

bënin që të binte në zemër një si kambanë vdekjeje. Gratë u mblo-

dhën në grupe, duke qarë e duke u lutur, disa duke uruar dënim

të tmerrshëm mbi vrasësit, të tjera duke njohur dorën e Perëndisë

në ngjarjen.”11

Ashtu si Luiza Barns Prat, shumë shenjtorë të ditëve të mëvon-

shme i kujtuan ngjarjet e 27 qershorit 1844 si një kohë lotësh e

zemrash të thyera. Martirizimi qe ngjarja më tragjike në historinë

e hershme të Kishës. Megjithatë, nuk qe i papritur.

Në të paktën 19 raste të ndryshme, duke filluar që nga 1829-a,

Jozef Smithi u tha shenjtorëve se ai ndoshta nuk do ta linte paqë-

sisht këtë jetë12. Ndërsa e ndiente se armiqtë e tij një ditë do t’ia

merrnin jetën, ai nuk e dinte se kur. Ndërsa pranvera e 1844-ës

u shndërrua në verë, armiq si brenda ashtu dhe jashtë Kishës,
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punuan për shkatërrimin e Jozefit. Tomas Sharp, botues i një

gazete aty afër dhe udhëheqës në partinë politike antimormone të

kontesë Hankok, bëri thirrje haptas për vrasjen e Profetit. Grupe

qytetarësh, braktisës dhe udhëheqës civilë, komplotuan për të

shkatërruar Kishën duke shkatërruar profetin e saj.

Guvernatori i Ilinoisit, Tomas Ford, i shkroi Jozef Smithit, duke

ngulur këmbë që anëtarët e këshillit të qytetit t’i nënshtroheshin

gjykimit përpara një gjykate jomormone me akuzë se kishin

shkaktuar shqetësim publik. Ai tha se vetëm një gjyq i tillë do ta

kënaqte popullin. Ai u premtoi burrave mbrojtje të plotë, ndonëse

Profeti nuk besonte se mund ta përmbushte garancinë e tij. Kur

u duk se nuk kishte alternativë tjetër, Profeti, vëllai i tij Hajrëm,

Xhon Tejlori dhe të tjerë, iu nënshtruan arrestimit, plotësisht të

vetëdijshëm se nuk ishin fajtorë për asnjë krim.

Kur Profeti u përgatit të largohej nga Navuja për në qendrën

e kontesë Karthixh, rreth 32 kilometra larg, e dinte se po i shihte

për herë të fundit familjen dhe miqtë e tij. Ai profetizoi: “Unë po

shkoj si një qengj për t’u therur; por jam i qetë si një mëngjes

vere”13.

Kur Profeti u nis, B. Roxhers, që kishte punuar për më shumë

se tre vjet në fermën e Jozefit, dhe dy djem të tjerë, shkuan mes

fushave dhe u ulën tek gardhi duke pritur që të kalonte aty pranë

miku dhe udhëheqësi i tyre. Jozefi e ndaloi kalin pranë djaloshëve

dhe u tha milicëve që qenë me të: “Zotërinj, kjo është ferma ime

dhe këta janë djaloshat e mi. Ata më duan dhe unë i dua ata.”

Pasi toku duart me secilin djalë, ai i hipi kalit dhe shkoi drejt

takimit të tij me vdekjen14.

Dan Xhons, një i kthyer në besim nga Uellsi, u bashkua me

Profetin në burgun e Karthixhit. Më 26 qershor 1844, natën e fun-

dit të jetës së tij, Jozefi dëgjoi një shkrepje arme, la shtratin dhe u

shtri në dysheme pranë Xhonsit. Profeti pëshpëriti: “A ke frikë të

vdesësh?” “I përfshirë në një kauzë të tillë, nuk mendoj se vdekja

do të ishte shumë e tmerrshme”, u përgjigj Xhonsi. “Ti përsëri do

ta shohësh Uellsin e do të përmbushësh misionin që të është

caktuar, përpara se të vdesësh”, profetizoi Jozefi15. Mijëra shenj-

torë besnikë të ditëve të mëvonshme gëzojnë sot bekimet e Kishës
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sepse Dan Xhonsi shërbeu më vonë një mision të nderuar e të

suksesshëm në Uells.

Pak pas orës pesë pasdite më 27 qershor 1844, një turmë prej

rreth 200 burrash, me fytyra të lyera, mësyu burgun e Karthixhit,

qëlloi e vrau Jozefin e vëllain e tij, Hajrëmin, dhe plagosi rëndë

Xhon Tejlorin. Vetëm Uillard Riçards mbeti i pacënuar. Kur dëgjoi

thirrjet “Mormonët po vijnë”, turma ia mbathi, siç bënë shumica

e banorëve të Karthixhit. Uillard Riçardsi u kujdes për Xhon

Tejlorin e plagosur, duke vajtuar që të dy për udhëheqësit e tyre

të vrarë. Trupi i Hajrëmit qe brenda burgut, ndërsa Jozefi, që

kishte rënë nga një dritare, shtrihej pranë pusit të jashtëm.

Një nga shenjtorët e parë të ditëve të mëvonshme që mbërriti

në vend, qe vëllai i martirëve të vdekur, Samueli. Ai dhe të tjerë

ndihmuan Uillard Riçardsin të përgatiste trupat për udhëtimin e

gjatë e të dhimbshëm të kthimit në Navu.

Trashëgimia Jonë

Skena e martirizimit në burgun e Karthixhit. Hajrëm Smithi, 

shtrirë në qendër të dyshemesë, u vra në çast; Xhon Tejlori, në cep majtas, 

u plagos rëndë; Jozef Smithin e qëlluan dhe u vra kur vrapoi drejt dritares; 

dhe Uillard Riçardsi, pranë vatrës, mbeti i pacënuar.
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Ndërkohë, në Uorso të Ilinoisit, familja e Xhejms Koulit, që

qenë anëtarë të Kishës, u përgatitën për vaktin e tyre të mbrëmjes.

Katërmbëdhjetë vjeçari Matias dëgjoi për një gjallërim të pazakon-

të në qytet dhe u bashkua me një grup që po mblidhej. Folësi

kryesor e pa djaloshin Kouli dhe e urdhëroi të shkonte në shtëpi

tek e ëma. Djem që nuk qenë anëtarë të Kishës, e ndoqën duke i

hedhur mbeturina, përpara se të largohej duke vrapuar përmes

oborrit të një fqinji.

Duke besuar se gjërat qenë qetësuar, Matiasi u nis drejt lumit

për të marrë një kovë ujë. Elementë nga turma e dalluan dhe

paguan një rrobaqepës të dehur që ta hidhte në lumë. Kur Matiasi

ndaloi së zhyturi në ujë, rrobaqepësi e kapi nga pas qafës dhe tha:

“Ti … mormon i vogël, unë do të të mbys”. Matiasi tha: “E pyeta

se përse do të më mbyste dhe nëse i kisha bërë ndonjëherë ndonjë

të keqe atij. Jo tha ai: ‘Nuk do të të mbys. … Ti je një djalë i mirë,

mund të shkosh në shtëpi.’” Atë natë kriminelët u përpoqën tre

herë pa sukses t’i vinin zjarrin shtëpisë së familjes Kouli, por me

besim dhe lutje familja u mbrojt.16 Matias Kouli u rrit dhe mbeti

besnik në Kishë; biri i tij Matiasi dhe nipi Mateu shërbyen më

vonë në Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve.

Guvernatori i Ilinoisit, Tomas Ford, shkroi për martirizimin:

“Vrasja e Smithëve, në vend që t’u jepte fund … mormonëve dhe

t’i shpërndante ata, siç besonin shumë se do të bënte, vetëm i

lidhi ata së bashku, më fort se kurrë, u dha atyre siguri të re tek

besimi i tyre”17. Fordi shkroi gjithashtu: “Ndonjë burrë i talentuar

si Pali, ndonjë orator i shkëlqyer që do të jetë në gjendje me anë të

gojëtarisë së tij të tërheqë grupe mijëra vetëshe, … mund të ketë

sukses në dhënien e një jete të re [kishës mormone] dhe që ta bëjë

emrin e Jozefit të martirizuar të tingëllojë … fort dhe të prekë

shpirtrat e njerëzve”. Fordi jetoi me frikën se kjo do të ndodhte

dhe se vetë emri i tij, ashtu si emrat e Pilatit dhe Herodit, do të

“turpërohej për gjithë historinë”18. Frika e Fordit u vërtetua.

Presidenti Xhon Tejlor u shërua nga plagët e tij dhe më vonë

shkroi një homazh për udhëheqësit e vrarë, që është tani seksioni

135 i Doktrinës e Besëlidhjeve. Ai tha: “Joseph Smith-i, Profeti
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dhe Shikuesi i Zotit, ka bërë më shumë, përveç Jezusit vetëm, për

shpëtimin e njerëzve në këtë botë, sesa çdo njeri tjetër që jetoi ndo-

njëherë në të. … Ai jetoi në mënyrë të madhërishme dhe vdiq në

mënyrë të madhërishme në sytë e Perëndisë dhe të popullit të tij;

dhe si shumica e të vajosurve të Zotit në kohët e lashta, i ka vulo-

sur misionin e tij dhe veprat e tij me vetë gjakun e tij; dhe kështu

ka bërë vëllai i tij Hyrum. Në jetë nuk u ndanë dhe në vdekje nuk

u veçuan! … Ata jetuan për lavdi; ata vdiqën për lavdi; dhe lavdia

është shpërblimi i tyre i përjetshëm” (DeB 135:3, 6).

Vijimi në Presidencë
Kur Profetin Jozef dhe Hajrëm Smithin i vranë në burgun e

Karthixhit, shumë prej Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve dhe udhë-

heqës të tjerë të Kishës po shërbenin në misione dhe mungonin

në Navu. Kaluan disa ditë përpara se këta burra të mësonin për

vdekjet. Kur Brigam Jangu mori lajmin, e dinte se çelësat e udhë-

heqjes së priftërisë qenë ende në Kishë, sepse këta çelësa i ishin

dhënë Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve. Megjithatë, jo të gjithë

anëtarët e Kishës e kuptuan se kush do ta zëvendësonte Jozef

Smithin si profetin, shikuesin dhe zbuluesin e Zotit.

Sidni Rigdoni, Këshilltar i Parë në Presidencën e Parë, mbërriti

nga Pitsburgu i Pensilvanisë, më 3 gusht 1844. Në vitin përpara

kësaj kohe, ai kishte filluar të merrte një drejtim në kundërshtim

me këshillën e Profetit Jozef Smith dhe ishte larguar nga Kisha. Ai

nuk pranoi të takohej me tre anëtarët e Të Dymbëdhjetëve që qenë

tashmë në Navu dhe në vend të kësaj, i foli një grupi të madh

shenjtorësh të mbledhur për shërbimin e tyre të adhurimit të së

dielës. Ai u tregoi atyre për një vegim që kishte marrë, në të cilin

kishte mësuar se asnjë nuk mund ta zëvendësonte Jozef Smithin. Ai

tha se duhej të caktohej një kujdestar për Kishën dhe se ai kujdestar

duhej të ishte Sidni Rigdoni. Pak shenjtorë e mbështetën atë.

Brigam Jangu, Presidenti i Kuorumit të Dymbëdhjetë

Apostujve, u kthye në Navu veçse më 6 gusht 1844. Ai deklaroi se

dëshironte vetëm të dinte se “çfarë thotë Perëndia” për atë se cili

duhej ta udhëhiqte Kishën19. Të Dymbëdhjetët kërkuan një mbledh-

je për të enjten, më 8 gusht 1844. Sidni Rigdoni foli në sesionin

Trashëgimia Jonë
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e mëngjesit për më tepër se një orë. Ai fitoi pak, nëse fitoi ndonjë

përkrahës për pozicionin e tij.

Pastaj Brigam Jangu foli shkurt, duke ngushëlluar zemrat e

shenjtorëve. Kur foli Brigami, Xhorxh Q. Kanon kujtoi se “qe vetë

zëri i Jozefit” dhe “në sytë e njerëzve u duk sikur qe vetë personi i

Jozefit që qëndroi para tyre”20. Uilliam C. Stejns dëshmoi se Brigam

Jangu foli si me zërin e Profetit Jozef. “Unë mendova se qe ai”, tha

Stejns “dhe po kështu mijëra që e dëgjuan atë”21. Uillford Udraf gji-

thashtu e kujtoi atë çast të mrekullueshëm dhe shkroi: “Nëse nuk

do ta kisha parë me vetë sytë e mi, nuk do të mund të më kishte

bindur askush se nuk qe Jozef Smithi dhe cilido që i njihte këta dy

burra, mund të dëshmojë për këtë”22. Ky manifestim i mrekullue-

shëm, i parë nga shumë vetë, ua bëri të qartë shenjtorëve se Zoti

kishte zgjedhur Brigam Jangun që ta pasonte Jozef Smithin si udhë-

heqës të Kishës.

Në sesionin e pasdites, Brigam Jangu foli përsëri, duke

dëshmuar se Profeti Jozef kishte shuguruar Apostuj për të mbaj-

tur çelësat e mbretërisë së Perëndisë në të gjithë botën. Ai profeti-

zoi se ata që nuk do të ndiqnin Të Dymbëdhjetët, nuk do të

përparonin dhe se vetëm Apostujt do të ishin fitimtarë në ndërti-

min e mbretërisë së Perëndisë.

Në vijim të fjalës së tij, Presidenti Jang i kërkoi të fliste Sidni

Rigdonit, por ai zgjodhi të mos e bënte. Pas komenteve të

Uilliam W. Felpsit dhe Parli P. Pratit, Brigam Jangu foli përsëri.

Ai foli për përfundimin e Tempullit të Navusë, marrjen e indau-

mentit përpara se të shkonin në vendin e shkretë dhe për rëndë-

sinë e shkrimeve të shenjta. Ai foli për dashurinë e tij për Jozef

Smithin dhe dhembshurinë për familjen e Profetit. Shenjtorët

pastaj votuan unanimisht në favor të Dymbëdhjetë Apostujve si

udhëheqës të Kishës.

Ndërsa disa të tjerë do të pretendonin të drejtën për Presidencën

e Kishës, për shumicën e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, kriza

për vijimësinë kishte mbaruar. Brigam Jangu, Apostulli më i vjetër

dhe Presidenti i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, qe burri që

Perëndia kishte zgjedhur të udhëhiqte popullin e tij dhe populli

qe bashkuar për ta mbështetur atë.

Sakrifica dhe Bekimet në Navu
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Shenjtorët u detyruan nga dhuna e turmës që ta braktisnin 

qytetin e tyre të dashur, Navunë.



Përgatitja për të Braktisur Navunë
Udhëheqësit e Kishës kishin folur të paktën që nga 1834-a mbi

zhvendosjen e shenjtorëve në perëndim për tek Malet Shkëmbore,

ku ata të mund të jetonin në paqe. Ndërsa vitet kalonin, udhëhe-

qësit diskutuan vende ekzistuese me eksplorues dhe studiuan

harta për të gjetur vendin e duhur për vendosje. Nga fundi i vitit

1845, udhëheqësit e Kishës zotëronin informacionin më të përditë-

suar të disponueshëm për Perëndimin.

Kur përndjekja në Navu u shtua, u bë e dukshme se shenjtorët

duhet të largoheshin. Nga nëntori 1845, Navuja ziente nga aktivite-

tet e përgatitjes. U thirrën kapitenë të qindsheve, pesëdhjetësheve

dhe dhjetësheve për të udhëhequr shenjtorët në shpërnguljen e

tyre. Çdo grup 100-sheje krijoi një ose më shumë punishte karrosh.

Karrondreqës, marangozë dhe mobilierë punuan deri natën vonë

duke përgatitur lëndën e drurit e duke ndërtuar karro. U dërguan

anëtarë në lindje për të blerë hekur dhe farkëtarët përgatitën mate-

rialet e nevojshme për udhëtimin e për pajisjet për ferma, të nevoj-

shme për të kolonizuar Sionin e ri. Familjet mblodhën ushqime e

artikuj shtëpie dhe mbushën enë konservimi me fruta të thata, oriz,

miell dhe ilaçe. Duke punuar së bashku për të mirën e përbashkët,

shenjtorët përmbushën më shumë nga sa dukej e mundur në një

kohë kaq të shkurtër.

Sprovat e një Rrugëtimi në Dimër
Zbrazja e Navusë u planifikua fillimisht të zhvillohej në prill

1846. Por, si rezultat i kërcënimeve se milicia shtetërore kishte

ndër mend t’i pengonte shenjtorët të shkonin në perëndim, të

Dymbëdhjetë Apostujt dhe qytetarë të tjerë drejtues u mblodhën

KAPITULLI GJASHTË
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me nxitim në këshill më 2 shkurt 1846. Ata ranë dakord se qe e

domosdoshme të niseshin menjëherë drejt perëndimit dhe shpër-

ngulja filloi më 4 shkurt. Nën drejtimin e Brigam Jangut, grupi

i parë i shenjtorëve filluan me padurim udhëtimin e tyre.

Megjithatë, padurimi u përball me një provë të madhe, sepse

duheshin kaluar shumë kilometra përpara se kampe të qëndrue-

shme t’u jepnin atyre lehtësim nga moti i fund dimrit dhe një

pranverë veçanërisht me shi.

Për të kërkuar siguri nga përndjekësit e tyre, mijëra shenjtorëve

iu desh fillimisht të kapërcenin lumin e gjerë Misisipi për në terri-

torin e Ajouas. Rreziqet e udhëtimit të tyre filluan qysh herët kur

një ka bëri një vrimë në barkën që mbartte një numër shenjtorësh

dhe barka u fundos. Një vërejtës pa pasagjerët e pafat duke u

kapur tek dyshekë me pupla, shkopinj druri, “rrangulla ose çfarëdo

ku mund të kapeshin dhe u flakën e u shkundën në ujë në mëshirë

të valëve të ftohta e të forta. … Disa u ngjitën në majë të karros që

nuk u fundos plotësisht dhe qenë më rehat, ndërsa lopët e qetë në

barkë u panë të notonin deri tek bregu prej nga erdhën.”1 Së fundi,

të gjithë njerëzit i tërhoqën mbi barka dhe i çuan në anën tjetër.

Dy javë pas kapërcimit të parë, lumi ngriu për një farë kohe.

Ndonëse akulli qe i rrëshqitshëm, ai i mbajti karrot e kafshët tërhe-

qëse dhe e bëri më të lehtë kapërcimin. Por moti i ftohtë shkaktoi

shumë vuajtje kur shenjtorët mezi çanë mes borës. Tek fushimi në

Shugar Krik në anën tjetër të lumit, një erë e vazhdueshme hodhi

borë që ra me një shtresë gati 20 centimetra. Pastaj një shkrirje e

borës bëri që toka të bëhej baltake. Përreth, lart e poshtë, forcat

natyrore u ndërthurën për të krijuar një mjedis të mjerueshëm për

2.000 shenjtorët e kruspullosur në tenda, karro dhe streha të ngri-

tura me nxitim, ndërsa pritën urdhrin për të vazhduar.

Pjesa më e vështirë e udhëtimit qe kjo etapë e hershme përmes

Ajouas. Hozea Staut kujtoi se ai “u përgatit për natën duke ngritur

një tendë të përkohshme me shtresa e mbulesa. Në atë kohë gruaja

ime mezi qe në gjendje të ngrihej ndenjur dhe biri im i vogël qe

sëmurë me një temperaturë shumë të lartë dhe madje as nuk mund

të vinte re ndonjë gjë që po ndodhte.”2 Shumë shenjtorë të tjerë

gjithashtu vuajtën së tepërmi.

Trashëgimia Jonë
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Gjithçka Është Mirë
Besimi, kuraja dhe vendosmëria e këtyre shenjtorëve iu dhanë

forca të kapërcenin të ftohtit, urinë dhe vdekjen e njerëzve të

dashur. Uilliam Klejton u thirr të ishte në njërin nga grupet e para

që u larguan nga Navuja dhe e la bashkëshorten e tij, Dajenta, me

prindërit e saj, vetëm një muaj para se të lindte fëmijën e parë.

Mundimi mes rrugëve të baltosura dhe kampimit në tenda të

ftohta ia tendosi nervat ndërsa shqetësohej për mbarëvajtjen e

Dajentës. Dy muaj më vonë, ende nuk e dinte nëse ajo kishte

lindur pa probleme, por së fundi mori lajmin e gëzueshëm se

një “djalë i mirë buçko” kishte lindur. Thuajse sapo mori lajmin,

Uilliami u ul dhe shkroi një këngë që jo vetëm kishte kuptim

të veçantë për të, por që do të bëhej një himn frymëzimi dhe

mirënjohjeje për anëtarët e Kishës ndër breza. Kënga qe “Eni

Shenjtorë” dhe vargjet e famshme shprehën besimin e tij dhe

besimin e mijëra shenjtorëve që kënduan mes vështirësive:

“Gjithçka është mirë! Gjithçka është mirë!”3 Ata, ashtu si anëtarët

që i pasuan ata, gjetën gëzim e paqe që janë shpërblimet për

sakrificën dhe bindjen në mbretërinë e Perëndisë.

Lagjet Dimërore
Shenjtorëve iu deshën 131 ditë për të kryer afërsisht 500 kilo-

metrat nga Navuja deri në kolonitë në Ajouan perëndimore ku

do të kalonin dimrin e 1846-1847-ës dhe do të përgatiteshin për

rrugëtimin e tyre deri tek Malet Shkëmbore. Kjo përvojë u mësoi

atyre shumë gjëra për udhëtimin, që do t’i ndihmonin t’i kapërce-

nin më shpejt 1.600 kilometrat e rrafshinave të mëdha amerikane,

që u kryen vitin pasues në rreth 111 ditë.

Një numër kolonish të shenjtorëve u shtrinë përgjatë të dy bri-

gjeve të lumit Misisipi. Kolonia më e madhe, Lagjet Dimërore,

ndodhej në anën perëndimore, në Nebraska. Shpejt ajo u bë shtë-

pia e afërsisht 3.500 anëtarëve të Kishës, që jetuan në shtëpi me

trarë dhe në strehime prej thuprash e balte. Rreth 2.500 shenjtorë

jetuan gjithashtu në dhe përreth asaj që quhej Kejnsvil në anën e

Ajouas të lumit Misisipi. Jeta në këto koloni qe pothuajse po aq

sfiduese sa qe gjatë rrugëtimit. Në verë ata vuajtën nga ethet e
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malaries. Kur erdhi dimri dhe nuk kishte më ushqime të freskëta,

ata vuajtën nga epidemi të kolerës, nga skorbuti, dhembje dhe-

mbësh, niktalopi dhe diarre të rënda. Qindra vetë vdiqën.

Përsëri, jeta vazhdoi. Gratë i kaluan ditët duke pastruar, heku-

rosur, larë, duke qepur jorganë, duke shkruar letra, duke përgati-

tur ushqimet e pakta për vaktet ushqimore dhe duke u kujdesur

për familjet e tyre, sipas Meri Riçardsit, bashkëshorti i së cilës,

Samueli, qe në një mision në Skoci. Ajo shënoi gëzueshëm vajtje-

ardhjet e shenjtorëve në Lagjet Dimërore, përfshirë aktivitete të

tilla si diskutimet teologjike, vallëzimet, mbledhjet e Kishës,

festat dhe rigjallërimet e zonave të pashkelura.

Burrat punuan së bashku dhe u mblodhën shpesh për të

diskutuar planet e udhëtimit dhe vendin e ardhshëm për kolo-

ninë e shenjtorëve. Ata bashkëpunonin rregullisht për të mble-

dhur tufat që ushqeheshin në preri, në periferi të kampit. Ata

punuan në fusha, ruajtën rrethimin e kolonisë, ndërtuan dhe

vunë në funksionim një mulli mielli dhe bënë gati karrot për

udhëtim, shpesh duke vuajtur nga rraskapitja dhe sëmundjet.

Një pjesë e punës së tyre qe një punë vetëmohuese dashurie, pasi

ata përgatitën arat dhe mbollën të lashta që t’i korrnin shenjtorët

të cilët do t’i pasonin ata.

