ÎIJÍCÍ KRISTUS
SVùDECTVÍ APO·TOLÒ
CÍRKEV JEÎÍ·E KRISTA SVAT¯CH POSLEDNÍCH DNÒ

K

dyÏ si pﬁipomínáme narození JeÏí‰e Krista, ke kterému do‰lo pﬁed dvûma tisíci lety, pﬁedkládáme
své svûdectví o skuteãnosti Jeho nesrovnatelného Ïivota a o nekoneãné moci Jeho velké smírné obûti.
Nikdo jin˘ nemûl tak hlubok˘ vliv na v‰echny ty, kteﬁí
Ïili a kteﬁí je‰tû budou na zemi Ïít.
Byl velk˘m Jehovou Starého zákona a Mesiá‰em zákona
Nového. Pod vedením svého Otce se stal stvoﬁitelem
zemû. „V‰ecky vûci“ skrze nûho uãinûny jsou, a „bez nûho
nic není uãinûno, coÏ uãinûno jest.“ (Viz Jan 1:3.) Aãkoli
byl bez hﬁíchu, byl pokﬁtûn, aby naplnil ve‰kerou spravedlnost. „Chodil, dobﬁe ãinû“ (Skutkové 10:38), a pﬁesto
byl za to opovrhován. Jeho evangelium bylo poselstvím
míru a dobré vÛle. Naléhavû v‰echny Ïádal, aby následovali Jeho pﬁíklad. Kráãel stezkami Palestiny, uzdravoval
nemocné, navracel zrak slep˘m a kﬁísil mrtvé. Uãil pravdám vûãnosti, skuteãnosti na‰í pﬁedpozemské existence,
úãelu na‰eho Ïivota na zemi a moÏnostem, které budou
mít synové a dcery BoÏí v Ïivotû, kter˘ pﬁijde.
Zavedl svátost jako pﬁipomínku své velké smírné obûti.
Byl uvûznûn a souzen na základû fale‰n˘ch obvinûní,
uznán vinn˘m, aby se uspokojil dav, a odsouzen k smrti na
kﬁíÏi Kalvárie. Obûtoval Ïivot, aby usmíﬁil hﬁíchy celého
lidstva. Byl to velk˘ zástupn˘ dar za v‰echny ty, kteﬁí kdy
Ïili na zemi.
Se v‰í váÏností vydáváme svûdectví, Ïe Jeho Ïivot, kter˘
je ústﬁedním bodem celé lidské historie, nezaãal v Betlémû,
ani neskonãil na Kalvárii. On byl Prvorozen˘m Otce,
Jednorozen˘m Synem v tûle, Vykupitelem svûta.
Povstal z hrobu, aby se stal „[prvotinou] tûch, kteﬁíÏ
zesnuli“ (1. Korintsk˘m 15:20). Jako vzkﬁí‰en˘ Pán nav‰tívil
ty, které za Ïivota miloval. Také slouÏil mezi sv˘mi „jin˘mi
ovcemi“ (viz Jan 10:16) ve starovûké Americe. V nynûj‰ím
svûtû se se sv˘m Otcem zjevili chlapci Josephu Smithovi
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a uvedli dlouho zaslíbenou dispenzaci „plnosti ãasÛ“
(Efezsk˘m 1:10).
Prorok Joseph Smith o Ïijícím Kristu napsal: „Oãi jeho
byly jako plamen ohnû; vlasy na hlavû jeho byly bílé jako
ãist˘ sníh; tváﬁ jeho záﬁila nad jas slunce; a hlas jeho byl jako zvuk valících se velik˘ch vod, a to hlas JehovÛv, ﬁkoucí:
Já jsem první i poslední; jsem ten, kdo Ïije, jsem ten, kdo
byl zabit; jsem pﬁímluvcem va‰ím u Otce.“ (NaS 110:3–4.)
Prorok o Nûm také prohlásil: „A nyní, po mnoh˘ch
svûdectvích, jeÏ o nûm byla dána, toto je svûdectví poslední
ze v‰ech, jeÏ my o nûm dáváme: Îe on Ïije!
NeboÈ jsme ho vidûli, vpravdû na pravici BoÏí; a sly‰eli jsme hlas vydávající svûdectví, Ïe je Jednorozen˘m
Otcov˘m –
Îe jím a skrze nûho a od nûho svûty jsou a byly stvoﬁeny a obyvatelé jejich jsou syny a dcerami Bohu zplozen˘mi.“ (NaS 76:22–24.)
S váÏností prohla‰ujeme, Ïe Jeho knûÏství a Jeho Církev
byly znovuzﬁízeny na zemi – postaveny „na základ apo‰tolsk˘ a prorock˘, kdeÏ jest gruntovní úheln˘ kámen sám JeÏí‰
Kristus.“ (Efezsk˘m 2:20.)
Vydáváme svûdectví, Ïe se jednoho dne vrátí na zemi.
„Nebo se zjeví sláva Hospodinova, a uzﬁí [to] v‰eliké tûlo spolu.“ (Izaiá‰ 40:5.) Bude kralovat jako Král králÛ a panovat jako Pán pánÛ a kaÏdé koleno pﬁed Ním poklekne a kaÏd˘
jazyk promluví v uctívání. KaÏd˘ z nás bude pﬁedveden, aby
byl od Nûho souzen podle sv˘ch skutkÛ a tuÏeb svého srdce.
Jako Jeho ﬁádnû vysvûcení apo‰tolové vydáváme
svûdectví – Ïe JeÏí‰ je Ïijící Kristus, nesmrteln˘ Syn BoÏí.
Je velk˘m králem Immanuelem, kter˘ dnes stojí po pravici Otce. Je svûtlem, Ïivotem a nadûjí svûta. Jeho cesta je
cestou, která vede ke ‰tûstí v tomto Ïivotû a k vûãnému
Ïivotu ve svûtû pﬁí‰tím. Buì Bohu dík za nesrovnateln˘
dar Jeho boÏského Syna.
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