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НЕДІЛЬНА БІБЛІЙНА ШКОЛА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ГРОМАДА УЛЦ
ОДЕЖА ХРИСТОВОЇ ПРАВЕДНОСТІ
У нашому житті є події, до яких ми ретельно готуємось і навіть вдягаємо
особливий одяг. Це День народження, Таїнство Хрищення, Причастя. Готуючись
до весілля, наречений та наречена, а також усі запрошені гості одягають святкову
одежу. В такий спосіб вони хочуть засвідчити свою повагу до наречених та їхніх
батьків. Готуючись до церви в неділю, ми також повинні пам’ятати, що слід виглядати охайно.
Кожна людина, яка приходить в цей світ, в Божих очах виглядає нечистою.
Причина такого стану – гріх. Гріх робить нас брудними перед Богом. Щоб виглядати перед Ним чистими і увійти до Божого Царства, нам потрібна відповідна
одежа. Але цю одежу ми не можемо придбати чи зробити самі. Вона дається нам
тільки Ісусом Христом. Ця одежа називається «Христова праведність». Зодягнуті
в неї можуть без страху стояти перед Богом і не боятися. Ті ж, хто не мають такої
одежі, можуть наразитися на Божий гнів. Отож, щоб уникнути кари і Божого гніву, кожному потрібна одежа Христової праведності.
Щоб навчити цього своїх учнів, всіх людей, Ісус розповів їм притчу про весільних гостей. Один цар вирішив справити своєму синові весілля і запросив гостей. Він приготував багато страв і вислав своїх слуг аби ті покликали гостей. Однак гості знехтували милістю царя і не захотіли йти на весілля. Одні сказали, що
вони не мають на це часу. Інші вчинили ще гірше – вони вбили царевих слуг, які
їх запрошувати на весілля за дорученням царя. Цар дуже розлютився. Він вислав
до міста грішників своїх вояків і ті жорстоко покарали їх, а місто спалили. Однак
весілля ніхто не відміняв, гостей далі чекали. І тоді цар наказав слугам йти на вулицю і кликати на весілля всіх, кого лиш вони зустрінуть – багатих та бідних. Невдовзі вся кімната в палаці царя була вщерть заповнена людьми. Тепер можна
було веселитись і радіти. Якоїсь миті до кімнати увійшов цар. Він сам захотів побачити гостей. Гості були вбрані пристойно та охайно – одні бідніше, інші заможніше. Аж раптом цар помітив чоловіка, який не був вбраний у весільну одежу,
бодай найбіднішу. Царя це дуже розлютило. Він наказав схопити чоловіка і покарати.
Цар у цій притчі – це Бог Отець. Син царя – це Син Божий, якого Отець послав у світ і сказав, що кожен, хто вірить у Нього, буде спасенний і увійде до Божого Царства, святкуватиме з Господом весільний банкет. Але, щоб бути на цьому банкеті, нам необхідна весільна одежа – праведність Ісуса. Він дає її кожному
під час Святого Хрищення. Ви маєте цю одежу! Бережіть її! Прийде день і в цій
одежі ви увійдете до Царства небесного, щоб бути там з усіма, хто вірить в Христа, і разом з Ним – повіки!
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Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих.

Дорогий Ісусе, мій милостивий Господи! Дякую Тобі за Твою одежу
праведності, в яку Ти зодягнув мене під час мого Хрищення. Дай
мені завжди дякувати за це і радісно очікувати дня, коли я зможу в
цій одежі увійти до Твого небесного царства! Амінь.

Прочитай питання і дай на них
відповідь:

1. Як ми повинні зодягатися для особливих подій і Служби Божої?
2. Як ми виглядаємо перед Богом після народження?
3. Що ми потребуємо, щоб виглядати добре в Божих очах?
4. Як називається одежа, в якій ми можемо стояти перед Богом?
5. Чи можемо ми придбати або зробити її самі?
6. Коли ця одежа дається нам Богом?
7. Як вчинили перші цареві гості, яких було запрошено на весілля?
8. Як зреагував цар на зневагу гостей?
9. Кого згодом цар наказав запросити на весілля?
10.

Як можна увійти до Божого Царства? Хто там буде?
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