Biri i [Lorenco] Jangut, Xhoni, i quajti Lagjet Dimërore

“kudhrën e farkëtimit të mormonizmit”. Ai jetoi pranë vendeve

të varrimit atje dhe dëshmoi “procesionet e vogla të varrimit me

pamje të pikëlluar, që kaq shpesh kaluan pranë portës sonë”. Ai

kujtoi se sa “i varfër dhe i njëllojtë” dukej ushqimi i familjes së

tij me bukë misri, proshutë të kripur dhe pak qumësht. Ai tha se

kaçamaku dhe proshuta u bënë kaq të neveritshme, saqë ngrënia

e tyre qe sikur të pinte ilaçe dhe ai pati vështirësi që t’i gëlltiste4.

Vetëm besimi dhe përkushtimi i shenjtorëve iu dhanë forca ta

kalonin këtë kohë të lodhshme.

Batalioni Mormon
Ndërsa shenjtorët qenë në Ajoua, rekrutues nga ushtria e

Shteteve të Bashkuara u kërkuan udhëheqësve të Kishës të sigu-

ronin një grup burrash për të shërbyer në Luftën e Meksikës, që
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kishte filluar në maj 1846. Burrat, që do të thirreshin Batalioni

Mormon, duhej të marshonin përmes pjesës jugore të vendit

për në Kaliforni dhe do të merrnin pagesë, veshje dhe ushqim.

Brigam Jangu i nxiti burrat të merrnin pjesë, si një mënyrë për

të grumbulluar pará që të mblidheshin të varfrit nga Navuja

dhe për të ndihmuar familjet e vetë ushtarëve. Bashkëpunimi me

qeverinë në këtë përpjekje do të tregonte gjithashtu besnikërinë e

anëtarëve të Kishës ndaj vendit të tyre dhe do t’u jepte atyre një

arsye të përligjshme për të ngritur kampe përkohësisht në toka

publike dhe të indianëve. Përfundimisht, 541 burra e pranuan

këshillën e udhëheqësve të tyre dhe u bashkuan me batalionin.

Ata u shoqëruan nga 33 gra dhe 42 fëmijë.

Prova e vështirë e shkuarjes në luftë rëndohej për pjesëtarët

e batalionit nga hidhërimi i lënies vetëm të bashkëshorteve dhe

fëmijëve të tyre në një kohë të vështirë. Uilliam Hajd rrëfeu:

“Mendimet e lënies së familjes sime në këtë kohë kritike janë

të papërshkrueshme. Ata qenë larg prej tokës ku kishin lindur, të

ndodhur në një preri të vetmuar pa banesë përveç një karroje, me

diellin përcëllues që rrihte mbi ta, në pritje të erërave të ftohta të

dhjetorit, që do t’i gjenin në të njëjtin vend të zhveshur e të zymtë.

Familja ime përbëhej nga një bashkëshorte dhe dy fëmijë të

vegjël, që mbetën të shoqëruar nga një atë e nënë të moshuar dhe

një vëlla. Shumica e Batalionit lanë familjet. … Se kur do t’i tako-

nim ata përsëri, vetëm Perëndia e dinte. Megjithatë, ne nuk u

ndiem që të mërmërisnim.”5

Batalioni marshoi 3.266 kilometra në jugperëndim për në

Kaliforni, duke vuajtur nga mungesa e ushqimit dhe e ujit,

pushimi e kujdesi mjekësor i pamjaftueshëm dhe ritmi i shpejtë

i marshimit. Ata shërbyen si trupa zaptimi në San-Diego, San-

Luis-Rej dhe Los-Anxheles. Në fund të vitit të rekrutimit të tyre,

ata u liruan nga detyra dhe u lejuan të ribashkoheshin me familjet

e tyre. Përpjekjet dhe besnikëria e tyre ndaj qeverisë së Shteteve të

Bashkuara fituan respektin e atyre që i udhëhoqën.

Pas lirimit të tyre, shumë prej pjesëtarëve të batalionit mbetën

në Kaliforni për të punuar për një stinë. Një numër prej tyre

udhëtuan në veri deri tek Amerikan River dhe u punësuan tek
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sharrat e Xhon Satërit kur atje u zbulua ar në vitin 1848, duke

përshpejtuar Ethen e famshme të Arit të Kalifornisë. Por vëllezë-

rit shenjtorë të ditëve të mëvonshme nuk qëndruan në Kaliforni

që të përfitonin nga kjo mundësi për pasurim. Zemrat e tyre qenë

me vëllezërit e motrat që po përpiqeshin drejt perëndimit përmes

rrafshinave amerikane për tek Malet Shkëmbore. Një prej tyre,

Xhejms S. Braun, shpjegoi:

“Nuk e kam parë kurrë më atë pjesë të pasur toke që atëherë;

as më vjen keq për këtë, sepse gjithmonë ka qenë para meje një

objektiv më i lartë se ari. … Disa mund të mendojnë se ne qemë

të verbuar ndaj vetë interesave tona; por pas më shumë se dyzet

viteve ne shohim pas pa keqardhje, edhe pse pamë pasuri në tokë

dhe patëm shumë shtytje për të qëndruar. Njerëzit thoshin: ‘Këtu

ka ar në themele, ar në kodra, ar në burime, ar kudo, … dhe

shpejt mund të krijoni një pasuri të pavarur’. Ne mund ta kupto-

nim atë. Përsëri, detyra thirri, nderi ynë qe në lojë, ne kishim

besëlidhur me njëri-tjetrin, aty përfshihej një parim; sepse për ne

qe së pari Perëndia dhe mbretëria e Tij. Ne kishim miq e të afërm

në shkretëtirë, po, në një tokë të paprovuar e të shkretë dhe kush

e dinte gjendjen e tyre? Ne jo. Kështu qe detyra përpara kënaqë-

sisë, përpara pasurisë dhe me këtë nxitje u nisëm.”6 Këta vëllezër

e dinin qartë se mbretëria e Perëndisë kishte vlerë shumë më të

madhe se çfarëdo gjëje materiale e kësaj bote dhe e zgjodhën

rrugën e tyre në përputhje me këtë.

Shenjtorët e Bruklinit
Ndërkohë që shumica e shenjtorëve shkuan tek Malet

Shkëmbore duke udhëtuar në tokë nga Navuja, një grup shenjto-

rësh nga lindja e Shteteve të Bashkuara udhëtuan në rrugë detare.

Më 4 shkurt 1846, 70 burra, 68 gra e 100 fëmijë hipën në anijen

Brooklyn dhe lundruan nga porti i Nju-Jorkut në një udhëtim të

gjatë afërsisht 28.000 kilometra deri në bregun e Kalifornisë. Gjatë

udhëtimit të tyre, lindën dy fëmijë, që i quajtën Atlantik e Pacifik,

dhe vdiqën 12 vetë.

Udhëtimi gjashtëmujor qe shumë i vështirë. Pasagjerët qenë

bërë kapicë në nxehtësinë e tropikut dhe patën vetëm ujë e
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ushqim të keq. Pasi kaluan kepin Horn, ata ndaluan tek ishulli

Huan Fernandez për të pushuar për pesë ditë. Karolina Augusta

Perkins kujtoi se “ta shihnim dhe të shkelnim mbi tokë edhe një

herë qe një lehtësim kaq i madh nga jeta në anije, saqë ne e reali-

zuam dhe e shijuam me mirënjohje”. Ata u lanë e lanë rrobat e

tyre me ujë të freskët, mblodhën fruta e patate, kapën peshk e

ngjala dhe shëtitën nëpër ishull duke eksploruar një “shpellë si

të Robinson Kruzosë”7.

Më 31 korrik 1846, pas një udhëtimi të karakterizuar nga stuhi

të forta, ushqim i pakët dhe ditë të gjata lundrimi, ata mbërritën

në San-Francisko. Disa qëndruan dhe krijuan një koloni të quajtur

Nju-Houp [Shpresa e Re], ndërsa të tjerë udhëtuan përtej maleve

drejt lindjes për t’u bashkuar me shenjtorët në Grejt Bejzin.

Mbledhja Vazhdon
Nga të gjitha anët e Amerikës dhe nga shumë kombe, me

shumë lloje transporti, me kalë ose në këmbë, të kthyer në besim

besnikë, lanë shtëpitë e vendlindjet e tyre që të bashkoheshin me

shenjtorët e të fillonin udhëtimin e gjatë për tek Malet Shkëmbore.

Në janar 1847, Presidenti Brigam Jang paraqiti dokumentin e

frymëzuar “Fjala dhe Vullneti i Zotit lidhur me Kampin e Izraelit”

(DeB 136:1), i cili u bë kushtetuta që qeveriste zhvendosjen drejt

perëndimit të pionierëve. U organizuan kompani dhe u ngarkuan

të kujdeseshin për të vejat e jetimët në mes tyre. Marrëdhëniet me

njerëzit e tjerë duhet të ishin të pastra nga e liga, lakmia dhe grin-

dja. Njerëzit duhet të ishin të lumtur dhe ta shfaqnin mirënjohjen

e tyre me muzikë, lutje dhe vallëzim. Me anë të Presidentit Jang,

Zoti u tha shenjtorëve: “Shkoni në rrugën tuaj dhe bëni siç ju kam

thënë e mos kini frikë nga armiqtë tuaj” (DeB 136:17).

Kur kompania e parë pioniere u përgatit të largohej nga Lagjet

Dimërore, Parli P. Prati u kthye nga misioni i tij në Angli dhe

raportoi se Xhon Tejlori po vinte pas me një dhuratë nga shenjto-

rët anglezë. Ditën tjetër mbërriti Vëllai Tejlor me pará të dhjetash

të dërguara nga këta anëtarë për të ndihmuar udhëtarët, një provë

e dashurisë dhe e besimit të tyre. Ai solli gjithashtu instrumente

shkencore, që rezultuan jashtëzakonisht të çmuara për të bërë
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harta të udhëtimit të pionierëve dhe për t’i ndihmuar ata të mëso-

nin mbi mjedisin rreth tyre. Më 15 prill 1847 u nis kompania e

parë, e udhëhequr nga Brigam Jangu. Gjatë dy dekadave të ardh-

shme, afërsisht 62.000 shenjtorë do të vijonin pas tyre përmes pre-

rive në karro dhe me karroca dore për t’u mbledhur në Sion.

Pamje të mrekullueshme, po ashtu si dhe vështirësi, i prisnin

këta udhëtarë në shtegtimin e tyre. Xhozef Moenor kujtoi se

kaluan “periudhë të vështirë” për të arritur në luginën e Solt-

Lejkut. Por ai pa gjëra që nuk i kishte parë kurrë më parë – tufa të

mëdha buajsh dhe pemë të larta kedri në kodra8. Të tjerë kujtuan

që panë sipërfaqe të paana me luledielli në lulëzim.

Shenjtorët patën gjithashtu përvoja besimnxitëse, që i lehtësuan

nevojat fizike të trupave të tyre. Pas një dite të gjatë udhëtimi dhe

një vakti të gatuar mbi zjarre të hapur, burra e gra mblidheshin në

grupe për të diskutuar aktivitetet e ditës. Ata folën për parime të

ungjillit, kënduan këngë, vallëzuan dhe u lutën së bashku.

Vdekja i vizitoi shpesh shenjtorët ndërsa përshkuan ngadalë

rrugën e tyre drejt perëndimit. Më 23 qershor 1850 familja

Krandall numëronte pesëmbëdhjetë pjesëtarë. Deri në fund të

javës, shtatë kishin vdekur nga epidemia e tmerrshme e kolerës.

Në pesë ditët vijuese, vdiqën pesë pjesëtarë të tjerë të familjes.

Pastaj më 30 qershor, Motra Krandall vdiq gjatë lindjes bashkë

me foshnjën e saj të porsalindur.

Megjithëse shenjtorët vuajtën shumë gjatë udhëtimit të tyre

për në luginën e Solt-Lejkut, mbizotëroi një shpirt uniteti, bashkë-

punimi dhe optimizmi. Të lidhur së bashku nga besimi i tyre dhe

angazhimi kundrejt Zotit, ata gjetën gëzim mes sprovave të tyre.

Ky Është Vendi i Duhur
Më 21 korrik 1847, Orson Prat dhe Erastus Snou, nga kompa-

nia e parë pioniere, u paraprinë emigrantëve për në luginën e

Solt-Lejkut. Ata panë bar kaq të rritur, saqë një person mezi

mund të ecte mes tij, tokë premtuese për kultivim dhe disa

përrenj që gjarpëronin nëpër luginë. Tre ditë më vonë, Presidentin

Brigam Jang, që qe i sëmurë me një lloj etheje tifoje, e transpor-

tuan me karrocë deri në skaj të një kanioni që hapej në luginë.
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Kur Presidenti Jang vështroi pamjen, ai u dha bekimin e tij profe-

tik udhëtimeve të tyre: “Mjafton. Ky është vendi i duhur.”

Kur shenjtorët që vijuan, dolën nga malet, ata gjithashtu ia

ngulën sytë tokës së tyre të premtuar! Kjo luginë me liqenin e saj

të kripur që shndriste në diellin perëndimor, qe objekt vegimi dhe

profecie, toka për të cilën ëndërruan ata dhe mijëra vetë pas tyre.

Kjo qe toka e tyre e strehimit, ku ata do të bëheshin një popull i

fuqishëm mes Maleve Shkëmbore.

Disa vite më vonë, një e kthyer në besim nga Anglia, Zhan Rio

Grifits Bejkër, shënoi ndjenjat e saj kur pa për herë të parë Solt-Lejk-

Sitin. “Qyteti … shtrihet në katrorë ose blloqe si e quajnë ata këtu;

secili ka dhjetë akra dhe është i ndarë në tetë ngastra, ku secila ngas-

tër ka një shtëpi. Unë qëndrova dhe vështrova, e kam të vështirë të

analizoj ndjenjat e mia, por mendoj se ato që mbizotëronin tek unë

qenë gëzimi dhe mirënjohja për kujdesin mbrojtës mbi mua dhe

njerëzit e mi gjatë udhëtimit tonë të gjatë e të rrezikshëm.”9

Pionierët me Karroca Dore
Në vitet 1850, udhëheqësit e Kishës vendosën të formojnë

kompani me karroca dore si një mënyrë për të zvogëluar shpenzi-

met, kështu që ndihma financiare të mund t’u jepej numrit më të

madh të emigrantëve. Shenjtorët që udhëtuan kështu, vunë vetëm

45 kg miell dhe një sasi të kufizuar ushqimesh e plaçkash në një

karrocë dhe pastaj e tërhoqën karrocën përmes rrafshinave. Mes

viteve 1856 dhe 1860, dhjetë kompani karrocash dore udhëtuan

për në Juta. Tetë kompani mbërritën me sukses në luginën e Solt-

Lejkut, por dy prej tyre, kompanitë e karrocave të dorës Martin

dhe Uilli, u kapën befas nga një dimër i hershëm dhe shumë

shenjtorë mes tyre vdiqën.

Neli Pusëll, një pioniere në një nga këto kompani fatkeqe, mbu-

shi dhjetë vjeç në rrafshina. Të dy prindërit e saj vdiqën gjatë udhë-

timit. Kur grupi iu afrua maleve, moti qe i ftohtë i hidhur, racionet

ushqimore po mbaronin dhe shenjtorët qenë shumë të dobët nga

uria që të mund të vazhdonin. Nelit dhe motrës së saj më të madhe

iu sosën forcat. Kur ato thuajse e kishin humbur shpresën, udhëhe-

qësi i kompanisë erdhi tek ato në një karro. Ai e vuri Nelin në karro
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dhe i tha Megit të ecte pranë saj, duke u mbajtur që të ruante drejt-

peshimin. Megi qe me fat, sepse lëvizja e detyruar e shpëtoi nga

morthi.

Kur ato mbërritën në Solt-Lejk-Siti dhe Nelit i hoqën këpucët e

çorapet, që kishte veshur gjatë udhëtimit në rrafshina, bashkë me

to u shkëput dhe lëkura, si rezultat i morthit. Kësaj vajze trimëre-

shë ia prenë këmbët në një mënyrë të dhimbshme dhe ajo eci mbi

gjunjë gjithë pjesën tjetër të jetës së saj. Më vonë ajo u martua dhe

lindi gjashtë fëmijë, duke mbajtur lart shtëpinë e vet dhe duke rri-

tur pasardhës të shkëlqyer10. Vendosmëria pavarësisht gjendjes së

saj dhe mirësia e atyre që u kujdesën për të, janë shembull i besi-

mit dhe gatishmërisë për të sakrifikuar të atyre anëtarëve të her-

shëm të Kishës. Shembulli i tyre është një trashëgimi besimi për

të gjithë shenjtorët që i pasuan ata.

Një burrë, që kapërceu rrafshinat me kompaninë e karrocave

të dorës Martin, jetoi në Juta për shumë vite. Një ditë ai qe mes

një grupi njerëzish që filluan të kritikojnë ashpër udhëheqësit e

Kishës, të cilët lejuan shenjtorët të kapërcenin rrafshinat me jo

më shumë furnizime apo mbrojtje se ato që mund të siguronte

një kompani karrocash dore. Burri i moshuar dëgjoi derisa nuk

mund të duronte më; pastaj u ngrit dhe tha me emocion të madh:

“Unë isha në atë kompani dhe gruaja ime qe në të. … Ne

vuajtëm përtej gjithçkaje që ju mund të përfytyroni dhe shumë

vdiqën nga ekspozimi ndaj të ftohtit dhe uria, por a keni dëgjuar

ndonjëherë një të shpëtuar nga ajo kompani të shqiptojë ndonjë

fjalë kritike? … [Ne] ia dolëm me dijen absolute se Perëndia jeton,

sepse ne u njohëm me të në gjendjen tonë të dëshpëruar.

E kam tërhequr karrocën time të dorës kur isha aq i dobët dhe

i këputur nga sëmundja e mungesa e ushqimit, saqë me zor mund

të çoja njërën këmbë përpara tjetrës. Kam vështruar përpara dhe

kam parë një ranishte ose një shpat kodre dhe kam thënë: ‘Mund

të shkoj vetëm deri atje dhe atje duhet të dorëzohem, sepse nuk

mund ta tërheq ngarkesën matanë tij’. … Kam shkuar deri tek ajo

ranishte dhe, kur kam mbërritur atje, karroca ka filluar të më

shtyjë mua. Kam vështruar pas shumë herë për të parë se kush
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po e shtynte karrocën time, por sytë e mi nuk kanë parë njeri. E di

se engjëjt e Perëndisë qenë atje.

A më vinte keq se zgjodha të vija me karrocë dore? Jo. As atë-

herë, as në asnjë minutë të jetës sime që atëherë. Çmimi që paguam që

të njiheshim me Perëndinë qe privilegj ta pagoje dhe unë jam mirënjohës që

pata privilegjin të vij me Kompaninë e Karrocave të Dorës Martin.”11

Libri ynë i himneve përmban një këngë për anëtarët e hershëm

të Kishës, që e pranuan ungjillin me kurajë dhe udhëtuan larg për

të jetuar në vendet skajore të qytetërimit:

Ata, ndërtuesit e kombit,
Përgjatë rrugës çanë shtigje;
Gurë tregues për gjithë brezat
Veprat e tyre të çdo dite.
Themele t’fortë ata ndërtuan
Më tej shtynë kufir’n e egër,
Përpara çanë, gjithmonë përpara,
T’bekuar e t’nderuar Pionierët!

Shembulli i tyre na mëson se si të jetojmë me më shumë besim
e kurajë në vetë vendet tona:

Motoja e tyre përherë shërbimi;
Dashuria qe yll drejtues;
Fanari i sigurt qe guximi,
Pranë dhe larg rrezatues.
Për çdo ditë një barrë u ngrit,
Për çdo ditë u gëzua një zemër,
Për çdo ditë një shpresë më e ndritur,
T’bekuar e t’nderuar Pionierët!12
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Pasi e kishte sjellë me sukses kompaninë e parë të shenjtorëve

përmes rrafshinave deri në Juta, Presidenti Brigam Jang e ktheu

tani vëmendjen tek krijimi i mbretërisë së Perëndisë në shkretë-

tirë. Me anë të vegimit dhe udhëheqjes së tij, ajo që dikur qe një

shkretëtirë e zbrazët, u bë një qytetërim i lulëzuar dhe një qiell

për shenjtorët. Drejtimi i tij i çiltër i ndihmoi shenjtorët të përfyty-

ronin mundësitë e shtëpisë së tyre të re dhe i çoi përpara në

objektivin për të ndërtuar mbretërinë e Perëndisë.

Dy ditë pas mbërritjes së kompanisë së parë, Brigam Jangu

dhe disa nga Të Dymbëdhjetët u ngjitën mbi një rrëpirë të rrum-

bullakët në një kreshtë mali që Presidenti Jang e kishte parë në

vegim përpara se të largoheshin nga Navuja. Ata vështruan mbi

shtrirjen e gjerë të luginës dhe profetizuan se të gjitha kombet e

botës do të mirëpriteshin në këtë vend dhe se këtu shenjtorët do

të gëzonin përparim dhe paqe. Ata e quajtën kodrën Insajn Pik

[Maja Flamur] sipas shkrimit të shenjtë tek Isaia që premtoi: “Ai

do të ngrerë flamurin për kombet, do të mbledhë të dëbuarit e

Izraelit” (Isaia 11:12)1.

Veprimi i parë publik i Presidentit Jang, më 28 korrik 1847,

qe të përzgjidhte një vend qendror për një tempull dhe t’i vinte

njerëzit në punë për të planifikuar projektin dhe ndërtimin e tij.

Duke vendosur bastunin e tij tek vendi i zgjedhur, ai tha: “Këtu

ne do të ndërtojmë një tempull për Perëndinë tonë”. Kjo deklaratë

duhet t’i ketë ngushëlluar shenjtorët, që vetëm pak kohë më parë

ishin detyruar të ndërprisnin adhurimin në tempull, kur u

larguan nga Navuja.

Në gusht, udhëheqësit e Kishës dhe shumica prej kompanisë

së parë pioniere, u rikthyen tek Lagjet Dimërore për të përgatitur
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familjet e tyre që të vinin në luginë vitin e ardhshëm. Pak pasi

mbërritën, Brigam Jangu dhe Kuorumi i Të Dymbëdhjetëve patën

përshtypjen se kishte ardhur koha për të riorganizuar Presidencën

e Parë. Si President i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, Brigam

Jangu u mbështet si President i Kishës. Ai zgjodhi Hiber C.

Kimballin dhe Uillard Riçardsin si Këshilltarët e tij dhe shenjtorët

i mbështetën udhëheqësit e tyre unanimisht.

Viti i Parë në Luginë
Dy kompani të tjera shenjtorësh mbërritën në luginën e Solt-

Lejkut përpara se të mbaronte vera e 1847-ës dhe gati 2.000 anë-

tarë u organizuan në Kunjin e Solt-Lejkut. U mbollën të lashta të

vona por të korrat qenë të pakta dhe, që nga pranvera, shumë

vetë po vuanin nga mungesa e ushqimit. Xhon R. Jang, që në

atë kohë qe djalosh, shkroi:

“Në kohën kur filloi të rritej bari, uria qe bërë shumë therëse.

Për disa muaj nuk patëm bukë. Ushqimi ynë përbëhej nga mish

kau, qumësht, bar derrash, segoja [rrënjë zambaku] dhe gjëmbaçë.

Unë isha barí dhe, kur isha duke ruajtur bagëtitë, e kisha zakon të

haja kërcej gjëmbaçësh derisa stomaku do të më mbushej si i një

lope. Së fundi, uria qe kaq e fortë, saqë babai mori nga degët lëku-

rën e vjetër të kaut të çukitur nga zogjtë dhe ajo u shndërrua në

supën më të shijshme.”2 Kolonët bashkëpunuan e ndanë bujarisht

me njëri-tjetrin dhe kështu qenë në gjendje të mbijetonin në atë

kohë të vështirë.

Nga qershori i 1848-ës, kolonët kishin mbjellë dy mijë deri dy

mijë e pesëqind hektarë tokë dhe lugina filloi të dukej e gjelbër

dhe prodhuese. Por për llahtarin e shenjtorëve, tufa gjigande

karkalecash të zinj u ulën mbi të korrat. Kolonët bënë gjithçka

mundën. Ata hapën hendekë dhe çuan rrëke uji mbi karkalecët.

