
Kiedy obchodzimy rocznic^ narodzin Jezusa
Chrystusa, które miaμy miejsce dwa tysi`ce lat
temu, ofiarowujemy nasze ®wiadectwo o prawdzi-

wo®ci Jego niezrównanego |ycia oraz niesko≥czonej czysto-
®ci Jego wielkiej, zado®czyni`cej ofiary. {adna inna osoba
nie miaμa tak gμ^bokiego wpμywu na wszystkich, którzy |yli
dot`d i b^d` jeszcze |yli na ziemi.

Byμ On Wielkim Jehow` Starego Testamentu,
Mesjaszem Nowego. Pod kierownictwem swojego Ojca byμ
Stworzycielem ziemi. „Wszystko przez nie powstaμo, a bez
niego nic nie powstaμo, co powstaμo” (Jan 1:3). Cho byμ
bezgrzeszny, zostaμ ochrzczony, aby wypeμniμa si^ wszelka
sprawiedliwo®. „Chodziμ, czyni`c dobrze” (Dzieje
Apostolskie 10:38), a mimo to pogardzano Nim za to. Jego
ewangelia byμa przesμaniem pokoju i dobrej woli. Nawoμywaμ
wszystkich, by pod`|ali Jego przykμadem. Chodziμ drogami
Palestyny, uzdrawiaj`c chorych, powoduj`c, |e niewidomi
widzieli i wskrzeszaj`c zmarμych. Nauczaμ prawd wieczno®ci,
realno®ci naszej przed®miertnej egzystencji, celu naszego
|ycia na ziemi oraz tego, kim potencjalnie mog` by syno-
wie i córki Boga w przyszμym |yciu.

Ustanowiμ sakrament jako przypomnienie Jego wielkiej,
zado®czyni`cej ofiary. Zostaμ pojmany i pot^piony na pod-
stawie faμszywych oskar|e≥, skazany, aby zadowoli tμum
oraz wydany na ®mier na krzy|u na Kalwarii. Oddaμ swoje
|ycie, aby zado®uczyni za grzechy caμej ludzko®ci. To On
ofiarowaμ wielki zast^pczy dar za wszystkich, którzy kiedy-
kolwiek b^d` |yli na ziemi.

Uroczy®cie ®wiadczymy, |e Jego |ycie, które jest w cen-
trum ludzkiej historii, ani nie rozpocz^μo si^ w Betlejem, ani
nie zako≥czyμo si^ na Kalwarii. Byμ On Pierworodnym Ojca,
Jednorodzonym Synem w ciele, Odkupicielem ®wiata.

Powstaμ z grobu, aby by „pierwiastkiem tych, którzy
zasn^li” (1 List do Koryntian 15:20). Jako Powstaμy Pan,
odwiedzaμ tych, których kochaμ w tym |yciu. Sμu|yμ tak|e
po®ród swoich „innych owiec” (Jan 10:16) w staro|ytnej
Ameryce. We wspóμczesnym ®wiecie On i Jego Ojciec uka-

zali si^ chμopcu Józefowi Smithowi, wprowadzaj`c od
dawna obiecywan` „peμni^ czasów” (List do Efezjan 1:10).

O {yj`cym Chrystusie Prorok Józef Smith napisaμ:
„Oczy Jego niczym pμomie≥ ognia; wμosy na gμowie biaμe
niczym nieskalany ®nieg; oblicze Jego ja®niaμo ponad blask
sμo≥ca; a gμos Jego byμ niczym gμos rozp^dzonych wód, sam
gμos Jehowy, mówi`cy:

Jam jest pierwszym i ostatnim; jam jest ten, co |yje, jam
jest ten, którego zabito; jam jest waszym or^downikiem u
Ojca” (NiP 110:3–4).

Prorok oznajmiμ o Nim równie|: „A teraz, po licznych
®wiadectwach, jakie o Nim dano, oto ®wiadectwo najnow-
sze które o Nim skμadamy: |e On |yje!

Bowiem ujrzeli®my Go, po samej prawicy Boga; i sμyszeli-
®my gμos daj`cy ®wiadectwo |e jest Jednorodzonym Ojca —

{e Jego moc`, przez Niego, i z Niego ®wiaty byμy i s`
tworzone, a ich mieszka≥cy s` Bogu rodzonymi synami i
córkami” (NiP 76:22–24).

Oznajmiamy uroczystymi sμowy, |e Jego kapμa≥stwo i
Jego Ko®cióμ zostaμy przywrócone na ziemi — zbudowane
„na fundamencie apostoμów i proroków, którego kamieniem
w^gielnym jest sam Chrystus Jezus” (List do Efezjan 2:20).

ßwiadczymy, |e pewnego dnia On powróci na ziemi^. „I
objawi si^ chwaμa Pa≥ska, i ujrzy to wszelkie ciaμo pospoμu”
(Ksi^ga Izajasza 40:5). B^dzie panowaμ jako Król królów i
rz`dziμ jako Pan panów, ka|de kolano ugnie si^ i wszelki
j^zyk b^dzie Go czciμ. Ka|dy z nas stanie, aby by przez
Niego os`dzonym wedμug naszych uczynków i pragnie≥
naszych serc.

Skμadamy ®wiadectwo, jako Jego nale|ycie wy®wi^ceni
Apostoμowie — |e Jezus jest {yj`cym Chrystusem, nie-
®miertelnym Synem Bo|ym. Jest wielkim królem
Immanuelem, który stoi dzisiaj po prawicy swojego Ojca.
Jest ®wiatμem, |yciem i nadziej` ®wiata. Jego droga jest
®cie|k`, która prowadzi do szcz^®cia w tym |yciu i w |yciu
wiecznym w ®wiecie, który przyjdzie. Bogu niech b^d` dzi^-
ki za niezrównany dar Jego boskiego Syna.
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