Ata i qëlluan insektet me shkopa e fshesa dhe u munduan t’i digj-

nin, por përpjekjet e tyre qenë të kota. Karkalecat vazhdonin të

vinin në tufa që dukeshin pa fund. Patriarku Xhon Smith, presi-

dent i Kunjit të Solt-Lejkut, bëri thirrje për një ditë agjërimi e lut-

jeje. Shpejt në qiell u shfaqën tufa të mëdha pulëbardhash dhe

zbritën mbi karkalecat. Suzan Nobël Grant tregoi për përvojën:
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“Për habinë tonë, pulëbardhat dukeshin thuajse të pangopura kur

gëlltisnin karkalecat që kacavireshin e kërcenin”3. Shenjtorët

vështruan me çudi e habi. Jeta e tyre kishte shpëtuar.

Shenjtorët punuan me energji e besim, me gjithë rrethanat e

tyre të vështira, dhe shpejt kishin përparuar shumë. Një kalimtar

gjatë udhëtimit të tij për në Kaliforni, kaloi përmes Solt-Lejk-Sitit

në shtator 1849 dhe i lavdëroi në këtë mënyrë: “Nuk kam qenë

kurrë mes një populli më serioz, qytetar, të rregullt e të zellshëm

dhe është e pabesueshme se sa shumë kanë bërë këtu në shkretë-

tirë në një kohë kaq të shkurtër. Në këtë qytet, që ka rreth katër

deri pesë mijë banorë, nuk kam parë asnjë dembel të vetëm tek

qytetarët apo ndonjë person që të duket si njeri që rri kot. Shpresat

e tyre për të korrat janë të drejta dhe ka një shpirt e një energji në

gjithçka shihni, që nuk mund të ketë shoqe në asnjë qytet të çfa-

rëdo përmasash ku kam qenë ndonjëherë.”4

Eksplorimet
Nga fundi i verës së 1848-ës, Presidenti Brigam Jang bëri për-

sëri udhëtimin nga Lagjet Dimërore për në luginën e Solt-Lejkut.
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Kur mbërriti, ai e kuptoi se shenjtorët kishin nevojë të mësonin

se çfarë burimesh qenë të disponueshme në mjedisin e tyre të ri.

Kishin mësuar shumë prej indianëve që jetonin në atë zonë, por

Presidenti Jang dërgoi gjithashtu anëtarë të Kishës në eksplorime

për të zbuluar vetitë mjekësore të bimëve dhe burimet natyrore

të disponueshme.

Ai dërgoi grupe të tjera eksploruese për të gjetur vende për

koloni. Në udhëtimet e tyre, këta anëtarë zbuluan rezerva mine-

rale, lëndë drusore të bollshme, burime uji e kullota si dhe zona të

përshtatshme për koloni. Për t’u ruajtur nga spekulimi me tokën,

profeti i paralajmëroi shenjtorët që të mos copëtonin pronën që iu

ishte caktuar, për t’ua shitur të tjerëve. Toka qe nën kujdestarinë e

tyre dhe duhej të administrohej me mençuri e zell, jo për fitim

financiar.

Në vjeshtën e 1849-ës, nën drejtimin e Presidentit Jang, u

krijua Fondi i Përhershëm për Emigrim. Qëllimi i tij ishte të

ndihmonte të varfërit që nuk kishin mjete për të udhëtuar, që të

bashkoheshin me masën e Kishës. Me sakrificë të madhe, shumë

shenjtorë kontribuan për fondin dhe, si rezultat, mijëra anëtarë

qenë në gjendje të udhëtonin për në luginën e Solt-Lejkut. Sapo të

mundeshin, prej atyre që kishin marrë ndihmë, pritej që ta kthe-

nin shumën e ndihmës që kishin marrë. Këto fonde përdoreshin

për të ndihmuar të tjerë akoma. Përmes kësaj përpjekjeje bashkë-

vepruese, shenjtorët bekuan jetën e atyre në nevojë.

Misionarët i Përgjigjen Thirrjes
Me gumëzhimën e punës dhe të jetës shtëpiake që mbushte

ajrin, Presidenti Brigam Jang iu kthye punëve të Kishës. Në konfe-

rencën e përgjithshme të mbajtur më 6 tetor 1849, ai caktoi disa

anëtarë të Të Dymbëdhjetëve, bashkë me misionarë të sapothirrur,

që të shërbenin në misione jashtë vendit. Ata i pranuan këto thirr-

je edhe pse do t’i linin pas familjet e tyre, shtëpitë e tyre të reja

dhe shumë detyra të pambaruara. Erastus Snou dhe disa pleq

hapën punën misionare në Skandinavi, ndërsa Lorenco Snou dhe

Jozef Toronto udhëtuan për në Itali. Adison dhe Luiza Barns Prat

u kthyen tek terreni i mëparshëm i punës së Adisonit tek Ishujt e
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Shoqërisë. Xhon Tejlor u thirr në Francë dhe Gjermani. Kur misio-

narët udhëtuan për në lindje, ata u shkëmbyen me shenjtorët që

ishin drejtuar për tek Sioni i ri në Malet Shkëmbore.

Në terrenin e tyre të punës, misionarët dëshmuan mrekulli dhe

pagëzuan shumë njerëz në Kishë. Kur Lorenco Snou, që më vonë u

bë President i Kishës, po predikonte në Itali, ai pa një djalë trevje-

çar buzë vdekjes. Ai dalloi një mundësi për të shëruar fëmijën dhe

për të hapur zemrat e njerëzve të zonës. Atë natë, ai u lut gjatë dhe

me zell për drejtimin e Perëndisë dhe ditën tjetër, ai dhe shoku i tij

agjëruan e u lutën për djalin. Atë pasdite, i administruan atij dhe

ofruan një lutje të heshtur për ndihmë në punët e tyre. Djali fjeti

paqësisht gjithë natën dhe u shërua mrekullisht. Fjala për këtë shë-

rim u përhap mes luginave të Piemontit në Itali. Dyert u hapën për

misionarët dhe në zonë u kryen pagëzimet e para5.

Në gusht 1852, në një konferencë të veçantë që u mbajt në Solt-

Lejk-Siti, 106 pleq u thirrën për të shkuar në misione në vende në

mbarë botën. Këta misionarë, si dhe ata që u thirrën më vonë, pre-

dikuan ungjillin në Amerikën e Jugut, Kinë, Indi, Spanjë, Australi,

Havai dhe Paqësorin Jugor. Në shumicën e këtyre zonave, misio-

narët patën pak sukses në fillim. Megjithatë, ata mbollën fara që

sollën si rezultat shumë ardhje në Kishë në përpjekjet misionare të

mëvonshme.

Plaku Eduard Stivenson u thirr në Misionin e Gjibraltarit në

Spanjë. Kjo thirrje do të thoshte një kthim në vendin e lindjes, ku u

shpalli me guxim ungjillin e rivendosur bashkëvendasve të tij. Atë

e arrestuan për predikimin dhe kaloi një farë kohe në burg, derisa

autoritetet zbuluan se po u jepte mësim rojeve, thuajse duke kthyer

në besim një prej tyre. Pas lirimit, ai pagëzoi dy vetë në Kishë dhe

deri nga janari 1854, u organizua një degë prej dhjetë anëtarësh. Në

korrik, edhe pse gjashtë anëtarë ishin larguar për të shërbyer me

ushtrinë britanike në Azi, dega kishte tetëmbëdhjetë anëtarë, për-

fshirë një të shtatëdhjetë, një plak, një prift dhe një mësues, të cilët

i jepnin degës udhëheqjen e duhur që të vazhdonte të rritej6.

Qeveritë vendore në Polinezinë Franceze i përzunë misionarët

në vitin 1852. Por shenjtorët e kthyer në besim e mbajtën gjallë
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Kishën deri në përpjekjet e tjera për kthim në besim në vitin 1892.

Pleqtë Teihoni dhe Mejhia qenë veçanërisht guximtarë ndërsa

duruan burgosjen dhe prova të rënda në vend që të mohonin besi-

min e tyre. Secili prej tyre u përpoq t’i mbante shenjtorët aktivë

dhe besnikë në ungjill7.

Për ata që u bashkuan me Kishën jashtë Shteteve të Bashkuara,

kjo qe një kohë për t’u mbledhur në Sion, që do të thoshte të

udhëtonin me anije për në Amerikë. Elizabeta dhe Çarls Ud

lundruan në vitin 1860 nga Afrika e Jugut, ku kishin punuar disa

vite për të siguruar paratë për udhëtimin. Elizabeta mirëmbante

shtëpinë e një të pasuri dhe bashkëshorti i saj bënte tulla derisa

siguruan fondet e nevojshme. Elizabetën e mbartën në anije mbi

një shtrat, 24 orë pasi kishte lindur një djalë dhe i dhanë shtratin

e kapitenit që të mund të ishte më rehat. Ajo qe shumë e sëmurë

gjatë udhëtimit, gati duke vdekur dy herë, por jetoi dhe u vendos

në Fillmor të Jutas.

Misionarët u bënë shumë të dashur për shenjtorët në vendet ku

shërbyen. Jozef F. Smithi, pranë fundit të misionit të tij në Havai në

1857-ën, u sëmur me temperaturë të lartë, që nuk e lejoi të punonte

për tre muaj. Ai u bekua të ishte nën kujdesin e Ma Mëhjuhait, një

shenjtore havajane besnike. Ajo u kujdes për Jozefin sikur të ishte

vetë biri i saj dhe një lidhje e fortë dashurie u krijua mes të dyve.

Vite më vonë, kur ai qe President i Kishës, Jozef F. Smithi vizitoi

Honolulun dhe, sapo mbërriti, pa një grua të moshuar të verbër që

po e drejtonin brenda, me disa banane të zgjedhura në dorë, si ofer-

të. Ai e dëgjoi të thërriste “Josepa, Josepa” (Jozef, Jozef). Menjëherë

ai vrapoi tek ajo, e përqafoi dhe e puthi shumë herë, duke e përkë-

dhelur në kokë e duke thënë: “Mami, Mami, e shtrenjta ime

Mami”8.

Thirrje për Kolonizim
Shumë komunitete në Juta e në Ajdahon e jugut dhe më vonë

në pjesë të Arizonës, Uajomingut, Nevadës dhe Kalifornisë, u

themeluan nga individë dhe familje të thirrura në konferenca të

përgjithshme. Presidenti Brigam Jang drejtoi krijimin e këtyre
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komuniteteve, ku mijëra kolonë të rinj të mund të jetonin e kulti-

vonin tokën.

Gjatë jetës së tij, u kolonizua gjithë lugina e Solt-Lejkut dhe

shumë zona përreth. Deri në vitin 1877, kur vdiq Brigam Jangu,

ishin krijuar më shumë se 350 koloni dhe deri nga 1900-a qenë

gati 500. Eksperti për Kishën e hershme, Brigam Henri Roberts

vuri re se suksesi i kolonizimit mormon buronte nga “besnikëria e

njerëzve kundrejt udhëheqësve të tyre dhe sakrifica [e tyre] perso-

nale bujare dhe e përkushtuar” në përmbushjen e thirrjeve të tyre

nga Presidenti Jang9. Kolonizuesit sakrifikuan rehatinë materiale,

lidhjet e miqësisë dhe nganjëherë jetën e tyre, për të ndjekur një

profet të Zotit.

Në mbledhjet e konferencës së përgjithshme, Presidenti Jang

lexonte emrat e atyre vëllezërve dhe familjeve të tyre që thirreshin

për t’u zhvendosur në zonat periferike. Këta kolonizues e konsi-

deronin se po thirreshin në misione dhe e dinin se do të mbete-

shin në vendet e caktuara atyre derisa të liroheshin. Ata udhëtuan

në zonat e tyre të reja me vetë shpenzimet e tyre dhe me vetë

furnizimet e tyre. Suksesi i tyre varej nga sa mirë i përdorën buri-

met e afërta. Ata shqyrtuan dhe pastruan fusha, ndërtuan mullinj

drithi, gërmuan kanale ujitëse për t’i sjellë ujë tokës, i vunë gardh

kullotave për bagëtinë e tyre dhe ndërtuan rrugë. Ata mbollën të

lashta e kopshte, ndërtuan kisha e shkolla dhe u përpoqën të

mbanin marrëdhënie miqësore me indianët. Ata ndihmuan njëri-

tjetrin në sëmundje, si dhe në lindje, vdekje e martesa.

Në vitin 1862, Çarls Louell Uolker mori një thirrje për t’u

vendosur në Jutan jugore. Ai mori pjesë në një mbledhje për ata

që qenë thirrur, dhe shënoi: “Këtu mësova një parim që nuk do ta

harroj për ca kohë. Më tregoi se bindja qe një parim i shkëlqyer në

qiell dhe mbi tokë. Epo, këtu kam punuar për shtatë vitet e fundit

në të nxehtë e të ftohtë, me uri dhe rrethana të pafavorshme dhe

së fundi kam ngritur një shtëpi, një ngastër me pemë frutore, që

sa po fillojnë të japin frut dhe duken këndshëm. Mirë, unë duhet

t’i lë e të shkoj dhe të bëj vullnetin e Atit tim në Qiell, që sundon

të gjithë për të mirën e atyre që e duan dhe i tremben atij. Unë i
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lutem Perëndisë të më japë forcë të kryej atë që kërkohet prej meje

në një mënyrë të pranueshme para tij.”10

Çarls C. Riç, anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, gji-

thashtu mori një thirrje për kolonizim. Brigam Jangu e thirri atë

dhe disa vëllezër të tjerë që t’i çonin familjet e tyre dhe të vendose-

shin në luginën e Beër-Lejkut, rreth 240 kilometra në veri të Solt-

Lejk-Sitit. Lugina qe në një lartësi të madhe dhe qe shumë ftohtë

me dëborë të shumtë në dimër. Vëllai Riç sapo qe kthyer nga një

mision në Europë dhe nuk qe kaq i etur që ta shpërngulte përsëri

familjen e të fillonte rishtas në rrethana të vështira. Por ai e pranoi

thirrjen dhe në qershor 1864 mbërriti në luginën e Beër-Lejkut.

Dimri vijues qe jashtëzakonisht i fortë dhe nga pranvera, disa nga

vëllezërit e tjerë vendosën të largoheshin. Vëllai Riç e kuptoi se

jeta nuk do të ishte e lehtë në këtë klimë të ftohtë, por tha:

“Ka pasur shumë mundime. Atë e pranoj … dhe këtë e kemi

ndarë së bashku. Por nëse doni të shkoni diku tjetër, kjo është e

drejta juaj dhe unë nuk dua t’jua heq atë. … Por unë duhet të

qëndroj këtu, edhe nëse qëndroj i vetëm. Presidenti Jang më thirri

mua këtu dhe këtu do të rri derisa ai të më lirojë dhe të më japë

leje të shkoj.” Vëllai Riç dhe familja e tij qëndruan vërtet dhe ai

u bë udhëheqësi i një komuniteti të lulëzuar për disa dekadat

vijuese11. Si mijëra të tjerë, ai iu bind me gatishmëri udhëheqësve

të tij për të ndihmuar në ngritjen e mbretërisë së Zotit.

Marrëdhëniet me Indianët
Kur kolonizuesit shkuan më tej drejt kufirit, ata shpesh patën

marrëdhënie tregtie me indianët. Ndryshe nga disa kolonizues të

Perëndimit, Presidenti Brigam Jang u mësoi shenjtorëve t’i ushqe-

nin vëllezërit e motrat e tyre vendase dhe të përpiqeshin t’i sillnin

në Kishë. Përpjekje për kthim në besim mes indianëve u orvatën në

Fort Lemhi në rajonin e Salmon Riverit të territorit të Ajdahos dhe

në koloninë Elk Mauntin në pjesën e sipërme të Kolorados në terri-

torin e Jutas. Presidenti Jang krijoi gjithashtu Shoqata të Ndihmës

anëtaret e të cilave qepën veshje për vëllezërit e motrat e tyre

indiane dhe mblodhën pará për të ndihmuar për ushqimin e tyre.
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Kur Elizabet Kejn, që qe bashkëshortja e Tomas L. Kejnit, një

mik i madh joanëtar i shenjtorëve, udhëtoi nëpër Juta, ajo qëndroi

tek shtëpia e një gruaje të lodhur mormone. Elizabeta nuk mendoi

shumë për gruan derisa pa se si i trajtonte ajo indianët. Kur gruaja

i thirri për darkën të ftuarit e saj, ajo gjithashtu u pëshpëriti disa

fjalë indianëve që po prisnin. Elizabeta pyeti se çfarë u kishte thënë

gruaja indianëve dhe një bir i familjes ia tregoi asaj: “Këta të huaj

vijnë të parët dhe unë kam gatuar mjaftueshëm vetëm për ta; por

ushqimi juaj është në zjarr duke u gatuar tani dhe unë do t’ju thë-

rras sapo të bëhet gati”. Elizabeta qe mosbesuese dhe pyeti nëse ajo

vërtet do t’i ushqente indianët. Djali i tha asaj: “Nëna do t’u shër-

bejë ushqim atyre tamam si juve dhe do t’i ulë tek tavolina e saj”.

Ajo vërtet u dha ushqim duke u shërbyer ndërkohë që po hanin12.

Organizimi i Funksioneve të Priftërisë dhe të
Organizatave Ndihmëse

Në vitet e tij të mëvonshme, Presidenti Jang qartësoi dhe tregoi

disa përgjegjësi të rëndësishme të priftërisë. Ai i udhëzoi Të

Dymbëdhjetët të mbanin konferenca në çdo kunj. Si rezultat,

shtatë kunje të rinj dhe 140 lagje të reja u krijuan në mbarë Jutan.

U përcaktuan qartë detyrat e presidencave të kunjeve, këshillave

të larta, peshkopatave e presidencave të kuorumeve dhe qindra

burra u thirrën për t’i plotësuar këto detyra. Ai i këshilloi anëtarët

e Kishës ta vendosnin në rregull jetën e tyre dhe të paguanin të

dhjetat e tyre, ofertat e agjërimit dhe dhurime të tjera.

Në vitin 1867 profeti caktoi Xhorxh Q. Kanonin si mbikëqyrës

të përgjithshëm të Shkollës të së Dielës dhe brenda disa vitesh,

Shkolla e së Dielës u bë një pjesë e përhershme e organizatës së

Kishës. Në vitin 1869 Presidenti Jang filloi t’u jepte bijave të tij

udhëzim zyrtar mbi jetesën me thjeshtësi. Ai e shtriu këtë këshillë

tek të gjitha të rejat në vitin 1870 me formimin e Shoqatës së

Ekonomizimit (ekonomizim do të thotë të shkurtosh shpenzimet e

tepërta). Ky qe fillimi i organizatës së Të Rejave. Në korrik 1877 ai

udhëtoi për në Ogden të Jutas për të organizuar Shoqatën e parë

të Ndihmës në kunj.
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Vdekja dhe Trashëgimia e Presidentit Brigam Jang
Si udhëheqës, Presidenti Brigam Jang qe praktik dhe energjik.

Ai udhëtoi tek kolonitë e Kishës për të udhëzuar dhe nxitur shenj-

torët. Me anë të drejtimit dhe shembullit, ai u mësoi anëtarëve të

përmbushnin thirrjet e tyre në Kishë.

Duke vlerësuar jetën e tij, Presidenti Jang i shkroi si përgjigje

një botuesi të një gazete të Nju-Jorkut, sa vijon:

“Rezultatet e punës sime për 26 vitet e kaluara, të përmble-

dhura shkurt, janë: Popullimi i këtij territori nga shenjtorët e

ditëve të mëvonshme prej rreth 100.000 shpirtrave; themelimi i

mbi 200 qyteteve, qytezave dhe fshatrave të banuara nga njerëzit

tanë, … dhe ndërtimi i shkollave, punishteve, mullinjve dhe insti-

tucioneve të tjera të llogaritura për të përmirësuar e për t’u sjellë

dobi komuniteteve tona. …

E gjithë jeta ime i është përkushtuar shërbimit për të

Plotfuqishmin.”13

Në shtator 1876, Presidenti Jang dha dëshmi të fuqishme për

Shpëtimtarin: “Unë dëshmoj se Jezusi është Krishti, Shpëtimtari

dhe Shëlbuesi i botës; unë u jam bindur thënieve të tij dhe e kam

kuptuar premtimin e tij, dhe dijen që kam për të, urtësia e kësaj

bote nuk mund ta japë, as mund ta marrë”14.

Në gusht 1877, Presidenti Jang u sëmur rëndë dhe, me gjithë

kujdesin e mjekëve, vdiq brenda një jave. Ai qe 76 vjeç dhe e

kishte udhëhequr Kishën për 33 vite. Sot ne e kujtojmë atë si pro-

fetin dinamik, i cili udhëhoqi Izraelin e ditëve moderne tek toka e

tyre e premtimit. Predikimet e tij prekën të gjitha aspektet e jetës

së përditshme, duke e bërë të qartë se feja është pjesë e përvojës

së përditshme. Të kuptuarit e tij për zonat e kufirit dhe udhëheqja

e tij e mençur e frymëzuan popullin e tij të përmbushte detyra në

dukje të pamundura, kur me bekimet e qiellit ata krijuan një

mbretëri në shkretëtirë.
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Mijëra shenjtorë u mblodhën për të dëshmuar vendosjen e gurit 

të fundit të Tempullit të Solt-Lejkut, më 6 prill 1892.



Presidenti Xhon Tejlor
Pasi vdiq Presidenti Brigam Jang, Kuorumi i Dymbëdhjetë

Apostujve, i kryesuar nga Xhon Tejlori, i udhëhoqi shenjtorët e

ditëve të mëvonshme për tre vjet. Më 10 tetor 1880, Xhon Tejlor u

mbështet si President i Kishës. Presidenti Tejlor qe një shkrimtar

dhe gazetar me talent që botoi një libër mbi Shlyerjen dhe drejtoi

botimin e disa prej organeve periodike më të rëndësishme të

Kishës, përfshirë Times and Seasons dhe Mormon. Në shumë raste,

ai shfaqi kurajën dhe përkushtimin e tij të thellë ndaj ungjillit të

rivendosur, përfshirë shoqërimin vullnetarisht të vëllezërve në

burgun e Karthixhit, ku e qëlluan katër herë. Motoja personale,

“Mbretëria e Perëndisë ose hiç”, tregoi besnikërinë e tij ndaj

Perëndisë dhe Kishës.

Puna Misionare
Presidenti Tejlor qe i angazhuar të bënte gjithçka mundte për

t’u kujdesur që ungjilli të shpallej në çdo cep të tokës. Në konferen-

cën e përgjithshme të tetorit 1879, ai thirri Mozes Theçerin,

Apostullin më të ri të Kishës, që të fillonte punën për kthim në

besim në Meksiko-Siti të Meksikës. Plaku Theçer dhe dy misionarë

të tjerë organizuan degën e parë të Kishës në Meksiko-Siti më 13

nëntor 1879, me Dr. Plotino C. Rodëkënëti si president dege. Dr.

Rodëkënëti ishte kthyer në besim pasi kishte lexuar një fletëpalosje

në spanjisht për Librin e Mormonit dhe i kishte shkruar Presidentit

Tejlor për informacion të mëtejshëm mbi Kishën.

Me një bërthamë prej dymbëdhjetë anëtarësh dhe tre misiona-

rësh, ungjilli i rivendosur filloi të përhapej ngadalë mes meksika-

nëve. Më 6 prill 1881, Plaku Theçër, Feramorz Jang dhe një Vëlla
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Peis u ngjitën në lartësinë mbi 4.720 metra në malin Popakatepetël

dhe mbajtën një shërbim të shkurtër përkushtimi. Në gjunjëzim

përpara Zotit, Plaku Theçër përkushtoi tokën e Meksikës dhe

popullin e saj, që ata të mund të dëgjonin zërin e Zotit, bariut të

tyre të vërtetë.

Plaku Theçer u kthye në Solt-Lejk-Siti dhe rekomandoi që të thi-

rreshin misionarë të tjerë për të shërbyer në Meksikë. Shumë shpejt,

disa të rinj, përfshirë Entoni W. Ajvins, një anëtar i ardhshëm i

Presidencës së Parë, po punonin në Meksiko-Siti. Si pjesë e përpjek-

jes së Kishës në Misionin Meksikan, një botim në spanjisht i Librit

të Mormonit u botua në vitin 1886. Historia e Milton Trejos, që

ndihmoi për përkthimin e Librit të Mormonit dhe materialeve të

tjera të Kishës në spanjisht, tregon se si e drejton Zoti punën e Tij.

Milton Trejo kishte lindur në Spanjë dhe ishte rritur pa u lidhur

me ndonjë besim fetar. Ai po shërbente në ushtri në Filipine, kur

dëgjoi një vërejtje për mormonët në Malet Shkëmbore dhe ndjeu

një dëshirë të madhe që t’i vizitonte ata. Më vonë ai u sëmur rëndë

dhe iu tha në një ëndërr se duhet të vizitonte Jutan. Kur u shërua,

Miltoni udhëtoi për në Solt-Lejk-Siti. Ai takoi Brigam Jangun dhe

pyeti mbi ungjillin. Miltoni u bind se kishte gjetur të vërtetën dhe

u bë anëtar i Kishës. Ai shërbeu një mision në Meksikë dhe u për-

gatit, shpirtërisht dhe intelektualisht, të luante një rol kryesor në

kujdesjen që njerëzit spanjishtfolës të mund ta lexonin Librin e

Mormonit në vetë gjuhën e tyre.

Presidenti Tejlor thirri gjithashtu misionarë për t’ua çuar ungji-

llin indianëve që jetonin në Perëndimin amerikan. Punët e Amos

Rajtit qenë veçanërisht të frytshme mes fisit shoshon, që banonte

në rezervatin Uind River të Uajomingut. Pasi kishte shërbyer

vetëm për disa muaj, Rajt kishte pagëzuar më shumë se 300

indianë, përfshirë prijësin Ùashaki. Misionarët shenjtorë të ditëve

të mëvonshme ua çuan gjithashtu ungjillin fiseve navaho, pueblo

dhe xunis, që jetonin në Arizonë dhe Nju-Meksiko. Uillford Udraf

kaloi një vit duke predikuar kthim në besim mes indianëve, për-

fshirë fiset hopis, apashë dhe xunis. Amon M. Tenei ndihmoi në

pagëzimin e më shumë se 100 indianëve xuni.
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Misionarët gjithashtu vazhduan të jepnin mësim ungjillin në

Angli dhe Europë. Në vitin 1883, Tomas Bizinger, i lindur në

Gjermani që po jetonte në Lehi të Jutas, u thirr të shërbente në

misionin europian. Atë dhe Pol Hamerin i dërguan në Pragë të

Çekisë, në atë kohë pjesë e perandorisë austro-hungareze.

Misionarëve iu ndalohej me ligj të predikonin për kthim në besim

dhe kështu filluan bisedime të rastit me njerëzit që takonin. Këto

biseda shpesh ktheheshin tek tema e fesë. Pasi kishte punuar në

këtë mënyrë vetëm për një muaj, Plakun Bizinger e arrestuan dhe

e mbajtën dy muaj në burg. Kur fitoi lirinë, ai pati bekimin të

pagëzonte Antonín Just-in, akuza e të cilit kishte çuar në arresti-

min e tij. Vëllai Just u bë shenjtori i parë i ditëve të mëvonshme,

që banonte në Çeki1.

Ungjilli u predikua edhe në Polinezi. Dy havajanë, Pleqtë

Kimo Pelio dhe Samuela Manoa, u dërguan në Samoa në vitin

1862. Ata pagëzuan rreth 50 vetë dhe Plaku Manoa vazhdoi të

jetonte në Samoa me të kthyerit e tij për 25 vitet në vijim. Në vitin

1887, Xhozef H. Din nga Solt-Lejk-Siti në Juta, mori një thirrje për

të shërbyer një mision në Samoa. Plaku Manoa dhe bashkëshortja

e tij besnike hapën shtëpinë për Plakun Din dhe bashkëshorten e

tij, Florensën, shenjtorët e parë të ditëve të mëvonshme jo nga

Samoa, që ata po shihnin prej më shumë se dy dekadash. Plaku

Din pagëzoi shpejt 14 vetë në Kishë dhe rreth një muaj më vonë

mbajti predikimin e tij të parë në gjuhën samoase2. Kështu, puna

misionare filloi sërish në ishull.

Duke filluar nga viti 1866, për të parandaluar përhapjen e leb-

rës, drejtuesit havajanë i çuan njerëzit, që vuanin nga kjo sëmun-

dje, në gadishullin Kalaupapa në ishullin Molokai. Në vitin 1873,

Xhonatan dhe Kiti Napelan, që qenë shenjtorë të ditëve të mëvon-

shme, i internuan atje. Vetëm Kiti qe e sëmurë, por Xhonatani, që

qe vulosur me të në Shtëpinë e Indaumentit të Solt-Lejkut, nuk do

ta linte vetëm. Xhonatani u sëmur më vonë dhe, kur nëntë vjet më

vonë e vizitoi një mik i mirë, mezi njihej. Për disa kohë ai kryesoi

shenjtorët në gadishull, që deri nga viti 1900 numëronin më shumë

se 200 vetë. Udhëheqësit e Kishës nuk i harruan ata anëtarë
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besnikë, që vuanin nga kjo sëmundje molisëse, dhe e vizituan

shpesh degën, që të kujdeseshin për nevojat e tyre shpirtërore3.

Konferenca e Jubileut
Më 6 prill 1880, anëtarët e Kishës festuan pesëdhjetëvjetorin e

organizimit të Kishës. Ata e quajtën atë një Vit Jubileu, siç e kishin

quajtur izraelitët çdo vit të pesëdhjetë. Presidenti Tejlor fali shumë

nga borxhet që i detyroheshin Kishës anëtarët e saj në nevojë.

Kisha gjithashtu kontribuoi me 300 lopë dhe 2.000 dhen që iu

shpërndanë “të varfërve [të saj] që e meritonin”4. Motrat e

Shoqatës së Ndihmës të Kishës u dhuruan gati 35.000 shinikë

gruri atyre në nevojë. Presidenti Tejlor gjithashtu, i nxiti anëtarët

të falnin borxhin vetjak, veçanërisht mes të pikëlluarve. “Është

koha e Jubileut!” deklaroi ai5. Një shpirt faljeje dhe gëzimi u ndie

fort mes shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.

Dita e fundit e konferencës së përgjithshme të Jubileut të

prillit 1880, qe shumë prekëse. Njëmbëdhjetë prej Dymbëdhjetë

Apostujve dhanë dëshmitë e tyre në sesionin përfundimtar. Orson

Prat, një prej anëtarëve fillestarë të Kuorumit të Dymbëdhjetë

Apostujve, foli për kohën kur e gjithë Kisha u mblodh në shtëpinë

e Piter Uitmer Plakut në Fajet të Nju-Jorkut. Ai kujtoi sprovat,

grumbullimet, përndjekjet e vuajtjet e shenjtorëve të ditëve të

mëvonshme dhe u ndie mirënjohës që ai ende “numërohej me

këtë popull”. Pastaj ai dha dëshmi “në lidhje me punën e madhe

që Zoti, Perëndia ynë ka bërë gjatë pesëdhjetë viteve të fundit”6.

Plakut Prat i kishin mbetur vetëm disa muaj jetë dhe u ndie i

gëzuar që kishte duruar deri në fund si një shenjtor besnik i

ditëve të mëvonshme.

Dy vite pas festimit të Jubileut, Presidenti Xhon Tejlor kishte

autorizuar krijimin e një organizate që do t’u jepte udhëzim fetar

fëmijëve. Fillorja e parë nisi në Farmington të Jutas, rreth 24 kilo-

metra në veri të Solt-Lejk-Sitit dhe, nga mesi i viteve 1880, nga një

Fillore qe organizuar në thuajse të gjitha kolonitë e shenjtorëve të

ditëve të mëvonshme. Fillorja është rritur dhe përfshin miliona

fëmijë në mbarë botën, që bekohen me udhëzim për ungjillin,

muzikë dhe shoqërime që i gëzojnë çdo javë.
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Vazhdon Përndjekja
Kur po punonte për përkthimin e Biblës në fillim të viteve

1830, Profeti Jozef Smith u turbullua nga fakti se Abrahami,

Jakobi, Davidi dhe udhëheqës të tjerë të Dhiatës së Vjetër kishin

më shumë se një bashkëshorte. Profeti u lut për ta kuptuar dhe

mësoi se në disa kohë, për qëllime të veçanta, duke ndjekur ligje

të dhëna hyjnisht, martesa shumëfishe miratohej dhe udhëzohej

nga Perëndia. Jozef Smithi mësoi gjithashtu se, me miratim hyj-

nor, disa shenjtorë të ditëve të mëvonshme shpejt do të zgjidhe-

shin me anë të autoritetit të priftërisë, që të martoheshin me më

shumë se një bashkëshorte. Një numër shenjtorësh të ditëve të

mëvonshme praktikuan martesën shumëfishe në Navu, por një

njoftim publik i kësaj doktrine dhe praktike nuk u bë deri në

konferencën e përgjithshme të gushtit 1852 në Solt-Lejk-Siti. Në

atë konferencë, Plaku Orson Prat, siç u drejtua nga Presidenti

Brigam Jang, shpalli se praktika e një burri që të kishte më shumë

se një bashkëshorte ishte pjesë e ripërtëritjes prej Zotit të të gjitha

gjërave (shih Veprat e Apostujve 3:19–21).

Shumë prej udhëheqësve fetarë dhe politikë të Amerikës u ina-

tosën shumë kur mësuan se shenjtorët e ditëve të mëvonshme, që

jetonin në Juta, po nxisnin një sistem martesor që ata e konsidero-

nin imoral dhe jo të krishterë. Një kryqëzatë e madhe politike u

lëshua kundër Kishës dhe anëtarëve të saj. Kongresi i Shteteve të

Bashkuara miratoi ligje që frenonin lirinë e shenjtorëve të ditëve

të mëvonshme dhe e dëmtonin Kishën ekonomikisht. Këto ligje

së fundi, bënë që oficerët të arrestonin dhe burgosnin burrat, që

kishin më shumë se një bashkëshorte, dhe t’u mohonin atyre të

drejtën për të votuar, të drejtën për privatësi në shtëpitë e tyre

dhe gëzimin e lirive të tjera civile. Qindra burra besnikë shenjtorë

të ditëve të mëvonshme dhe disa gra kaluan kohë në burgje në

Juta, Ajdaho, Arizonë, Nebraska, Miçigan dhe Dakotën e Jugut.

Përndjekja gjithashtu u forcua për shumë vetë, që pranuan

thirrje për të predikuar ungjillin, veçanërisht në pjesën jugore

të Shteteve të Bashkuara. Për shembull, në korrik 1878, Plakun

Xhozef Stending e vranë brutalisht kur po punonte pranë Romës

Një Periudhë Sprovash dhe Testimi



98

në Xhorxhia. Shoku i tij, Apostulli i ardhshëm Raxhër Klouson,

mezi i shpëtoi vdekjes. Shenjtorët në Solt-Lejk-Siti u prekën

shumë nga lajmi i vrasjes së Plakut Stending dhe mijëra vetë

morën pjesë në funeralin e tij në Tabernakullin e Solt-Lejkut.

Pleqtë Xhon Gibs, Uilliam Berri, Uilliam Xhons dhe Henri

Tomson udhëtuan në pjesën më të madhe të Tenesit, duke u për-

pjekur të ndryshonin perceptimin publik për Kishën. Ata po

qëndronin një mëngjes shabati në gusht 1884 tek shtëpia e Xhejms

Kondorit, pranë Kejn Krikut në Tenesi. Ndërsa Plaku Gibs po stu-

dionte shkrimet e shenjta duke kërkuar një tekst për predikimin

e tij, një turmë doli vrulltas nga pylli dhe filloi të qëllojë. Pleqtë

Gibs dhe Berri u vranë. Plaku Gibs, një mësues shkolle, la bashkë-

shorten dhe tre fëmijë, që u pikëlluan për vdekjen e tij. Motra

Gibs mbeti e ve për 43 vite dhe u bë mamí për të mbajtur fëmijët

e saj. Ajo vdiq besnike në ungjill, duke pritur me padurim një

ribashkim të gëzueshëm me bashkëshortin e saj. Brigam Henri

Roberts, presidenti veprues i misionit në kohën e vrasjeve, rrezi-

koi jetën e tij duke shkuar fshehtas për të zhvarrosur trupat e

Gibsit dhe Berrit. Ai i ktheu trupat në Juta, ku shumë lagje mbaj-

tën shërbime përkujtimore për nder të të dy pleqve.

Misionarët në zona të tjera i rrahën me kamzhik derisa i gjako-

sën në kurriz dhe shumë i mbartën deri në vdekje shenjat e atyre

fshikullimeve. Nuk ishte kohë e lehtë që të ishe anëtar i Kishës.

Shumë udhëheqës të Kishës u fshehën për të shmangur arresti-

min nga oficerët federalë, që kërkonin burrat me më shumë se një

bashkëshorte. Familjet kishin frikë nga kontrolle vonë natën prej

këtyre oficerëve. Presidentin Xhorxh Q. Kanon, Lorenco Snoun,

Raxhër Klousonin, Brigam Henri Robertsin, Xhorxh Rejnoldsin

dhe shumë të tjerë i çuan në burg, ku ata e kaluan kohën duke

shkruar libra, duke dhënë mësim dhe duke hartuar letra për famil-

jet e tyre. Presidenti Xhon Tejlor u detyrua të jetonte në mërgim

në Kejsvil të Jutas, rreth 32 kilometra në veri të Solt-Lejk-Sitit, ku

vdiq më 25 korrik 1887. Ai qe një burrë me besim e kurajë, që ia

përkushtoi jetën e vet dëshmisë së tij për Jezu Krishtin dhe kriji-

mit të mbretërisë së Perëndisë në tokë.
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Presidenti Uillford Udraf
Uillford Udraf qe një nga misionarët më të suksesshëm të

Kishës dhe njihej gjithashtu për kuptimin e tij profetik dhe besni-

kërinë ndaj Kishës. Ai mbajti ditarë tepër të përpiktë, që japin

shumë informacion mbi historinë e hershme të Kishës. Ai po shër-

bente si President i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve kur vdiq

Xhon Tejlori dhe thuajse dy vjet më vonë u mbështet si President i

Kishës.

Gjatë drejtimit të tij, kryqëzata politike kundër shenjtorëve të

ditëve të mëvonshme u përforcua, por Kisha eci përpara. Tempuj

qenë në funksionim në tre qytete të Jutas – Seint-Xhorxh, Logan

dhe Manti – dhe Tempulli i Solt-Lejkut qe pranë përfundimit.

Këto shtëpi të Zotit u mundësuan shenjtorëve të merrnin indau-

mentet e tyre dhe të bënin punë ordinancash për të afërmit e tyre

të vdekur. Presidenti Udraf pati një interesim gjatë gjithë jetës për

punën në tempull dhe të historisë familjare. Ai i këshilloi shenjto-

rët në shumë raste që të kryenin ordinanca në tempuj për paraaa-

dhësit e tyre.

Ndodhia në vijim thekson rëndësinë e punës që shenjtorët po

kryenin për të vdekurit. Në maj 1884, peshkopi Henri Ballard i

Kunjit të Dytë të Loganit, po nënshkruante rekomandime tempu-

lli në shtëpinë e tij. Bija nëntë vjeçe e Henrit, që po fliste me sho-

qet e saj tek trotuari pranë shtëpisë, pa dy burra të moshuar, që

po afroheshin. Ata e thirrën, i dhanë një gazetë dhe i thanë t’ia

jepte babait të saj.

Vajza bëri siç i kërkuan. Peshkopi Ballard pa se gazeta, Newbury

Weekly News, që botohej në Angli, përmbante emrat e më shumë se

60 vetëve të njohur prej tij dhe babait të tij, bashkë me informacion

gjenealogjik. Kjo gazetë, e datës 15 maj 1884, i ishte dorëzuar atij

vetëm tre ditë pasi ishte shtypur. Në një kohë shumë përpara

transportit ajror, kur duheshin disa javë që posta të shkonte nga

Anglia deri në Amerikën perëndimore, kjo qe një mrekulli.

Ditën tjetër, peshkopi Ballard e çoi gazetën në tempull dhe ia

tregoi ndodhinë e mbërritjes së saj Marriner W. Merrillit, presiden-

tit të tempullit. Presidenti Merrill deklaroi: “Vëllai Ballard, disa në
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anën e përtejme presin me ankth që puna të kryhet për ta dhe ata

e dinin se ti do ta bëje këtë nëse gazeta do të binte në dorën

tënde”7. Kjo gazetë ruhet në Bibliotekën Historike të Kishës në

Solt-Lejk-Siti të Jutas.

Me gjithë përndjekjen, udhëheqësit e Kishës përsëri nxitën

kolonizimin e zonave të pakolonizuara në Amerikën perëndi-

more. Duke filluar nga 1885-a, shumë familje shenjtore të ditëve

të mëvonshme u vendosën në Sonora dhe Çiuaua të Meksikës,

duke themeluar qytete të tilla si Kolonia Huárez dhe Kolonia

Díaz. Zona të tjera në Meksikën veriore gjithashtu pritën anëtarë

emigrantë të Kishës.

Anëtarët e Kishës kërkuan edhe në veriun e Kanadasë një vend

për kolonizim. Çarls O. Kard, që shërbeu si president i Kunjit të

Kashe Valli, themeloi një komunitet të shenjtorëve të ditëve të

mëvonshme në Albertën jugore në 1886-ën. Deri nga dimri i 1888-

ës, më shumë se 100 shenjtorë të ditëve të mëvonshme jetonin në

Kanadanë perëndimore dhe të tjerë erdhën gjatë viteve 1890, duke

kryer punën për të ndërtuar një sistem ujitjeje dhe një hekurudhë.

Shumë udhëheqës të Kishës u rritën në Alberta.

Manifesti
Ndërsa vitet 1880 po i afroheshin fundit, qeveria e Shteteve të

Bashkuara miratoi ligje të tjera, të cilat ua hiqnin të drejtën e voti-

mit e të shërbimit në gjykata atyre që praktikonin martesë shumëfi-

she, dhe e kufizoi rreptë sasinë e pronës që mund të zotëronte

Kisha. Familjet shenjtore të ditëve të mëvonshme vuajtën kur edhe

etër të tjerë u fshehën. Presidenti Udraf iu përkushtua Zotit për

udhërrëfim. Në mbrëmjen e 23 shtatorit 1890, profeti, duke vepruar

nën frymëzim, shkroi Manifestin, një dokument që i dha fund

martesës shumëfishe për anëtarët e Kishës. Zoti i tregoi Presidentit

Udraf në vegim se, po të mos i jepej fund martesës shumëfishe,

qeveria e Shteteve të Bashkuara do të merrte në dorëzim tempujt,

duke i dhënë fund kështu punës për të gjallët e të vdekurit.

Më 24 shtator 1890, Presidenca e Parë dhe Kuorumi i

Dymbëdhjetë Apostujve mbështetën Manifestin. Shenjtorët e

miratuan atë në konferencën e përgjithshme të tetorit 1890. Sot ky
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dokument përfshihet tek Doktrina e Besëlidhjet si Deklarata

Zyrtare – 1.

Pas veprimit të Kishës, zyrtarët federalë nxorën dokumente

faljeje për burrat shenjtorë të ditëve të mëvonshme të fajësuar për

dhunimin e ligjeve kundër poligamisë dhe përfundoi shumica e

përndjekjes. Por, siç shpjegoi Presidenti Udraf: “Unë do t’i kisha

lënë të gjithë tempujt të na dilnin nga duart tona; unë do të kisha

shkuar vetë në burg dhe do të kisha lejuar cilindo burrë të shkon-

te atje, nëse Perëndia i qiellit nuk do të më kishte urdhëruar të

bëja atë që bëra; dhe kur ora erdhi që u urdhërova ta bëja atë,

ishte e gjitha e qartë për mua. Shkova përpara Zotit dhe shkrova

çfarë Zoti më tha të shkruaja” (“Pjesë të shkëputura nga Tre

Fjalime të Presidentit Wilford Woodruff lidhur me Manifestin”,

përfshirë pas Deklaratës Zyrtare – 1). Perëndia, jo Kongresi i

Shteteve të Bashkuara, shkaktoi ndërprerjen zyrtare të martesës

shumëfishe.

Shoqata e Gjenealogjisë
Shumë kohë më parë se shenjtorët e ditëve të mëvonshme të

themelonin një shoqatë për gjenealogjinë, anëtarët e Kishës mblo-

dhën të dhëna, që dokumentonin jetën e paraardhësve të tyre të

vdekur. Uillford Udraf, Orson Prat dhe Hiber J. Grant janë mes

atyre që siguruan emrat e mijëra paraardhësve për të cilët kryen

ordinanca tempulli. Në vitin 1894, Presidenca e Parë udhëzoi që

të organizohej një shoqatë për gjenealogjinë me Plakun Franklin

D. Riçards si udhëheqësin e parë të saj. U krijua një bibliotekë

dhe përfaqësues të shoqatës shkuan në mbarë botën në kërkim

të emrave të njerëzve, për të cilët mund të kryheshin ordinancat e

tempullit. Kjo shoqatë çoi në krijimin e Departamentit të Historisë

Familjare të Kishës.

Gjatë konferencës së përgjithshme të prillit 1894, Presidenti

Udraf njoftoi se kishte marrë një zbulesë mbi punën për gjenealo-

gjinë. Ai deklaroi se Perëndia donte që shenjtorët e ditëve të

mëvonshme “të gjurmojnë gjenealogjitë e tyre sa më larg që të

munden dhe të vulosen me etërit dhe nënat e tyre. Bëjini fëmijët

të vulosen me prindërit e tyre dhe zgjateni këtë zinxhir sa më
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shumë që të mundeni. … Ky është vullneti i Zotit për popullin e

tij”, tha ai “dhe mendoj se kur ju ta vrisni mendjen për të, do të

kuptoni se është i vërtetë.”8 Shenjtorët e ditëve të mëvonshme

ende nxiten të kërkojnë të dhënat e paraardhësve të tyre të vde-

kur dhe të kryejnë ordinanca tempulli në emër të tyre.

Nga viti 1885 deri më 1900, shumë anëtarë të Kishës shërbyen

në misione gjenealogjike. Ata i ftuan në Solt-Lejk-Siti për të marrë

një bekim për misionin e tyre nga një Autoritet i Përgjithshëm.

Atyre u dhanë gjithashtu një kartë misionari dhe një letër emë-

rimi. Ata vizituan të afërm, shënuan emra nga gurë varri dhe stu-

diuan dokumente komunash e Bibla të familjeve, duke u kthyer

në shtëpitë e tyre me informacion të vlefshëm, që lejoi të kryhej

punë në tempull. Shumë misionarë raportuan përvoja shpirtërore,

që u dhanë atyre sigurinë e palëkundur se Zoti qe me ta dhe

shpesh i drejtoi tek një burim apo i afërm i duhur9.

Përkushtimi i Tempullit të Solt-Lejkut
Presidenti Uillford Udraf ia përkushtoi shumë prej jetës së tij

punës në tempull. Ai qe presidenti i parë i Tempullit të Seint-

Xhorxhit dhe ai përkushtoi Tempullin e Mantit. Tani, 40 vite pasi

ishte vënë gurthemeli i Tempullit të Solt-Lejkut, Presidenti Udraf

priste me padurim të madh përkushtimin e këtij tempulli pikë

referimi. Shërbimet përkushtuese u mbajtën nga 6 prilli deri më

18 maj 1893 dhe në to morën pjesë afërsisht 75.000 vetë10.

Pas shërbimit fillestar të përkushtimit më 6 prill, Presidenti

Udraf shkroi në ditarin e tij: “Shpirti dhe fuqia e Perëndisë

qëndruan mbi ne. Shpirti i profecisë dhe zbulesës qe mbi ne dhe

zemrat e njerëzve u zbutën, dhe shumë gjëra na u shpalosën.”11

Disa shenjtorë të ditëve të mëvonshme panë engjëj, ndërsa të tjerë

panë Presidentë të kaluar të Kishës dhe udhëheqës të tjerë të vde-

kur të Kishës12.

Kur Presidenti Udraf festoi ditëlindjen e tij të nëntëdhjetë,

mijëra fëmijë të Shkollës të së Dielës mbushën Tabernakullin tek

Sheshi i Tempullit për nder të tij. Ai u prek thellësisht dhe, duke

folur me emocion të madh, i tregoi publikut të tij të ri se, kur qe
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dhjetë vjeç, ai shkoi në një Shkollë të së Dielës protestante dhe

lexoi për apostuj dhe profetë. Kur u kthye në shtëpi, u lut që të

jetonte aq sa të shihte apostuj e profetë edhe një herë në tokë.

Tani, ai qëndronte në prani të burrave që ishin edhe apostuj edhe

profetë; lutja e tij kishte marrë përgjigje shumë e shumë herë13.

Një vit më vonë, më 2 shtator 1898, Presidenti Udraf vdiq kur

po vizitonte San-Franciskon.

Presidenti Lorenco Snou dhe e Dhjeta
Pas vdekjes së Presidentit Udraf, President i Kishës u bë

Lorenco Snou, President i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve. Ai qe

një udhëheqës i mençur e i dashur, që ishte përgatitur mirë për

përgjegjësitë e tij. Ai e kishte njohur dhe kishte marrë mësim nga

çdo profet i ditëve të mëvonshme deri në atë kohë. Në nëntor

1900, ai u tha shenjtorëve të mbledhur në Tabernakull se e kishte

vizituar shpesh Profetin Jozef Smith dhe familjen e tij, kishte

ngrënë në tryezën e tij dhe kishte pasur biseda private me të. Ai e

dinte se Jozefi qe një profet i Perëndisë sepse Zoti ia kishte treguar

atij këtë të vërtetë “krejt qartë dhe plotësisht”14.

Gjatë drejtimit të Presidentit Snou, Kisha hasi vështirësi

serioze financiare, që ishin shkaktuar nga legjislacioni i qeverisë

federale kundër martesës shumëfishe. Presidenti Snou meditoi

dhe u lut për udhëheqje mbi mënyrën se si ta çlironte Kishën nga

borxhi i saj rrënues. Pas konferencës së përgjithshme të prillit

1899, ai u ndie i frymëzuar që të vizitonte Seint-Xhorxhin në Juta.

Ndërsa po fliste në një mbledhje atje, ai ndaloi për një farë kohe

dhe, kur vazhdoi, deklaroi se kishte marrë një zbulesë. Njerëzit

e Kishës e kishin shpërfillur ligjin e së dhjetës dhe Zoti i kishte

thënë atij që, nëse anëtarët e Kishës do të paguanin më me besni-

këri të dhjetën e plotë, bekime do të derdheshin mbi ta.

Profeti u predikoi rëndësinë e të dhjetës kongregacioneve

në mbarë Jutan. Shenjtorët iu bindën këshillës së tij dhe atë vit

ata paguan dy herë më shumë të dhjetë në krahasim me vitin e

mëparshëm. Deri në 1907-ën, Kisha zotëroi fonde të mjaftueshme

që të paguante të gjithë kreditorët e saj dhe të çlirohej nga borxhi.
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Në vitin 1898, në një pritje për bordin e përgjithshëm të

Shoqatës së Përmirësimit Reciprok të Zonjave të Reja, Presidenti

Xhorxh Q. Kanon njoftoi se Presidenca e Parë kishte marrë një

vendim të thërriste “disa nga gratë tona të mençura dhe të urta

në fushën e misionit”15. Përpara kësaj kohe, disa motra kishin

shoqëruar bashkëshortët e tyre në misione, por kjo qe hera e parë

që Kisha kishte thirrur e veçuar zyrtarisht motra si ambasadore

misionare të Zotit Jezu Krisht. Ndërkohë që motrat nuk e kanë

për detyrë të shërbejnë në misione, në dekadat e kaluara mijëra

[prej tyre] e kanë ushtruar këtë privilegj dhe i kanë shërbyer Zotit

me guxim si misionare kohëplota.

Presidenti Lorenco Snou e udhëhoqi Kishën për në shekullin

e njëzetë. Kur agoi shekulli i ri, Kisha kishte 43 kunje, 20 misione

dhe 967 lagje e degë. Kishte 283.765 anëtarë, shumica e të cilëve

banonin në zonën e Maleve Shkëmbore të Shteteve të Bashkuara.

Katër tempuj qenë në funksionim dhe Juvenile Instructor,

Improvement Era dhe Young Women’s Journal u përçonin anëtarëve

të saj artikuj mbi Kishën. Qarkullonin zëra që të paktën një mision

i ri mund të hapej, dhe shenjtorët e ditëve të mëvonshme mezi

mund të imagjinonin se çfarë do të sillnin njëqind vitet e tjera.

Përsëri, ata kishin mirëbesim se profecitë në lidhje me fatin e

Kishës do të përmbusheshin.
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Nga viti 1901 deri më 1970, katër profetë kryesuan mbi një

Kishë në zhvillim – Jozef F. Smith, Hiber J. Grant, Xhorxh Albert

Smith dhe Dejvid O. Mek-Kei. Këta Presidentë dëshmuan kalimin

nga transporti me kalë e kaloshin, tek udhëtimi me raketë në

hapësirën e largët. Dy luftëra botërore dhe një depresion i për-

gjithshëm i sfiduan shenjtorët. Gjatë kësaj kohe u ndërtuan nëntë

tempuj. Në vitin 1901 kishte afërsisht 300.000 anëtarë në 50 kunje,

ndërsa nga 1970-a Kisha kishte mbi 2.800.000 anëtarë të grumbu-

lluar në 500 kunje në mbarë botën.

Presidenti Jozef F. Smith
Jozef F. Smithi lindi në vitin 1838 në kulm të përndjekjeve në

Misuri, në një kasolle të vogël pranë vendit të tempullit në Far-

Uest. Në kohën kur lindi Jozefi, babai i tij, Hajrëm Smithi, qe i

burgosur në Riçmond të Misurit dhe nëna e tij, Meri Filding

Smithi, kishte mbetur e vetme për t’u kujdesur për fëmijët e saj.

Jozefi i vogël u zhvendos me familjen e tij nga Misuri për në

Navu të Ilinoisit, ku ndodhi një ngjarje që ai e kujtoi gjatë gjithë

jetës së tij – vrasja e babait dhe xhaxhait të tij në burgun e

Karthixhit. Jozefi nuk e harroi kurrë çastin kur e pa të atin për

herë të fundit kur, hipur mbi kalë gjatë rrugës për në Karthixh, ai

e ngriti djalin, e puthi dhe e uli poshtë. As nuk mund ta harronte

ai tmerrin kur dëgjoi një fqinj të trokiste në dritare natën për t’i

thënë nënës së tij se Hajrëmin e kishin vrarë. Pamja e atit dhe

xhaxhait të tij, të shtrirë në arkivolët e tyre, në Mensën Hauz në

Navu, nuk iu shua kurrë nga kujtesa.

Jozefi i vogël u bë burrë thuajse brenda natës. Kur Meri Filding

Smithi dhe familja e saj u bashkuan me eksodin nga Navuja, Jozefi
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7-vjeçar qe karrocieri i një prej karrove të saj. Jozefi qe 13 vjeç kur i

vdiq e ëma, duke e lënë jetim dhe, përpara se të mbushte 16 vjeç,

ai u largua për një mision në Ishujt Senduiç (që u quajtën më vonë

Ishujt Havajanë). Brenda tre muajve pasi mbërriti në Honolulu, ai

e fliste rrjedhshëm gjuhën e vendit, një dhuratë shpirtërore që i

ishte akorduar nga Pleqtë Parli P. Prat dhe Orson Hajd nga Të

Dymbëdhjetët, të cilët e veçuan. Kur qe 21 vjeç, ai u largua për

një tjetër mision, këtë herë për tre vjet në Ishujt Britanikë.

Jozefi qe vetëm 28 vjeç kur Presidenti Brigam Jang pati për-

shtypjen ta shuguronte Apostull. Në vitet vijuese ai shërbeu si

Këshilltar për katër Presidentë të Kishës. Kur Lorenco Snou vdiq

në tetor 1901, Jozef F. Smithi u bë Presidenti i gjashtë i Kishës. Ai

qe i mirënjohur për aftësinë e tij për të parashtruar dhe mbrojtur

të vërteta të ungjillit. Predikimet dhe shkrimet e tij u përmblo-

dhën në një vëllim me titull Gospel Doctrine [Doktrina e Ungjillit],

që është bërë një nga tekstet e rëndësishme doktrinore të Kishës.

Në dekadat e fillimit të shekullit të njëzetë, Kisha përparoi në

disa mënyra të rëndësishme. Me theksimin e vazhdueshëm për të

dhjetën dhe përgjigjen besnike të shenjtorëve, Kisha qe në gjendje

të shlyente të gjitha borxhet e saj. Vijoi një periudhë lulëzimi,

duke i mundësuar Kishës të ndërtonte tempuj, godina kishtare e

qendra vizitorësh si dhe të blinte vende historike të Kishës. Kisha

ndërtoi gjithashtu Ndërtesën e Administratës në Solt-Lejk-Siti, që

ende shërben si selia e saj.

Presidenti Smith njohu nevojën për tempuj në mbarë botën. Në

një konferencë të 1906-ës në Bernë të Zvicrës, ai shtriu dorën dhe

deklaroi: “Do të vijë koha kur kjo tokë do të mbushet me tempuj,

ku ju të mund të shkoni e të shëlbeni të vdekurit tuaj”1. Tempulli i

parë i ditëve të mëvonshme në Europë, Tempulli i Zvicrës, u për-

kushtua gati një gjysmë shekulli më vonë në periferi të qytetit ku

Presidenti Smith bëri profecinë e tij. Presidenti Smith përkushtoi

tokën për një tempull në Kardston, në Alberta të Kanadasë në

1913-ën dhe për një tempull në Havai në 1915-ën.

Duke filluar që nga fillimi i viteve 1900, udhëheqësit e Kishës

i nxitën shenjtorët të qëndronin në vendet e tyre në vend që të

mblidheshin në Juta. Në vitin 1911 Jozef F. Smithi dhe Këshilltarët
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e tij në Presidencën e Parë nxorën këtë deklaratë: “Është e dëshi-

rueshme që njerëzit tanë të qëndrojnë në vendet e tyre të lindjes

dhe të formojnë kongregacione me natyrë të përhershme për të

ndihmuar në punën e kthimit në besim”2.

Gjashtë javë përpara se të vdiste, Presidenti Smith mori një

zbulesë të rëndësishme mbi shëlbimin e të vdekurve. Ai pa në

vegim shërbesën e Shpëtimtarit në botën e shpirtrave dhe mësoi

se shenjtorët besnikë kanë mundësinë të vazhdojnë të japin

mësim ungjillin në botën e shpirtrave. Kjo zbulesë u shtua tek

Perla me Vlerë të Madhe në 1976-ën dhe në 1979-ën u zhvendos

tek Doktrina e Besëlidhjet si seksioni 138.

Presidenti Hiber J. Grant
Pak përpara vdekjes së tij në nëntor 1918, Presidenti Jozef F.

Smith e mori për dore Hiber J. Grantin, atëherë President i Të

Dymbëdhjetëve, dhe i tha: “Zoti të bekoftë ty, djali im, Zoti të

bekoftë, ti ke një përgjegjësi të madhe. Kujto gjithmonë se kjo

është vepra e Zotit dhe jo e njeriut. Zoti është më i madh se cilido

njeri. Ai e di se cilin dëshiron që ta udhëheqë Kishën e Tij dhe

kurrë nuk bën ndonjë gabim.”3 Hiber J. Granti u bë Presidenti i

shtatë i Kishës në moshën 62 vjeç, pasi kishte shërbyer si Apostull

që në vitin 1882.

Kur qe i ri dhe gjatë gjithë jetës së tij, Hiberi shfaqi një

vendosmëri të pazakontë për arritjen e synimeve të tij. Si fëmija i

vetëm i rritur nga një nënë e ve, ai qe disi i larguar nga aktivite-

tet e djemve të tjerë të moshës së tij. Kur e provuan për një skua-

dër bejzbolli, atë e përqeshën për ngathtësinë e tij dhe mungesën

e zotësisë dhe nuk e pranuan si pjesëtar të skuadrës. Në vend

që të shkurajohej, ai kaloi shumë orë në stërvitje ngulmuese për

flakjen e topit dhe përfundimisht u bë pjesëtar i një skuadre tje-

tër, që fitoi disa kampionate lokale.

Kur qe i vogël, dëshironte të bëhej llogaritar, pasi mësoi se kjo

do t’i sillte shumë më tepër të ardhura se puna e tij e lustrimit të

këpucëve. Në atë kohë, që të bëheshe llogaritar duheshin aftësi

të mira bukurshkrimi, por shkrimi i tij qe kaq i keq, saqë dy nga

miqtë e tij i thanë se dukej si këmbë pule. Edhe një herë, ai nuk
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u shkurajua por kaloi shumë orë duke u praktikuar në bukur-

shkrim. Ai u bë i mirënjohur për aftësinë e tij për të shkruar

shumë bukur, përfundimisht dha mësim bukurshkrimi në një

universitet dhe shpesh e thërrisnin të shkruante dokumente të

rëndësishme. Ai qe një shembull i madh për shumë njerëz, që

panë vendosmërinë e tij për të bërë më të mirën që mundej, për 

t’i shërbyer Zotit dhe bashkënjerëzve të tij.

Presidenti Grant qe një biznesmen i mençur e i suksesshëm,

aftësitë e të cilit e ndihmuan ta udhëhiqte Kishën gjatë një depre-

sioni financiar mbarëbotëror dhe problemeve personale që rridh-

nin prej tij. Ai besonte vendosmërisht në të qenit të mbështetur

tek vetja dhe në mbështetjen tek Zoti dhe puna e madhe vetjake,

jo tek qeveria. Ai bekoi shumë njerëz në nevojë me paratë që fitoi.

Në vitet 1930, shenjtorët ashtu si shumë njerëz të tjerë në botë,

po luftonin me papunësinë dhe varfërinë gjatë Depresionit të Madh.

Në 1936-ën, si rezultat i zbulesës nga Zoti, Presidenti Grant themeloi
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programin e mirëqenies së Kishës për të ndihmuar ata në nevojë

dhe për të ndihmuar të gjithë anëtarët, që të bëheshin të mbështetur

tek vetja. Presidenca e Parë tha për këtë program: “Qëllimi ynë

parësor ishte të ndërtonim, për aq sa të ishte e mundur, një sistem

nën të cilin mallkimi i përtacisë do të largohej, të këqijat e lëmoshës

do të hiqeshin dhe pavarësia, zelli, përkorja e respekti për veten të

vendoseshin edhe një herë mes njerëzve tanë. Qëllimi i Kishës është

të ndihmojë njerëzit që të ndihmojnë vetveten. Puna duhet të riku-

rorëzohet si parimi sundues i jetës së anëtarësisë së Kishës sonë.”4

Presidenti J. Ruben Klark i Riu, që shërbeu si Këshilltar në

Presidencën e Parë për 28 vjet, theksoi: “Objektivi real afatgjatë

i Planit të Mirëqenies është ndërtimi i karakterit tek anëtarët e

Kishës, tek dhënësit e marrësit, duke shpëtuar gjithçka që është

më e mira thellë brenda tyre dhe duke sjellë në lulëzim e fryt-

shmëri pasurinë e fshehur të shpirtit”5.

Një Komitet i Përgjithshëm për Mirëqenien u krijua në vitin

1936 për të mbikëqyrur përpjekjet e mirëqenies në Kishë. Harold

B. Li, president i Kunjit Pionier, u bë drejtor administrues i komi-

tetit. Më vonë u ngritën dyqanet e Deseret Industries për të ndih-

muar të papunët e të paaftët dhe u hartuan projekte për ferma e

prodhim për të ndihmuar nevojtarët. Programi i mirëqenies vazh-

don të bekojë mijëra njerëz sot, si anëtarë në nevojë të Kishës

ashtu dhe njerëz të tjerë në rrethana varfërie në mbarë botën6.

Ndërkohë që puna misionare vazhdonte me ritëm të shtuar,

Presidenti Grant qe mjet në një kthim në besim shumë të pazakon-

të. Vinçenco di Françeska, një shërbestar feje italian, po ecte në

një rrugë në Nju-Jork-Siti drejt kishës së tij, kur pa një libër pa

kapakë, në një fuçi plot me hi. Ai e mori librin, shfletoi faqet dhe

pa për herë të parë emrat Nefi, Mosia, Alma dhe Moroni. Ai pati

përshtypjen që ta lexonte librin edhe pse nuk ia dinte titullin apo

prejardhjen, dhe të lutej për vërtetësinë e tij. Kur po e bënte këtë,

ai tha se “një ndjenjë kënaqësie, si e gjetjes së diçkaje të çmuar

dhe të jashtëzakonshme, i solli ngushëllim shpirtit tim dhe më la

me një gëzim, që gjuha njerëzore nuk mund të gjejë fjalë për ta

përshkruar”. Ai filloi t’ua mësonte parimet e librit anëtarëve të

kishës së tij. Udhëheqësit e kishës së tij e ndëshkuan me masa
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disiplinore për këtë veprim dhe madje e urdhëruan ta digjte librin,

diçka që ai nuk pranoi ta bënte.

Më vonë ai u kthye në Itali, ku në 1930-n, mësoi se libri qe

botuar nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të

Mëvonshme. Ai i shkroi një letër Kishës në Juta, të cilën ia kaluan

Presidentit Grant. Presidenti Grant i dërgoi atij një kopje të Librit të

Mormonit në italisht dhe ia dha emrin e tij presidentit të misionit

europian. Vështirësitë e kohës së luftës e penguan Vinçencon të

pagëzohej për shumë vite, por më në fund, ai qe në gjendje të bëhej

anëtar i Kishës më 18 janar 1951, personi i parë që u pagëzua në

ishullin e Siçilisë. Pesë vite më vonë, ai mori indaumentin në

Tempullin e Zvicrës7.

Më 6 maj 1922 Presidenti Grant përkushtoi radiostacionin e

parë të Kishës. Dy vite më vonë, stacioni filloi të transmetonte

sesione të konferencës së përgjithshme, duke u lejuar shumë më

tepër anëtarëve të Kishës të dëgjonin mesazhet nga Autoritetet

e Përgjithshme. Jo shumë kohë pas kësaj, në korrik 1929, Kori i

Tabernakullit transmetoi emisionin e parë të programit Muzikë dhe

një Mesazh, një program javor me muzikë frymëzuese dhe mesazh

gojor. Ky program ka vazhduar të transmetohet çdo javë deri në

kohën e sotme.

Presidenti Grant vdiq më 14 maj 1945. 27 viteve të tij në shër-

bim si President i Kishës ua kalojnë në kohëzgjatje vetëm vitet e

shërbimit të Brigam Jangut.

Presidenti Xhorxh Albert Smith
Xhorxh Albert Smithi pasoi Hiber J. Grantin si President i

Kishës. Presidenti Smith, jeta e të cilit qe një shembull i lumturisë

që gjendet në të jetuarin e ungjillit, dëshmoi: “Çdo lumturi dhe

çdo gëzim që e ka merituar këtë emër, ka qenë rezultat i mbajtjes

së urdhërimeve të Perëndisë dhe zbatimit të porosive e këshillave

të Tij”8.

Bindja ndaj urdhërimeve të Perëndisë dhe këshillës së

udhëheqësve të Kishës ka qenë një model drejtësie në familjen

e Presidentit Smith ndër breza. Atij ia vunë emrin sipas gjyshit nga

babai, Xhorxh A. Smith, që qe kushëri i Profetit Jozef dhe Këshilltar
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për Presidentin Brigam Jang. Babai i Xhorxh Albertit, Xhon Henri

Smith, shërbeu në Presidencën e Parë nën drejtimin e Jozef F.

Smithit. Në moshën 33-vjeçare, Xhorxh Albert Smithi u thirr në

Kuorumin e Të Dymbëdhjetëve. Nga 1903 deri më 1910, Xhon

Henri dhe Xhorxh Alberti shërbyen së bashku në Kuorumin e Të

Dymbëdhjetëve, e vetmja herë në këtë periudhë ungjillore që një

atë e një bir kanë shërbyer së bashku në atë Kuorum.

42 vitet e Xhorxh Albert Smithit në Kuorumin e Të Dymbëdhje-

tëve u mbushën me shërbim fisnik, me gjithë rastet e shëndetit të

lig. Sytë iu dëmtuan nga dielli kur mbikëqyrte për hekurudhën në

Jutën jugore dhe operacioni kirurgjikal nuk ia doli ta korrigjonte

verbërinë e tij pothuajse të plotë. Trysnitë dhe kërkesat në rritje

për kohën e tij, ia dobësuan trupin e brishtë dhe më 1909 atij i ra të

fikët prej rraskapitjes. Urdhri i mjekut për pushim të plotë i shka-

tërroi besimin tek vetja, krijoi ndjenja pavlefshmërie dhe e rëndoi

tensionimin e tij.

Gjatë kësaj kohe të vështirë, Xhorxhi pati një ëndërr në të cilën

pa një pyll të bukur pranë një liqeni të madh. Pasi kishte bërë një

farë rruge nëpër pyll, ai njohu gjyshin e tij të dashur, Xhorxh A.

Smithin, që po vinte drejt tij. Xhorxhi nxitoi përpara, por kur gjy-

shi iu afrua, ai ndaloi dhe i tha: “Do të doja të dija se çfarë ke bërë

me emrin tim”. Një tablo e plotë e jetës së tij i kaloi në mendje

Xhorxhit dhe ai u përgjigj përulshëm: “Nuk kam bërë kurrë ndonjë

gjë me emrin tënd për të cilën të turpërohesh”. Kjo ëndërr i përtë-

riu Xhorxhit shpirtin dhe qëndrueshmërinë e tij fizike dhe shpejt ai

qe në gjendje të kthehej në punë. Më vonë ai shpesh e përshkroi

këtë përvojë si një pikë të rëndësishme kthese në jetën e tij9.

Gjatë drejtimit të Presidentit Xhorxh Albert Smith, që zgjati

nga 1945 deri më 1951, numri i anëtarëve në Kishë arriti në një

milion; u përkushtua tempulli në Ajdaho Folls të Ajdahos; dhe

puna misionare rifilloi pas Luftës II Botërore.

Gjithashtu, u organizuan përpjekje për të ndihmuar shenjtorët

europianë, që ishin varfëruar si pasojë e luftës. Anëtarët e Kishës

në Shtetet e Bashkuara u nxitën të kontribuonin me veshje dhe

artikuj të tjerë. Presidenti Smith u takua me Harri S. Trumanin,
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president i Shteteve të Bashkuara, për të marrë miratim që të

dërgonin në Europë ushqimet, veshjet dhe shtresat e mbledhura.

Presidenti Smith e përshkroi kështu takimin:

Presidenti Truman tha: “ ‘Përse doni t’i dërgoni ato atje? Paratë

e tyre nuk kanë vlerë.’

Unë i thashë: ‘Ne nuk duam paratë e tyre’. Ai më vështroi dhe

pyeti: ‘Nuk e keni fjalën që ju doni t’ua jepni ato atyre?’

I thashë: ‘Sigurisht, ne do t’ua japim atyre. Ata janë vëllezërit e

motrat tona dhe janë në hall. Perëndia na ka bekuar ne me tepricë

dhe do të ishim të gëzuar ta dërgonim atë, nëse mund të kemi

bashkëpunimin e qeverisë.’

Ai tha: ‘Jeni në rrugën e drejtë’ dhe shtoi, ‘do të jemi të gëzuar

t’ju ndihmojmë në çfarëdo mënyre që mundemi.’ ”10

Kur dhurimet po gatiteshin dhe paketoheshin në Juta për t’u

dërguar përtej oqeanit, Presidenti Smith erdhi të vërente përgatit-

jet. Lotë i shkanë në faqe kur pa vëllimin e madh të artikujve që

ishin ofruar kaq bujarisht. Pas disa minutash, ai hoqi pallton e tij

të re dhe tha: “Ju lutem dërgojeni këtë”. Edhe pse disa njerëz aty

pranë i thanë se i duhej palltoja në atë ditë të ftohtë dimri, ai

këmbënguli që ta dërgonin11.

Plaku Ezra Taft Benson nga Kuorumi i Të Dymbëdhjetëve u

caktua të rihapte misionet në Europë, të kujdesej për shpërndarjen

e ndihmave dhe të drejtonte për nevojat shpirtërore të shenjto-

rëve. Një nga vizitat më të hershme të Plakut Benson qe në një

konferencë të shenjtorëve në Karlsruhe, një qytet gjerman në

lumin Rin. Plaku Benson tha për përvojën:

“Së fundi e gjetëm rrugën për tek vendi i mbledhjes, një ndër-

tesë pjesërisht e bombarduar, që ndodhej brenda një blloku.

Shenjtorët kishin qenë në sesion për rreth dy orë duke pritur për

ne, duke shpresuar që ne do të shkonim, sepse u kishte mbërritur

fjala që ne mund të ishim atje për konferencën. Dhe atëherë, për

herë të parë në jetën time, unë pashë thuajse një publik të tërë në

lot, kur ne u ngjitëm në platformë dhe ata e kuptuan se më në

fund, pas gjashtë apo shtatë vitesh të gjatë, përfaqësues nga Sioni,

siç u shprehën, më në fund kishin ardhur sërish tek ata. … Kur
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vështrova fytyrat e tyre të drejtuara lart, të zbehtë, të dobët, shumë

prej shenjtorëve të veshur me zhele, disa prej tyre të zbathur, unë

munda t’ua shihja dritën e besimit në sy kur ata dhanë dëshmi për

karakterin hyjnor të kësaj pune të madhe të ditëve të mëvonshme

dhe shprehën mirënjohjen e tyre për bekimet e Zotit.”12

Mes përgjegjësive të tij të shumta, Plaku Benson mbikëqyri

shpërndarjen e ngarkesës së 127 vagonave hekurudhorë me ush-

qime, veshje, shtresa dhe ilaçe në mbarë Europën. Vite më vonë,

kur Presidenti Tomas S. Monson po përkushtonte një godinë të re

kishtare në Cvikau të Gjermanisë, një vëlla i moshuar i doli për-

para me lot në sy dhe i kërkoi t’ia kujtonin Presidentit Ezra Taft

Benson. Ai tha t’i “thoshin atij se ai më ka shpëtuar jetën dhe atë

të dhjetëra vëllezërve e motrave të mia në vendin tim amtar me

ushqimet dhe veshjet, që ai na solli nga anëtarët e Kishës në

Amerikë”13.

Shenjtorët holandezë patën mundësinë t’u jepnin shërbim të

krishterë të vërtetë shenjtorëve të uritur në Gjermani. Anëtarët

Kisha në Zhvillim

Presidenti Kornelius Zapei dhe misionarë në Misionin e Holandës duke mbajtur

patate nga programi i mirëqenies për shenjtorët gjermanë më 1947.
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holandezë kishin vuajtur shumë gjatë luftës dhe pastaj morën

ndihmë mirëqenieje nga anëtarët e Kishës në Shtetet e Bashkuara.

Në pranverën e 1947-ës, atyre iu kërkua të fillonin projektet e tyre

të mirëqenies, gjë që e bënë me entuziazëm. Fillimisht ata mbollën

patate dhe po prisnin prodhim të madh.

Gjatë kësaj kohe, Presidenti Valter Stover, i Misionit të

Gjermanisë Lindore, erdhi në Holandë dhe, me lot në sy, tregoi për

urinë dhe rrënimin e anëtarëve të Kishës në Gjermani. Presidenti

Kornelius Zapei, president i Misionit të Holandës, i pyeti anëtarët

e tij nëse do t’ua jepnin patatet që po rrisnin gjermanëve, që kishin

qenë armiqtë e tyre gjatë luftës. Anëtarët ranë dakord me gati-

shmëri dhe filluan t’i vëzhgojnë bimët e tyre të patateve me interes

të rritur. Prodhimi qe shumë më i madh se ç’kishte pritur gjith-

kush dhe shenjtorët holandezë mundën t’u dërgonin 75 ton patate

vëllezërve e motrave të tyre në Gjermani. Një vit më vonë, shenjto-

rët holandezë iu dërguan 90 tonë patate dhe 9 tonë harenga shenj-

torëve në Gjermani14.

Derdhja e dashurisë si të Krishtit, e shfaqur nga këta shenjtorë,

qe tipike për Presidentin Xhorxh Albert Smith, që e rrezatonte

dashurinë e Krishtit në një masë të jashtëzakonshme. Ai tha: “Unë

mund t’ju them, vëllezërit e motrat e mia, njerëzit më të lumtur

në këtë botë janë ata që i duan fqinjët e tyre porsi veten dhe e

shfaqin vlerësimin e tyre për bekimet e Perëndisë nga sjellja e

tyre në jetë”15.

Presidenti Dejvid O. Mek-Kei
Dejvid O. Mek-Kei qe Këshilltar për Presidentin Xhorxh

Albert Smith në Presidencën e Parë. Në pranverën e 1951-it, kur

u duk se shëndeti i Presidentit Smith qe përmirësuar disi,

Presidenti Mek-Kei dhe bashkëshortja e tij, Ema Rei, vendosën të

largoheshin nga Solt-Lejk-Siti për pushimet e tyre të shtyra në

Kaliforni. Ata ndaluan për të kaluar natën në Seint-Xhorxh të

Jutas. Kur Presidenti Mek-Kei u zgjua herët mëngjesin tjetër, ai

pati përshtypjen e qartë se duhet të kthehej tek selia e Kishës.

Brenda pak ditëve pasi ai arriti në Solt-Lejk-Siti, Presidenti Smith
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pësoi një goditje cerebrale, që çoi në vdekjen e tij më 4 prill 1951.

Dejvid O. Mek-Kei u bë pastaj Presidenti i nëntë i Kishës.

Presidenti Mek-Kei ishte përgatitur mirë për ta udhëhequr

Kishën. Kur qe fëmijë tetë vjeç, ai mori përgjegjësitë e burrit të

shtëpisë kur babai i tij u thirr në një mision për në Ishujt Britanikë.

Dy nga motrat e tij më të mëdha sapo kishin vdekur, nëna e tij po

priste një foshnjë tjetër dhe babai ndjeu se përgjegjësitë e fermës

qenë shumë të mëdha për t’ia lënë nënës së Dejvidit. Në këto rre-

thana Vëllai Mek-Kei i tha bashkëshortes së tij: “Sigurisht që është

e pamundur që unë të shkoj”. Motra Mek-Kei e vështroi dhe i tha:

“Sigurisht që duhet të pranosh; nuk duhet të kesh merak për mua.

Dejvid O. dhe unë do t’ua dalim mirë në krye punëve!”16 Besimi

dhe përkushtimi i prindërve të tij rrënjosën tek Dejvidi i vogël

dëshirën për t’i shërbyer Zotit gjatë gjithë jetës së tij. Ai u thirr në

Këshillin e Të Dymbëdhjetëve në vitin 1906 në moshën 32-vjeçare

dhe shërbeu për 45 vite në atë Këshill e në Presidencën e Parë (si

Këshilltar për Presidentin Hiber J. Grant dhe Presidentin Xhorxh

Albert Smith) përpara se të bëhej President i Kishës.

Kisha në Zhvillim

Presidenti Dejvid O. Mek-Kei, kur qe djalë i vogël me familjen e tij. 

Dejvidi është në prehrin e të atit.
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Presidenti Mek-Kei filloi një program të zgjeruar udhëtimesh,

që e çuan të vizitonte anëtarë të një Kishe, e cila ishte bërë mbarë-

botërore. Ai vizitoi shenjtorë në Britaninë e Madhe dhe Europë,

Afrikën e Jugut, Amerikën Latine, Paqësorin Jugor dhe vende të

tjera. Kur qe në Europë, ai bëri organizime paraprake për ndërti-

min e tempujve në Londër dhe Zvicër. Përpara se të mbaronte

presidenca e tij, ai kishte vizituar gati të gjithë botën, duke bekuar

dhe frymëzuar anëtarë të Kishës.

Presidenti Mek-Kei i vuri theks të përtërirë punës misionare

duke nxitur çdo anëtar të merrte një angazhim për të sjellë të

paktën një anëtar të ri në Kishë çdo vit. Ai u bë i mirënjohur

për këshillën e tij të përsëritur: “Çdo anëtar një misionar”.

Në vitin 1952, në një përpjekje për të rritur efektshmërinë e

misionarëve kohëplotë, plani i parë zyrtar për kthimin në besim,

iu dërgua misionarëve në mbarë botën. Ai titullohej Një Program

Sistematik për Mësimdhënien e Ungjillit. Ai përfshinte shtatë disku-

time misionare, që theksonin mësimdhënien me anë të Shpirtit

dhe jepnin mësim qartë për natyrën e Kreut-Perëndi, planin e

shpëtimit, Braktisjen e Rivendosjen dhe për rëndësinë e Librit të

Mormonit. Numri i njerëzve të kthyer në besim në Kishë në mbarë

botën u rrit konsiderueshëm. Në vitin 1961, udhëheqësit e Kishës

mblodhën seminarin e parë për gjithë presidentët e misioneve, të

cilëve iu dha mësim të nxisnin familjet që të shoqëroheshin me

miqtë e fqinjët e tyre dhe pastaj të mundësonin që këtyre njerëzve

t’u jepej mësim nga misionarët në shtëpitë e tyre. Një program traj-

nimi gjuhësor për misionarët e sapothirrur u krijua në vitin 1961

dhe më vonë u ndërtua një qendër për trajnimin misionar.

Gjatë drejtimit të Presidentit Mek-Kei, farat për rritjen e Kishës

në Azi u mbollën nga anëtarë të Kishës, që shërbenin në forcat

e armatosura. Një ushtar i ri nga Amerikan Fork në Juta, që po

shërbente në Korenë e Jugut, vuri re se ushtarët e Shteteve të

Bashkuara, që hasnin civilë koreanë, i bënin koreanët të kërcenin

anash rrugicave kur kalonin ushtarët. Anëtari i ri i Kishës, për-

kundrazi, dilte anash dhe i linte koreanët të përdornin rrugicat.

Ai gjithashtu u përpoq të mësonte emrat e tyre dhe i përshëndeste

përzemërsisht kur kalonte pranë. Një ditë, ai hyri në mensë me
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pesë shokë të tij. Radha për të marrë ushqimin ishte shumë e

gjatë, prandaj ai priti tek një tavolinë për një farë kohe. Shpejt u

duk një punëtor korean me një tabaka ushqimesh. Duke treguar

me gisht shiritin e vetëm në krah, ushtari tha: “Ti nuk mund të

më shërbesh mua. Unë jam vetëm një ushtar i thjeshtë.” Koreani

u përgjigj: “Unë të shërbej ty. Ti i Krishteri Numër Një.”17

Deri nga viti 1967, misionarët dhe ushtarakët kishin qenë kaq

të efektshëm në mësimdhënien e ungjillit në Kore, saqë Libri i

Mormonit u përkthye në gjuhën koreane dhe kunje e lagje shpejt

e mbushën atë tokë.

Misionarët patën sukses të madh në Japoni gjithashtu. Pas

Luftës II Botërore, anëtarë të Kishës në Japoni patën kontakte të

rralla me përfaqësues të Kishës për disa vite. Por ushtarakë shenj-

torë të ditëve të mëvonshme, të vendosur në Japoni pas luftës, e

ndihmuan Kishën të bëhej më e fortë. Në vitin 1945, Tacui Sato-s i

bënë përshtypje ushtarakë shenjtorë të ditëve të mëvonshme, që

nuk pranonin të pinin çaj dhe u bëri pyetje, që çuan në pagëzimin

e tij dhe pagëzimin e disa prej pjesëtarëve të familjes së tij vitin në

vijim. Eliot Riçards pagëzoi Tacuin dhe Bojd K. Paker, një ushtarak,

që më vonë do të bëhej anëtar i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve,

pagëzoi Motrën Sato. Shtëpia e familjes Sato shërbeu si vend ku

shumë japonezë dëgjuan së pari mesazhin e ungjillit të rivendosur.

Shumë shpejt, misionarë shenjtorë të ditëve të mëvonshme, që

kishin luftuar kundër japonezëve gjatë Luftës II Botërore, po

hapnin qytetet japoneze për punë misionare.

Ndërkohë që prania e Kishës në Filipine gjithashtu mund të

gjurmohet tek përpjekjet e ushtarakëve amerikanë dhe të tjerëve

pas Luftës II Botërore, rritja e fuqishme e Kishës atje filloi në vitin

1961. Një grua e re filipinase, që nuk ishte anëtare e Kishës, dëgjoi

për Librin e Mormonit dhe takoi disa shenjtorë të ditëve të mëvon-

shme. Si rezultat, ajo pati përshtypjen të kontaktonte zyrtarë qeve-

ritarë, të cilët i njihte, që t’u kërkonte të jepej miratim që misionarë

shenjtorë të ditëve të mëvonshme të vinin në Filipine. Miratimi u

dha dhe vetëm disa muaj më vonë, Plaku Gordon B. Hinkli, nga

Kuorumi i Të Dymbëdhjetëve, e ripërkushtoi vendin për punë

misionare.

Kisha në Zhvillim
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Si rezultat i rritjes së konsiderueshme të Kishës gjatë viteve

1950, Presidenti Mek-Kei njoftoi programin e lidhjes së ndërsjellë

të priftërisë. U caktua një komitet, i kryesuar nga Plaku Harold B.

Li, nga Kuorumi i Të Dymbëdhjetëve, për të drejtuar një studim

të plotë, plot lutje të të gjitha programeve të Kishës, për të parë se

sa mirë plotësonin ata objektivat më të rëndësishëm të Kishës. Në

vitin 1961, me miratim të Presidencës së Parë, Plaku Li njoftoi se

do të hartoheshin politika për të drejtuar planifikimin, shkrimin

dhe zbatimin e të gjitha materialeve të programit mësimor të

Kishës. Shumë prej këtyre materialeve ishin hartuar më parë nga

organizatat ndihmëse të Kishës. Ky drejtim i ri do të shmangte

dublikimin e panevojshëm të programeve e materialeve mësi-

more, kështu që ungjilli të mund t’u jepej mësim më me efekt-

shmëri anëtarëve të të gjitha moshave e gjuhëve në një Kishë

mbarëbotërore.

Kisha bëri gjithashtu ndryshime të tjera për të bashkërenduar

më me efektshmëri të gjitha programet dhe aktivitetet – përfshirë

punën për mirëqenie, atë misionare dhe të historisë familjare –

për të përmbushur më mirë misionin e Kishës. Mësimi i shtëpisë,

që kishte qenë pjesë e Kishës që nga koha e Jozef Smithit, u rithek-

sua në vitet 1960 si një mënyrë për të ndihmuar në përkujdesjen

për nevojat shpirtërore dhe materiale të të gjithë anëtarëve të

Kishës. U krijuan biblioteka të shtëpive të mbledhjeve për të nxi-

tur mësimdhënien dhe u vu në veprim gjithashtu një program për

zhvillimin e mësuesit. Në vitin 1971, Kisha filloi të botojë tre revis-

ta në anglisht nën mbikëqyrjen e Autoriteteve të Përgjithshme:

Friend për fëmijët, New Era për të rinjtë dhe Ensign për të rriturit.

Rreth të njëjtës kohë, Kisha unifikoi revistat e saj në gjuhë të

huaja, që më parë botoheshin në mënyrë të pavarur nga misione

të ndryshme. Një revistë tani përkthehet në shumë gjuhë dhe u

dërgohet anëtarëve të Kishës në mbarë botën.

Presidenti Dejvid O. Mek-Kei e kishte theksuar prej kohësh

rëndësinë e shtëpisë dhe të jetës familjare si burim lumturie dhe si

mbrojtjen më të sigurt kundrejt sprovave dhe tundimeve të jetës

moderne. Ai shpesh foli për dashurinë që ndiente për familjen e
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tij dhe mbështetjen e përhershme, që merrte nga bashkëshortja e

tij, Ema Rei. Gjatë drejtimit të Presidentit Mek-Kei, u ritheksua

fuqishëm praktika e mbajtjes së mbrëmjeve familjare të për-

javshme si një mënyrë që prindërit të afrojnë fëmijët më pranë

tyre dhe t’u mësojnë atyre parimet e ungjillit.

Shoqata e Ndihmës e mbështeti profetin në theksimin e rëndë-

sisë për të forcuar shtëpitë dhe familjet. Që nga fillesat e saj në

Navu, Shoqata e Ndihmës është rritur për të përfshirë qindra

mijëra gra në mbarë botën, që janë bekuar personalisht dhe në

familjet e tyre nga mësimet dhe shoqërimet, që kanë marrë nëpër-

mjet Shoqatës së Ndihmës. Nga viti 1945 deri në 1974, presidente e

përgjithshme e Shoqatës së Ndihmës qe Presidentja Bel S. Spaford,

një udhëheqëse e aftë, që mori gjithashtu vlerësim kombëtar kur

shërbeu si presidente e Këshillit Kombëtar të Grave të Shteteve të

Bashkuara nga 1968 deri më 1970.

Presidenti Mek-Kei vdiq në janar 1970 në moshën 96-vjeçare.

Ai kishte kryesuar mbi Kishën për gati 20 vite, kohë gjatë së cilës

anëtarësia e Kishës u rrit gati trefish dhe u bënë hapa të mëdhenj

përpara për t’ia çuar gjithë botës mesazhin e ungjillit.

Kisha në Zhvillim
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Shenjtorët e ditëve të mëvonshme nëpër botë 

gëzohen në bekimet e ungjillit.



Presidenti Jozef Filding Smith
Kur Dejvid O. Mek-Kei vdiq, Presidenti Jozef Filding Smith, në

atë kohë afërsisht 93 vjeç, u bë President i Kishës. Ai qe biri i ish-

Presidentit të Kishës, Jozef F. Smith.

Kur qe i vogël, Jozef Filding Smith dëshiroi të mësonte vullne-

tin e Zotit, gjë që e nxiti ta lexonte dy herë Librin e Mormonit për-

para se të ishte dhjetë vjeç dhe t’i mbante me vete shkrimet e

shenjta kur shëtiste. Kur grupi i lojës e humbiste atë, zakonisht e

gjenin në plevicë duke lexuar shkrimet e shenjta. Më vonë ai tha:

“Që nga kujtimet e mia më të hershme, që nga koha kur mund të

lexoja së pari, unë kam marrë kënaqësinë më të madhe dhe për-

mbushjen më të shkëlqyer nga studimi i shkrimeve të shenjta dhe

leximi për Zotin Jezu Krisht dhe për Profetin Jozef Smith, dhe për

punën që është kryer për shpëtimin e njerëzve, sesa nga çfarëdo

gjë tjetër në të gjithë botën”1.

Ky studim qysh herët hodhi themelin për një dije të zgjeruar

mbi shkrimet e shenjta dhe historinë e Kishës, që ai e shfaqi në

predikime dhe në shkrimin e gati dy duzinave libra dhe dhjetëra

artikujve të rëndësishëm mbi tema doktrinore.

Gjatë drejtimit të tij, kunjet e para u organizuan në Azi (në

Tokio të Japonisë) dhe në Afrikë (në Johanesburg të Afrikës

së Jugut). Me rritjen e anëtarësisë së Kishës, Presidenti Smith dhe

Këshilltarët e tij filluan të praktikojnë mbajtjen e konferencave të

zonave në mbarë botën për të trajnuar udhëheqës vendorë dhe

për t’u lejuar anëtarëve që të takonin Autoritetet e Përgjithshme.

Konferenca e parë e tillë u mbajt në Mançester të Anglisë. Për t’u

shërbyer më mirë njerëzve në mbarë botën, u thirrën misionarë
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për kujdesin shëndetësor për të dhënë mësim parime bazë të shën-

detësisë dhe higjienës. Shumë shpejt, më tepër se 200 misionarë të

shëndetit po shërbenin në shumë vende.

Që nga viti 1912, Kisha kishte sponsorizuar klasa seminari në

ndërtesa pranë shkollave të mesme në perëndim të Shteteve të

Bashkuara. Në vitet 1920, u krijuan institute të fesë në kolegje e

universitete, që u frekuentuan nga një numër i madh shenjtorësh

të ditëve të mëvonshme. Nga fillimi i viteve 1950, filluan të zhvi-

lloheshin klasa seminari në mëngjes herët në zonën e Los-

Anxhelesit në Kaliforni dhe shumë shpejt, më shumë se 1.800

studentë po merrnin pjesë. Vëzhgues joanëtarë u befasuan që

të rinj 15 deri 18-vjeçarë shenjtorë të ditëve të mëvonshme do

të ngriheshin në orën 5:30 të mëngjesit, pesë ditë në javë, për të

marrë pjesë në klasa studimi fetar. Nga fillimi i viteve 1970, u

paraqit programi i studimit në shtëpi të seminarit që, studentët

shenjtorë të ditëve të mëvonshme në mbarë botën, të mund të
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merrnin udhëzim fetar. Gjatë drejtimit të Presidentit Smith,

regjistrimi në seminar dhe institut u rrit konsiderueshëm.

Në fjalimin e fundit publik të Presidentit Smith, që e mbajti në

konferencën e përgjithshme të prillit 1972, ai tha: “Nuk ka shërim

për sëmundjet e botës përveç ungjillit të Zotit Jezu Krisht. Shpresa

jonë për paqe, për mirëqenie materiale e shpirtërore dhe për një

trashëgimi përfundimtare në mbretërinë e Perëndisë gjendet

vetëm tek ungjilli i rivendosur dhe nëpërmjet tij. Nuk ka asnjë

punë ku çdokush prej nesh mund të përfshihet, që është aq e

rëndësishme sa predikimi i ungjillit dhe ndërtimi i Kishës e i

mbretërisë së Perëndisë në tokë.”2

Pasi shërbeu si President i Kishës për dy vite e gjysmë, Jozef

Filding Smith ndërroi jetë qetësisht në shtëpinë e bijës së tij. Ai

kishte mbërritur moshën 95-vjeçare dhe i kishte shërbyer Zotit

me guxim gjatë gjithë jetës së tij.

Harold B. Li
Ditën pasi vdiq Presidenti Jozef Filding Smith, familja e

Presidentit Harold B. Li, anëtarit më të vjetër të Kuorumit të Të

Dymbëdhjetëve, u mblodh për një mbrëmje familjare. Një pjesëtar

i familjes pyeti se çfarë mund të bënin, që do ta ndihmonte më

shumë Presidentin Li. “Jini të vërtetë ndaj besimit; thjesht jetoni

ungjillin siç ju kam mësuar”, u përgjigj ai. Ky mesazh zbatohet

për të gjithë anëtarët e Kishës. Në konferencën e tij të parë për

shtyp si President i Kishës, Harold B. Li deklaroi: “Mbani urdhëri-

met e Perëndisë. Aty do të jetë shpëtimi i individëve dhe

kombeve gjatë këtyre kohëve të mundimshme.”3

Kur Harold B. Li u bë President i Kishës më 7 korrik 1972,

ai qe 73 vjeç, Apostulli më i ri që u bë President që nga Hiber J.

Granti. Ai kishte luajtur një rol kryesor në administrimin e Kishës

që nga viti 1935, kur u thirr të drejtonte programin e mirëqenies

së Kishës (shih faqet 108–109). Ai kishte luajtur gjithashtu një rol

kryesor në rishikimin e programeve dhe materialeve mësimore të

Kishës, që çoi në thjeshtimin dhe bashkërendimin e tyre. Ai qe

burrë me shpirtshmëri të thellë, që qe i shpejtë në përgjigjen ndaj

përshtypjeve, të cilat i mori nga qielli.
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Presidenti Li dhe Këshilltarët e tij kryesuan në konferencën e

zonës së dytë, mbajtur në Meksiko-Siti. Anëtarët e Kishës, të

mbledhur në këtë konferencë, qenë shenjtorët e parë të ditëve të

mëvonshme, që mbështetën Presidencën e Parë të re. Presidenti Li

shpjegoi se mbledhjet u mbajtën në Meksiko-Siti që të “vlerësonin

dhe lavdëronin punët e mrekullueshme të shumë vetëve që …

kishin qenë mjete në sjelljen e rritjes së pamasë të Kishës”.

Kur shenjtorët në Meksikë dhe në Amerikën Qendrore mësuan

se një konferencë zone do të mbahej në Meksiko-Siti, shumë vetë

filluan të bëjnë plane për të marrë pjesë. Një motër shkoi derë më

derë për të kërkuar rroba për t’i larë. Për pesë muaj ajo kurseu

pezot, që fitoi nga pastrimi i rrobave të fqinjëve, dhe qe në gjendje

të shkonte në konferencë e të merrte pjesë në të gjitha sesionet.

Shumë shenjtorë agjëruan me gatishmëri gjatë ditëve të konferen-

cës sepse nuk kishin pará për të blerë ushqim, pasi kishin punuar

e kursyer për të marrë pjesë në mbledhje. Ata që bënë sakrifica, u

shpërblyen me forcë të madhe shpirtërore. Një anëtar deklaroi se

konferenca qe “përvoja më e mrekullueshme e jetës sime!” Një tje-

tër i tha një korrespondenti: “Do të na duheshin shumë vite që të

harrojmë dashurinë, që kemi ndier këtu këto ditë”4.

Gjatë drejtimit të tij, Presidenti Li vizitoi Tokën e Shenjtë,

Presidenti i parë i Kishës në këtë periudhë ungjillore, që e bëri

këtë. Ai gjithashtu njoftoi se tani do të ndërtoheshin tempuj më

të vegjël dhe që përfundimisht do të mbushnin botën.

Në ditën pas Krishtlindjeve më 1973, pasi kishte shërbyer si

President i Kishës për vetëm 18 muaj, Presidenti Li vdiq. Një

gjigant shpirtëror ishte kthyer në shtëpinë e tij të përjetshme.

Presidenti Spenser W. Kimball
Një burrë që dinte shumë për dhimbjen e vuajtjen, Spenser W.

Kimball, anëtari më i vjetër i Të Dymbëdhjetëve, u mbështet si

President i Kishës pasi vdiq Presidenti Li. Shumicën e tejzave të

tij të zërit ia kishin hequr për shkak të kancerit dhe ai fliste me

një zë të ulët e të ngjirur, që shenjtorët e ditëve të mëvonshme

mësuan ta donin. I njohur për përulësinë e tij, angazhimin e tij,
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aftësinë e tij për punë dhe parrullën e tij vetjake “Bëje”, Presidenti

Kimball iu përvesh punës me gjithë fuqinë e tij.

Fjalimi i parë i Spenser W. Kimballit si President iu drejtua

përfaqësuesve rajonalë të Kishës dhe qe i paharrueshëm për të

gjithë ata që morën pjesë. Një pjesëmarrës në mbledhje kujtoi se

vetëm pak çaste pasi filloi biseda “ne vumë re një prani mahnitëse

shpirtërore dhe e kuptuam se po dëgjonim diçka të jashtëzakon-

shme, të fuqishme, të ndryshme. … Ishte sikur ai po i hapte per-

det, që mbulonin qëllimin e të Plotfuqishmit, dhe po na ftonte të

vështronim me të fatin e ungjillit dhe vegimin e shërbesës së tij.”

Presidenti Kimball u tregoi udhëheqësve “se si Kisha nuk po

jetonte plotësisht në besnikërinë që Zoti pret prej njerëzve të Tij

dhe se, në një farë shkalle, ne kishim zënë karar me një shpirt

vetëkënaqësie dhe përmbushjeje me gjërat ashtu si ishin. Ndodhi

në atë çast që ai shqiptoi parrullën tani të famshme: ‘Duhet ta

zgjasim hapin tonë’.” Ai e këshilloi publikun e tij që ta rrisnin

angazhimin e tyre për t’i shpallur ungjillin kombeve të tokës. Ai

gjithashtu bëri thirrje për një rritje të madhe të numrit të misiona-

rëve, që mund të shërbenin në vetë vendet e tyre. Në përfundim

të predikimit, Presidenti Ezra Taft Benson deklaroi: “Vërtet, ka një

profet në Izrael”5.

Nën udhëheqjen dinamike të Presidentit Kimball, shumë anë-

tarë të tjerë shërbyen misione kohëplota dhe Kisha shkoi përpara

në mbarë botën. Në gusht 1977, Presidenti Kimball udhëtoi për në

Varshavë, ku përkushtoi tokën e Polonisë dhe bekoi njerëzit e saj,

që puna e Zotit të mund të shkonte përpara. U krijuan qendra

për trajnim misionar në Brazil, Kili, Meksikë, Zelandën e Re dhe

Japoni. Në qershor 1978, ai shpalli një zbulesë nga Perëndia, që do

të kishte ndikim të pamasë në punën misionare në mbarë botën.

Për shumë vite, priftëria u ishte mohuar personave me prejardhje

afrikane, por tani priftëria dhe bekimet e tempullit do t’u jepeshin

të gjithë anëtarëve të denjë meshkuj.

Për këtë zbulesë kishin shpresuar prej kohësh njerëz besnikë në

mbarë botën. Një nga personat e parë me ngjyrë, që pranoi ungjillin

në Afrikë, qe Uillian Pol Daniels, që mësoi për Kishën që në 1913-ën.
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Ai shkoi në Juta, ku mori një bekim të veçantë nga Presidenti Jozef

F. Smith. Presidenti Smith i premtoi atij që, nëse do të mbetej besnik,

ai do ta mbante priftërinë në këtë jetë ose në tjetrën. Vëllai Daniels

vdiq më 1936, ende një anëtar besnik i Kishës, dhe bija e tij bëri që të

kryheshin ordinancat e tempullit për babanë e saj, shumë shpejt pas

zbulesës së vitit 1978 mbi priftërinë6.

Shumë njerëz të tjerë në Afrikë zhvilluan dëshmitë mbi vërte-

tësinë e ungjillit me anë të materialeve të Kishës ose përvojave të

mrekullueshme personale, por ata nuk qenë në gjendje të gëzonin

të gjitha bekimet e ungjillit.

Për shumë muaj përpara zbulesës së qershorit 1978, Presidenti

Kimball diskutoi me Këshilltarët e tij dhe Dymbëdhjetë Apostujt

mohimin e autoritetit të priftërisë personave me prejardhje afri-

kane. Udhëheqësit e Kishës qenë ngurrues të hapnin misione në

zona të botës ku bekimet e plota të ungjillit nuk mund t’u jepe-

shin anëtarëve të denjë të Kishës. Në një konferencë zone në

Afrikën e Jugut, Presidenti Kimball deklaroi: “Unë u luta me

shumë zjarr. E dija se qe diçka para nesh, që ishte jashtëzakonisht

e rëndësishme për shumë prej fëmijëve të Perëndisë. E dija se ne

mund t’i merrnim zbulesat nga Zoti vetëm duke qenë të denjë e

gati për to dhe gati për t’i pranuar e për t’i zbatuar. Çdo ditë unë

shkova vetëm dhe me solemnitet e seriozitet të madh në dhomat e

sipërme të tempullit dhe atje unë ofrova shpirtin tim dhe ofrova

përpjekjet e mia për të ecur përpara me programin. Unë doja të

bëja atë çfarë donte Ai. Unë i fola për këtë Atij dhe i thashë: ‘Zot,

unë dëshiroj vetëm atë që është e drejtë’.”7

Në një mbledhje të veçantë në tempull me Këshilltarët e tij dhe

Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve, Presidenti Kimball kërkoi

që ata të gjithë të shprehnin lirisht pikëpamjet e tyre mbi dhënien

e priftërisë meshkujve me ngjyrë. Pastaj ata u lutën rreth altarit

me Presidentin Kimball që fliste. Plaku Brus R. Mek-Konki, që qe

aty, tha më vonë: “Në atë rast, për shkak të këmbënguljes dhe

besimit dhe sepse ora e koha kishte mbërritur, Zoti në providen-

cën e Tij derdhi Frymën e Shenjtë mbi Presidencën e Parë dhe Të

Dymbëdhjetët në një mënyrë të mrekullueshme e të çuditshme,

përtej çfarëdo gjëje, që cilido që ishte i pranishëm kishte provuar
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ndonjë herë”8. Udhëheqësve të Kishës iu bë e qartë se kishte

ardhur koha që të gjithë burrat e denjë të merrnin bekimet e plota

të priftërisë.

Presidenca e Parë u dërgoi një letër të datës 8 qershor 1978

udhëheqësve të priftërisë, duke shpjeguar se Zoti kishte zbuluar

që “të gjithë anëtarët e denjë meshkuj të Kishës mund të shuguro-

hen në priftëri pa dallim race apo ngjyre”. Më 30 shtator 1978,

shenjtorët në konferencën e përgjithshme votuan unanimisht në

mbështetje të veprimit të udhëheqësve të tyre. Kjo letër tani gjen-

det tek Doktrina e Besëlidhje si Deklarata Zyrtare – 2.

Që nga koha e këtij njoftimi, mijëra persona me prejardhje

afrikane kanë ardhur në Kishë. Përvoja e një të kthyeri në besim

në Afrikë ilustron se si dora e Zotit i ka bekuar këta njerëz. Një

i diplomuar universiteti dhe mësues pati një ëndërr ku pa një

ndërtesë të madhe me maja e kulla, në të cilën po hynin njerëz

të veshur me të bardha. Më vonë, kur po udhëtonte, ai pa një

godinë kishtare të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme dhe

pati ndjesinë se kjo kishë ishte e lidhur në një farë mënyre me

ëndrrën e tij, kështu që mori pjesë në një shërbim të diele atje.

Pas mbledhjeve, gruaja e presidentit të misionit i tregoi atij një

broshurë. Kur e hapi, burri pa një fotografi të Tempullit të Solt-

Lejkut, ndërtesa e ëndrrës së tij. Më vonë ai tha: “Përpara se ta

kuptoja, unë po qaja. ... Nuk mund ta shpjegoj ndjesinë. U çlirova

nga të gjithë barrat. … Ndjeva se kisha shkuar tek një vend që e

kisha vizituar shpesh. Dhe tani isha në shtëpi.”9

Gjatë drejtimit të Presidentit Kimball, u riorganizua Kuorumi

i Parë i Të Shtatëdhjetëve, u vendos programi i harmonizuar tre-

orësh i mbledhjes të së dielës dhe u ndërtuan tempuj me një ritëm

të shpejtë. Në vitin 1982, 22 tempuj në mbarë botën qenë ose në

fazë planifikimi ose në ndërtim, numri më i madh në historinë e

Kishës deri në atë kohë. Gjithashtu, Presidenti Kimball hartoi një

program të ngjeshur udhëtimi, që e çoi në shumë vende për të

mbajtur konferenca zone. Në këto mbledhje, ai la pas dore nevojat

e tij vetjake dhe programoi çdo shans të mundshëm për të takuar,

forcuar dhe bekuar shenjtorët vendorë.
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Në shumë vende, anëtarët e Kishës qenë të etur të merrnin

ordinancat e shenjta të shpëtimit të ofruara në tempuj. Mes tyre

qe një shenjtor i ditëve të mëvonshme nga Suedia, që shërbeu

shumë misione dhe punoi në presidencën e misionit. Kur vdiq, ai

i la një pjesë të konsiderueshme të pronës së tij fondit të tempullit

të Suedisë, shumë kohë më parë se Kisha të njoftonte se një tem-

pull do të ndërtohej në atë vend. Kur Presidenti Kimball njoftoi

tempullin, kontributit të këtij burri i ishin shtuar interesat bankare

dhe ishte bërë një shumë e madhe. Shumë shpejt pas përkushtimit

të tempullit, ky vëlla besnik, që kishte marrë indaumentin kur qe

gjallë, u vulos me prindërit e tij pikërisht në atë tempull për të

cilin paratë e tij kishin ndihmuar që të ndërtohej.

Një baba dhe një nënë në Singapor vendosën ta çonin familjen

e tyre në tempull që të vuloseshin dhe të merrnin bekimet e tyre

të tempullit. Ata sakrifikuan shumë gjëra për të mbledhur fondet
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e nevojshme dhe së fundi qenë në gjendje ta kryenin udhëtimin

dhe të merrnin pjesë në tempull. Ata qëndruan në shtëpinë e një

misionari, që u kishte dhënë mësim vite më parë. Kur po shihnin

një dyqan ushqimesh, kjo motër u nda nga bashkëshorti i saj dhe

misionari. Kur e gjetën, ajo po mbante një shishe shampoje dhe po

qante. Ajo shpjegoi se një nga sakrificat që kishte bërë që të mund

të shkonte në tempull, kishte qenë të rrinte pa shampo, të cilën ajo

nuk e kishte përdorur për shtatë vite. Sakrificat e saj, ndërsa qenë

të vështira që të kryheshin, tani dukeshin të vogla, sepse ajo e

dinte se familja e saj qe e lidhur së bashku përjetësisht me anë të

ordinancave të shtëpisë së Zotit.

Një tjetër zhvillim kryesor gjatë drejtimit të Presidentit Kimball

ndodhi në 1979-ën, kur Kisha publikoi një botim të ri në gjuhën

angleze të Biblës së Mbretit Xhejms. Teksti qe i pandryshuar, por

u shtuan poshtëshënime, që bënin referime të tërthorta të Biblës

me Librin e Mormonit, Doktrinën e Besëlidhjet dhe Perlën me

Vlerë të Madhe. Një Udhëzues Tematik dhe Fjalor Biblik i madh

dha kuptime unike për shkrimet e shenjta të ditëve moderne. Ky

botim kishte tituj të rinj për të gjithë kapitujt dhe gjithashtu për-

fshinte fragmente nga rishikimet e frymëzuara të Biblës së Mbretit

Xhejms prej Jozef Smithit.

Në vitin 1981 u publikuan gjithashtu botime të reja të Librit të

Mormonit, Doktrinës e Besëlidhjeve dhe Perlës me Vlerë të Madhe.

Ato përfshinin sistemin e ri të poshtëshënimeve, tituj të rinj kapitu-

lli e seksioni, harta dhe një indeks. Afërsisht në këtë kohë, Kisha

gjithashtu filloi të vinte theks më të madh në përkthimin e shkri-

meve të shenjta të ditëve të mëvonshme në shumë gjuhë të tjera.

Në shembullin dhe mësimet e tij, Presidenti Kimball i frymëzoi

anëtarët e Kishës të shkëlqenin në të gjitha orvatjet e tyre. Në festi-

min për nder të 100-vjetorit të themelimit të Universitetit “Brigam

Jang”, ai tha: “Unë jam edhe shpresues edhe në pritje që nga ky

universitet dhe nga Sistemi Arsimor i Kishës do të dalin yje të

shkëlqyer në aktrim, letërsi, muzikë, skulpturë, pikturë, shkencë

dhe në të gjitha fushat e dijes”10. Në raste të tjera ai shprehu shpre-

sën e tij që artistët shenjtorë të ditëve të mëvonshme do ta tregonin
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historinë e ungjillit të rivendosur në një mënyrë të fuqishme dhe

bindëse.

Me gjithë programin e ngjeshur të Presidentit Kimball, ai

vazhdimisht iu afrua të tjerëve me dashuri dhe shërbim. Ai pati

një ndjenjë të veçantë për popullin vendas amerikan në

Amerikën e Veriut dhe të Jugut dhe për popullin e ishujve të

Polinezisë dhe kaloi shumë orë në përpjekje të ndryshme për t’i

ndihmuar ata. Ai kishte marrë një bekim nga Presidenti Xhorxh

Albert Smith, që e udhëzonte t’i mbronte ata dhe, si President i

Kishës, ai caktoi anëtarë të Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve që

të kushtonin e ripërkushtonin tokat në Amerikën Qendrore dhe

Jugore për predikimin e ungjillit. Që nga ajo kohë, dhjetëra
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mijëra njerëz në mbarë Amerikën Qendrore dhe Jugore janë

gëzuar në bekimet e ungjillit.

Një ndodhí, që qe tipike për shqetësimin e tij për të gjithë nje-

rëzit, ndodhi në një aeroport plot njerëz ku një nënë e re, e bllo-

kuar prej motit të keq, qëndroi radhë pas radhe me bijën e saj

dyvjeçare, duke u përpjekur të merrte një avion për në vendmbë-

rritjen e saj. Ajo qe dy muajshe shtatzënë dhe me rekomandim

nga mjeku që të mos e mbante në krahë fëmijën e vogël, që ishte e

rraskapitur dhe e uritur. Askush nuk ofroi ndihmë, ndonëse disa

vetë bënë komente kritike për fëmijën e saj, që po qante. Pastaj,

gruaja tregoi më vonë:

“Dikush erdhi drejt nesh dhe, me një buzëqeshje të këndshme,

tha: ‘A mund të bëj diçka për t’ju ndihmuar?’ Me një psherëtimë

mirënjohjeje e pranova ofertën e tij. Ai e ngriti nga dyshemeja e

ftohtë bijën time të vogël, që dëneste, dhe e mbajti me dashuri

ndërsa e përkëdhelte butësisht në kurriz. Ai pyeti nëse ajo mund

të përtypte çamçakëz. Kur ajo u qetësua, ai e mbajti vetë dhe u

tha diçka mirësisht të tjerëve në radhë para meje, se si më duhej

ndihma e tyre. U duk se ata qenë dakord dhe pastaj ai shkoi tek

biletaria [në krye të radhës] dhe kreu veprimet me punonjësin që

unë të shkoja me një fluturim, që nisej pas pak. Ai shkoi me ne tek

stoli, ku biseduam një çast, derisa qe i sigurt se do të isha mirë. Ai

shkoi në punën e tij. Rreth një javë më vonë unë pashë një fotog-

rafi të Apostullit Spenser W. Kimball dhe e njoha atë si të panjo-

hurin e aeroportit.”11

Për disa muaj para vdekjes së tij, Presidenti Kimball vuajti me

probleme të rënda shëndetësore, por qe gjithmonë një shembull

durimi, shpirtmirësie dhe zelli para sprovave. Ai vdiq më 5

nëntor 1985, pasi kishte shërbyer si President i Kishës për 12 vite.

Kisha Mbarëbotërore
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Ndërsa njerëzit në mbarë botën pranojnë ungjillin e rivendosur të Jezu Krishtit, 

ata janë në gjendje të marrin bekimet e ordinancave të shenjta.



Presidenti Ezra Taft Benson
Ezra Taft Benson u bë President i Kishës pas vdekjes së Spenser

W. Kimballit. Qysh herët në drejtimin e tij, ai theksoi rëndësinë

e madhe të leximit dhe studimit të Librit të Mormonit. Ai

dëshmoi se “Libri i Mormonit sjell njerëzit tek Krishti”, dhe ripo-

hoi deklarimin e Jozef Smithit se ky libër përbën “gurthemeli[n e]

besimit tonë, dhe se një njeri do t’i afrohet më shumë Perëndisë

duke iu bindur porosive të tij, se nga ndonjë libër tjetër”1.

Në konferencën e përgjithshme të prillit 1986, Presidenti

Benson deklaroi: “Zoti e frymëzoi shërbëtorin e Tij Lorenco Snoun

që të ritheksonte parimin e së dhjetës për të shpenguar Kishën

nga skllavëria financiare. … Tani, në kohën tonë, Zoti ka zbuluar

nevojën për të ritheksuar Librin e Mormonit. … Unë ju premtoj se

nga ky çast e më tej, nëse ne do të gëlltisim çdo ditë nga faqet e tij

dhe do të rrojmë sipas porosive të tij, Perëndia do të derdhë mbi

secilin fëmijë të Sionit dhe mbi Kishën një bekim të panjohur deri

më sot.”2 Miliona vetë përreth botës e pranuan sfidën dhe morën

bekimin e premtuar.

Një tjetër temë kryesore qe rëndësia e shmangies së krenarisë.

Në konferencën e përgjithshme të prillit 1989, ai u bëri thirrje

anëtarëve të Kishës që “të pastronin enën e tyre të brendshme

duke mposhtur krenarinë”, për të cilën paralajmëroi se qe shkaku

i shkatërrimit të kombit nefit. Ai këshilloi se “ilaçi kundër krena-

risë është përulësia – butësia, bindja”3.

Ndërsa po shërbente si anëtar i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve,

Ezra Taft Bensoni pati një mundësi të jashtëzakonshme që të ishte

shembull i jetesës së ungjillit. Në vitin 1952, me nxitjen e Presidentit

KAPITULLI NJËMBËDHJETË
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Dejvid O. Mek-Kei, ai pranoi emërimin si Sekretar i Bujqësisë nën

drejtimin e Duajt D. Ajzenauërit, president i Shteteve të Bashkuara.

Kjo qe hera e vetme në historinë e Kishës kur një anëtar i Kuorumit

të Të Dymbëdhjetëve shërbeu në një kabinet të presidentit të

Shteteve të Bashkuara. Gjatë tetë viteve të shërbimit të tij, ai fitoi

respekt të gjerë si në vend edhe jashtë për integritetin e tij dhe për

njohuritë e veçanta në drejtimin dhe kryerjen e politikave bujqësore

të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Ai ra në kontakte me udhëhe-

qës të kombeve dhe u hapi dyert përfaqësuesve të Kishës në mbarë

botën.

Nën udhëheqjen e Presidentit Benson, Kisha bëri përparime

të rëndësishme në mbarë botën. Më 28 gusht 1987, ai përkushtoi

Tempullin e Frankfurtit të Gjermanisë në Republikën Federale

Gjermane, një privilegj kuptimplotë për të, sepse ai e kishte pasur

selinë në Frankfurt kur shërbente si president i misionit europian

nga 1964 deri më 1965.

Tempulli i Fraibergut të Gjermanisë në Republikën

Demokratike Gjermane u përkushtua më 29 qershor 1985. Ky për-

kushtim erdhi pas një numri mrekullish që ndodhën për ta bërë

të mundur ndërtimin e tij. Në vizitën e tij të parë në Republikën

Demokratike Gjermane në vitin 1968, Plaku Tomas S. Monson, nga

Kuorumi i Të Dymbëdhjetëve, u premtoi shenjtorëve: “Nëse ju do

të mbeteni të vërtetë e besnikë ndaj urdhërimeve të Perëndisë, çdo

bekim që cilido anëtar i Kishës gëzon në cilindo vend tjetër, do të

jetë i juaji”. Në vitin 1975, ndërsa qe me detyrë në të njëjtin vend,

Plaku Monson pati përshtypjen nga Shpirti që t’ia përkushtonte

atë tokë Zotit, duke thënë: “Atë, le të jetë ky fillimi i një dite të re

për anëtarët e Kishës Tënde në këtë tokë”. Ai kërkoi që dëshira e

çiltër e shenjtorëve “për të marrë bekime tempulli” të mund të plo-

tësohej. Premtimi i tij i frymëzuar dhe lutja profetike e përkushti-

mit u realizuan4.

Në ditën e fundit të marsit 1989, misionarët shenjtorë të ditëve

të mëvonshme u lejuan të hynin në Republikën Demokratike të

Gjermanisë. Më 9 nëntor 1989, besimi dhe lutjet e shumë shenjto-

rëve morën përgjigje kur pengesat mes Europës lindore dhe asaj

perëndimore filluan të hiqen, duke çuar në rritjen e pagëzimeve të
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të kthyerve dhe ndërtimin e godinave të Kishës. Një i kthyer në

besim mësoi së pari për Kishën kur vizitoi një shtëpi të hapur në

godinën kishtare të sapopërfunduar në Drezden të Gjermanisë më

1 maj 1990. Më pak se një javë më vonë, ai u pagëzua pasi kishte

marrë mësimet e misionarëve, kishte lexuar dy herë Librin e

Mormonit nga fillimi në fund dhe kishte fituar një dëshmi të

fortë për vërtetësinë e ungjillit5.

Më 24 qershor 1991, në një banket pas një koncerti të Korit

Mormon të Tabernakullit në Moskë, zëvendëspresidenti i

Republikës Socialiste Federative Sovjetike të Rusisë shpalli se

Kisha njihej zyrtarisht në vendin e tij. Kjo i lejoi Kishës të krijonte

kongregacione kudo nëpër këtë republikë të madhe. Gjatë viteve

1990, një numër republikash ish-sovjetike dhe vendesh të Europës

së mesme dhe lindore u përkushtuan për predikimin e ungjillit

përfshirë Armeninë, Bjellorusinë, Bullgarinë, Estoninë, Hungarinë,

Letoninë, Lituaninë, Rumaninë, Rusinë, Shqipërinë dhe Ukrainën.

Kisha e Sotme

Plaku Rasëll M. Nelson me zëvendëspresidentin e Republikës Ruse në një

drekë zyrtare të mbajtur më 24 qershor 1991. Zëvendëspresidenti shpalli se më pak

se një muaj më parë, Kishës i ishte akorduar njohje zyrtare në mbarë republikën.
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Mjedise për Kishën po merren me qera e po ndërtohen në secilin

prej këtyre vendeve dhe shumë njerëz po fitojnë dëshmi për vërte-

tësinë e ungjillit. Në përkushtimin e shtëpisë së parë të mbledhjeve

të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme në Poloni që përpara Luftës

II Botërore, Plaku Rasëll M. Nelson, nga Kuorumi i Të

Dymbëdhjetëve, u lut që shtëpia e mbledhjeve të mund të shërben-

te si “një strehë paqeje për shpirtrat e shqetësuar dhe një qiell

shprese për ata që kishin uri dhe etje për drejtësi”6. Ky bekim po

përmbushet në jetën e shenjtorëve në shumë vende, që kanë gjetur

paqen dhe gëzimin e ungjillit.

Si rezultat i rritjes së konsiderueshme të anëtarësisë së Kishës

dhe theksimit të Presidentit Benson për punën misionare, në për-

fundim të administrimit të tij, thuajse 48.000 misionarë po shërbe-

nin në 295 misione të Kishës.

Gjithashtu gjatë drejtimit të tij, programi i mirëqenies i

Kishës filloi të ofrojë ndihmë humanitare në rritje për anëtarë të

besimeve të tjera në mbarë botën. Kjo ndihmë sigurohet për të

lehtësuar vuajtjet dhe për të edukuar mbështetjen afatgjatë tek

vetja. Sasi të mëdha ushqimi, veshjeje, furnizimi mjekësor, batani-

jesh, të hollash dhe artikuj të tjerë u shpërndahen nevojtarëve dhe

projekte afatgjatë sigurojnë kujdes mjekësor, mësim shkrimi e

këndimi dhe shërbime të tjera. Ky shërbim zemërdhembshur po

shtrihet tek mijëra njerëz sot në shumë vende të botës.

I pikëlluar nga dobësimi prej moshës së thyer dhe humbjes së

bashkëshortes së tij të dashur, Flora, Presidenti Benson vdiq më

30 maj 1994 në moshën 94-vjeçare, pasi e kishte përfunduar me

guxim misionin e tij si profet i Zotit. Ai u pasua nga Hauard W.

Hanteri, që po shërbente në atë kohë si President i Kuorumit të

Të Dymbëdhjetëve.

Presidenti Hauard W. Hanter
Në konferencën e tij të parë për shtyp më 6 qershor 1994,

Presidenti Hauard W. Hanter tregoi disa nga temat e rëndësi-

shme të administrimit të tij. Ai tha: “Do t’i ftoja të gjithë anëtarët

e Kishës të jetojnë me vëmendje gjithmonë e më të madhe ndaj
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jetës e shembullit të Zotit Jezu Krisht, veçanërisht ndaj dashurisë

dhe shpresës, dhe dhembshurisë që shfaqi Ai.

Unë lutem që ne të mund ta trajtojmë njëri-tjetrin me më

shumë mirësi, më shumë mirësjellje, më shumë përulësi dhe

durim, dhe falje.”

Ai gjithashtu u kërkoi anëtarëve të Kishës ta “konsideronin

tempullin e Zotit si simbolin e madh të anëtarësisë së tyre dhe

mjedisin hyjnor për besëlidhjet e tyre më të shenjta. Do të ishte

dëshira më e thellë e zemrës sime ta kishim çdo anëtar të Kishës

të denjë për në tempull.”7 Mijëra anëtarë të Kishës i futën këto

mesazhe në jetën e tyre dhe u bekuan me një thellësi më të madhe

shpirtshmërie.

Presidenti Hanter kishte një mendje të mprehtë, që pati vlerë

të madhe për Kishën. Nga fundi i viteve 1970, ai mori një detyrë,

që kërkoi gjithë aftësitë e tij. Ai luajti një rol të rëndësishëm në

diskutimin e në sigurimin e tokës dhe në mbikëqyrjen e ndërtimit

të godinës më të rëndësishme në Tokën e Shenjtë – Qendrës në

Jeruzalem të Universitetit “Brigam Jang” për Studime të Lindjes

së Afërme. Kjo qendër ndodhet në malin Skopus, një zgjatim i

Malit të Ullinjve. Ajo strehon banesat dhe aktivitetet studimore të

studentëve, që mësojnë gjerësisht mbi këtë tokë të zgjedhur, njerë-

zit e saj (njëlloj si judejtë edhe arabët) dhe vendet ku jetuan Jezusi

e profetët e tij të lashtë. Kjo qendër ka qenë një bekim për ata që

kanë studiuar në të dhe bukuria e saj ka frymëzuar shumë vetë,

që e kanë vizituar.

Presidenti Hanter ka luajtuar një pjesë të rëndësishme në

zhvillimin e Qendrës Kulturore Polineziane, të ndodhur ngjitur

me Universitetin “Brigam Jang” - Havai në Laie të Havait. Ai qe

kryetari themelues i bordit për këtë pikë tërheqëse për vizitorë

17-hektarëshe, që e zotëron dhe e drejton Kisha. Qëllimi i saj

është të mbrojë kulturën polineziane dhe të sigurojë punësim për

studentët. E ndërtuar në vitin 1963, ajo është një pikë tërheqëse e

rëndësishme, që tani vizitohet nga afërsisht një milion njerëz çdo

vit, të cilët vijnë për të shijuar muzikën, vallëzimet, artet dhe

zejet e ishujve polinezianë.
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Përpara se të bëhej President i Kishës, Plaku Hanter shërbeu

për tetë vite si president i Shoqatës së Gjenealogjisë së Jutas, para-

ardhëse e Departamentit të sotëm të Historisë Familjare. Gjatë

kësaj kohe, Shoqata sponsorizoi Konferencën e parë Botërore mbi

Dokumentet më 1969, e cila, tha ai: “ka krijuar shumë vullnet të

mirë për Kishën dhe ka hapur dyert për punën tonë kudo në

botë”8. Ai kishte një dashuri të madhe për të gjithë njerëzit, të gja-

llë e të vdekur, dhe shpesh dha mësim se ne të gjithë jemi pjesë e

një familjeje të madhe. Ai njihej si një burrë që zotëronte dashuri

si të Krishtit.

Gjatë jetës së tij, Presidenti Hanter hasi shumë vështirësi. Me

besim dhe qëndresë, ai u mor me probleme serioze e të dhimbshme

shëndeti, sëmundjen afatgjatë dobësuese e vdekjen e bashkëshortes

së tij të parë dhe vështirësi të tjera. Me gjithë këto pengesa, ai i shër-

beu aktivisht Zotit, duke udhëtuar shumë e duke punuar fort për

administrimin e punëve të Kishës. Shembulli i tij qe në harmoni me

mesazhin e tij: “Nëse keni shqetësime në shtëpi me fëmijë arrakatë,

nëse vuani dështime financiare dhe lodhje emocionale, që kërcë-

nojnë shtëpitë tuaja e lumturinë tuaj, nëse duhet të përballni

humbjen e jetës ose shëndetit, paqe pastë në shpirtin tuaj. Ne nuk

do të tundohemi përtej aftësisë tonë për të duruar. Rrugët e tërthor-

ta dhe hallet tona janë shtegu i ngushtë dhe i ngushtuar drejt Tij.”9

Presidenti Hanter kryesonte në Meksiko-Siti të Meksikës më

11 dhjetor 1994 kur u krijua kunji i 2000-të i Kishës, një ngjarje

kulmore e rëndësishme në historinë e Kishës. Atyre që ishin

mbledhur, ai u tha: “Zoti, me anë të shërbëtorëve të Tij, ka bërë të

ndodhë kjo mrekulli. Kjo punë do të vazhdojë të ecë përpara në

forcë dhe gjallëri. Premtimet që iu bënë atit Lehi dhe fëmijëve të

tij mbi pasardhësit e tyre, janë përmbushur dhe po vazhdojnë

të përmbushen në Meksikë.”10 Gjatë kohës që Presidenti Hanter

shërbeu si Autoritet i Përgjithshëm, Kisha në Amerikën Latine u

rrit konsiderueshëm. Në kohën kur ai u bë President i Kishës,

kishte më tepër se 1,5 milionë shenjtorë të ditëve të mëvonshme

vetëm në vendet e Meksikës, Brazilit dhe Kilit, më shumë anëtarë

sesa jetonin në Juta në atë kohë.

Kisha e Sotme
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Edhe pse Presidenti Hanter shërbeu si President i Kishës vetëm

për nëntë muaj, ai pati një ndikim të fuqishëm mbi shenjtorët, që

e kujtojnë atë për dhembshurinë, durimin dhe shembullin e tij të

thellë të jetës si të Krishtit.

Presidenti Gordon B. Hinkli
Kur Presidenti Gordon B. Hinkli u bë President i Kishës pas

vdekjes së Presidentit Hanter, atë e pyetën se ku do të përqendro-

hej Presidenca e tij. Ai u përgjigj: “Të vazhdojmë. Po, motivi ynë

do të jetë të vazhdojmë në punën e madhe që është çuar përpara

nga paraardhësit tanë, të cilët kanë shërbyer kaq admirueshëm,

kaq besnikërisht dhe kaq mirë. Ndërtimi i vlerave familjare, po.

Kujdesi për arsimim, po. Ndërtimi i një shpirti tolerance dhe vetë-

përmbajtjeje mes njerëzve kudo, po. Dhe shpallja e ungjillit të

Jezu Krishtit.”11

Përvoja e gjerë e Presidentit Hinkli në udhëheqjen e Kishës e

përgatiti mirë atë për Presidencën. Ai u mbështet në Kuorumin e

Dymbëdhjetë Apostujve në vitin 1961. Duke filluar nga viti 1981,

ai shërbeu si Këshilltar në Presidencën e Parë për tre Presidentë të

Kishës – Spenser W. Kimballin, Ezra Taft Bensonin dhe Hauard W.

Hanterin. Gjatë disa prej këtyre viteve, ai mbarti përgjegjësi jash-

tëzakonisht të rënda, kur këta Presidentë të Kishës vuajtën nga

pafuqia prej moshës.

Kur Gordon B. Hinkli i ri qe në misionin e tij në Angli, ai mori

këshilla që i shërbyen mirë gjatë gjithë viteve të tij me përgjegjësi

sfiduese. Duke qenë disi i shkurajuar, ai i shkroi një letër babait të

tij, ku thoshte: “Unë po i shkoj kot kohën time dhe paratë tuaja.

Nuk shoh ndonjë kuptim për qëndrimin tim këtu.” Pas pak kohe,

ai mori një letër të shkurtër nga babai i tij që thoshte: “I dashur

Gordon. E mora letrën tënde. … Kam vetëm një sugjerim. Harroje

veten dhe shko të punosh. Me dashuri, Babai yt.”

Presidenti Hinkli tha për atë çast: “Unë meditova për atë dhe,

mëngjesin tjetër në mësimin tonë të shkrimit të shenjtë, ne lexuam

atë deklaratë të shkëlqyer të Zotit: ‘Sepse ai që don të shpëtojë

jetën e vet, do ta humbasë; por ai që do të humbasë jetën e vet

për hirin tim e për ungjillin, do të shpëtojë’ (Marku 8:35). Kjo më
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preku. Ajo deklaratë, ai premtim, së bashku me letrën e babait

tim, më nxitën të ngjisja shkallët, … të gjunjëzohesha dhe të bëja

një besëlidhje me Zotin se do të përpiqesha ta harroja veten dhe

të shkoja të punoja. E quaj atë si ditën e vendimit në jetën time.

Çfarëdo gjë të mirë që më ka ndodhur qysh atëherë, mund ta

gjurmoj pas deri tek ai vendim, që mora në atë kohë.”12

Presidenti Hinkli njihet mirë si një person me optimizëm të

papërmbajtshëm, gjithmonë i mbushur me besim tek Perëndia dhe

në të ardhmen. “‘Gjërat do të shkojnë mirë’ mund të jetë fare mirë

sigurimi më i përsëritur i Presidentit Hinkli për familjen, miqtë dhe

shoqërinë. ‘Vazhdoni të përpiqeni’, do të thoshte ai. ‘Jini besues.

Jini të lumtur. Mos u shkurajoni. Gjërat do të shkojnë mirë.’ ”13

Kur një korrespondent i kërkoi të përcaktonte sfidën më të

madhe që haste Kisha, ai u përgjigj: “Sfida më serioze që hasim,

dhe sfida më e mrekullueshme, është sfida që vjen nga rritja”.

Ai shpjegoi se rritja në zmadhim paraqet nevoja për më shumë

ndërtesa, përfshirë edhe më shumë tempuj: “Kjo është epoka

më e shkëlqyer në historinë e Kishës për ndërtimin e tempujve.

Ndërtimi i tempujve nuk ka ecur kurrë përpara me vrullin që

po përparon tani. Ne kemi 47 tempuj në funksionim. Ne kemi 13

tempuj në ndonjë fazë të ndërtimit që nga faza e projektimit. Ne

do të vazhdojmë të ndërtojmë tempuj.”14 Rritja e shtuar e Kishës

ka bërë gjithashtu të nevojshëm përkthimin e Librit të Mormonit

në shumë gjuhë.

Presidenti Hinkli ka pasur përvojë personale me rritjen e

konsiderueshme të Kishës. Kur po merrte pjesë në një konferencë

në Osaka të Japonisë, më 1967, ai vështroi publikun, që përfshinte

shumë të rinj, dhe tha: “Tek ju unë shoh të ardhmen e Kishës në

Japoni. Dhe unë shoh një të ardhme të shkëlqyer. Ne kemi gërvi-

shtur veçse sipërfaqen. Por unë kam përshtypjen të them atë që

kam ndier prej një kohe të gjatë, dhe ajo është që dita nuk është

shumë e largët kur do të ketë kunje të Sionit në këtë tokë të

madhe.”15 Brenda një brezi, kishte 100.000 shenjtorë të ditëve

të mëvonshme në Japoni, shumë kunje, misione e distrikte dhe

një tempull.
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Presidenti Hinkli ishte shumë i interesuar gjithashtu për rritjen

e Kishës në Filipine, ku kunji i parë u organizua në Manila më

1973. Dy dekada më vonë, në kohën kur u bë President i Kishës,

më tepër se 300.000 anëtarë filipinas po merrnin bekimet e ungji-

llit, përfshirë një tempull në vendin e tyre. Presidenti Hinkli ka

treguar interesim të madh për rritjen e Kishës në pjesë të tjera të

Azisë gjithashtu, përfshirë Korenë, Kinën dhe Azinë Juglindore.

Shpirtshmëria e shumë anëtarëve në Azi del në pah nga për-

voja e një Autoriteti të Përgjithshëm, që u caktua të thërriste një

president të ri kunji në një kunj të Filipineve. Pasi intervistoi një

numër vëllezërish të priftërisë, ai pati përshtypjen të thërriste si

president kunji një burrë në mes të njëzetave. Ai i kërkoi vëllait të

ri të shkonte në një dhomë aty pranë dhe të kalonte pak kohë për

të përzgjedhur këshilltarët e tij. Vëllai u kthye pas afërsisht 30

sekondave. Autoriteti i Përgjithshëm mendoi se ai e kishte keq-

kuptuar, por presidenti i ri i kunjit tha: “Jo. Unë e dija me anë të

Shpirtit të Zotit se do të isha presidenti i kunjit, që një muaj më

parë. Unë i kam përzgjedhur tashmë këshilltarët e mi.”

Është me vend që Presidenti Hinkli, i cili kishte bërë kaq

shumë për të ndihmuar në vendosjen e Kishës në mbarë botën,

qe në gjendje të njoftonte gjatë administrimit të tij: “Statisticienët

tanë më thonë që, nëse vazhdon prirja e tanishme, atëherë diku

nga shkurti 1996, vetëm disa muaj larg nga tani, do të ketë më

shumë anëtarë të Kishës jashtë Shteteve të Bashkuara sesa në

Shtetet e Bashkuara. Kapërcimi i asaj vije është një gjë mrekullisht

kuptimplote. Ajo përfaqëson frytin e një shtrirjeje të pamasë.”16

Një theksim kryesor i administrimit të Presidentit Hinkli ishte

rëndësia e jetës së mirë familjare, veçanërisht në një botë që shpesh

nuk i mbështet vlerat familjare. Nën drejtimin e tij, Presidenca e

Parë dhe Këshilli i Të Dymbëdhjetëve nxorën një proklamatë të

veçantë drejtuar botës mbi temën e familjes, që pjesërisht deklaron:

“Familja shugurohet nga Perëndia. Martesa midis burrit dhe

gruas është thelbësore në planin e Tij të përjetshëm. Fëmijët kanë

të drejtën të lindin nga prindër brenda lidhjeve të martesës dhe të

rriten nga një atë dhe një nënë të cilët i nderojnë me besnikëri të
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plotë besëlidhjet e martesës. Lumturia në jetën familjare është e

mundur të arrihet më mirë kur bazohet në mësimet e Zotit Jezu

Krisht. …

Ne paralajmërojmë se individët që shkelin besëlidhjet e dëlirë-

sisë, që abuzojnë me bashkëshorten, bashkëshortin ose fëmijët apo

që nuk përmbushin përgjegjësitë familjare, do të qëndrojnë një

ditë përgjegjës përpara Perëndisë. Për më tepër, ne paralajmë-

rojmë se shpërbërja e familjes do të sjellë mbi individët, komuni-

tetet dhe kombet fatkeqësitë e parashikuara nga profetët e lashtë

dhe modernë.”17

Gjatë konferencës së përgjithshme të prillit 1995, Presidenti

Hinkli njoftoi se më 15 gusht 1995 përfaqësuesit rajonalë të Kishës,

që kishin shërbyer kaq mirë, do të liroheshin nga detyra dhe se

do të krijohej një pozicion i ri, ai i Autoritetit Zonal. Autoritetet

Zonalë kryesojnë në konferenca kunjesh; riorganizojnë ose krijojnë

kunje; sigurojnë trajnim për presidentët e kunjeve, misioneve dhe

distrikteve; dhe kryejnë detyra të tjera të dhëna nga Presidenca

e Parë dhe Presidencat e Zonave të tyre. Ky pozicion i ri u lejon

udhëheqësve të Kishës të jetojnë e punojnë më pranë njerëzve që

u shërbejnë dhe ndihmon rritjen e shtuar në mbarë botën.

Një Autoritet i Përgjithshëm shpjegoi se si çdo shenjtor mund

ta mbështesë më mirë Presidentin Hinkli: “Kur ai merr përsipër

detyrën e shenjtë në të cilën është thirrur – profet, shikues, zbu-

lues, Prift i Lartë Kryesues dhe President i Kishës së Jezu Krishtit

të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, … gjëja më e mirë që

mund të bëjmë ne për ta mbështetur në detyrën e tij është të

‘vazhdojmë më tej, të vazhdojmë më tej, të vazhdojmë më tej!’”18
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Këta misionarë po ndihmojnë në përmbushjen e profecisë së Jozef Smithit: 

“E vërteta e Perëndisë do të shkojë përpara me guxim, me fisnikëri dhe e pavarur

derisa ajo të ketë përshkuar çdo kontinent, … dhe të jetë dëgjuar nga çdo vesh”.



Secili prej nesh ka një vend në historinë e Kishës. Disa anëtarë

kanë lindur në familje që e kanë përqafuar ungjillin prej disa bre-

zash dhe i kanë ushqyer fëmijët në mënyrën e Zotit. Të tjerë po e

dëgjojnë ungjillin për herë të parë dhe po hyjnë në ujërat e pagë-

zimit, duke bërë në këtë mënyrë besëlidhje të shenjta për të bërë

pjesën e tyre në ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë. Shumë anë-

tarë jetojnë në zona ku sapo po e nisin epokën e tyre të historisë

së Kishës dhe po krijojnë një trashëgimi besimi për fëmijët e tyre.

Cilatdo të jenë rrethanat tona, secili prej nesh është një pjesë thel-

bësore e kauzës së ndërtimit të Sionit dhe e përgatitjes për ardhjen

e dytë të Shpëtimtarit. Ne “nuk je[m]i më të huaj, as bujtës, por

bashkëqytetarë të shenjtorëve dhe pjestarë të familjes së

Perëndisë” (Efesianëve 2:19).

Qoftë nëse jemi anëtarë të rinj apo të vjetër, ne trashëgojmë një

trashëgimi besimi dhe sakrifice nga ata që kanë shkuar përpara

nesh. Ne gjithashtu jemi pionierë të ditëve moderne për fëmijët

tanë dhe për ata miliona prej fëmijëve të Atit tonë Qiellor, që ende

u duhet ta dëgjojnë dhe ta pranojnë ungjillin e Jezu Krishtit. Ne i

bëjmë kontributet tona në mënyra të ndryshme në mbarë botën

por duke e kryer besnikërisht punën e Zotit.

Etërit dhe nënat plot lutje i stërvitin fëmijët e tyre në parimet e

drejtësisë. Mësuesit e shtëpisë dhe mësueset vizitore kujdesen për

ata në nevojë. Familjet u urojnë lamtumirën misionarëve, që kanë

zgjedhur t’i kushtojnë vite të jetës së tyre përçimit të mesazhit të

ungjillit tek të tjerët. Udhëheqës vetëmohues të priftërisë dhe të

organizatave ndihmëse u përgjigjen thirrjeve për të shërbyer. Me

anë të orëve të panumërta të shërbimit të heshtur, që jepet në
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kërkimin e emrave të paraardhësve dhe kryerjes së ordinancave të

shenjta në tempull, bekime shtrihen tek të gjallët e tek të vdekurit.

Secili prej nesh po ndihmon për të përmbushur fatin e Kishës

së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, që iu zbu-

lua Profetit Jozef Smith. Në vitin 1842, ai profetizoi:

“Standardi i së Vërtetës është vendosur; asnjë dorë mëkatare

nuk mund ta ndalojë punën të përparojë; përndjekjet mund

të egërsohen, turmat mund të bashkohen, armiqtë mund të

mblidhen, shpifja mund të përgojojë, por e vërteta e Perëndisë

do të shkojë përpara me guxim, me fisnikëri dhe e pavarur derisa

ajo të ketë përshkuar çdo kontinent, të ketë vizituar çdo rajon, të

futet në çdo vend dhe të jetë dëgjuar nga çdo vesh, derisa qëllimet

e Perëndisë të përmbushen dhe Jehova i Madh të thotë se puna

u krye”1.

Edhe pse Kisha mbeti shumë e vogël gjatë jetës së Profetit Jozef

Smith, ai e dinte se ishte mbretëria e Perëndisë në tokë me një fat

që të mbushte të gjithë tokën me të vërtetat e ungjillit të Jezu

Krishtit. Ne kemi parë rritjen e konsiderueshme të Kishës në vitet

e fundit. Ne kemi privilegjin të jetojmë në një kohë kur mund të

ofrojmë besimin dhe sakrificat tona në ndihmë të krijimit të mbre-

tërisë së Perëndisë, një mbretëri që do të jetë përgjithmonë.
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