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Ревека стає дружиною Ісаака

 (Книга Буття 24)

   Із
      Біблії

У час Старого Заповіту в Палестині були популярними 

браслети, нашийні ланцюжки, браслети для ніг з 

підвісками і сережки, які, як правило, виготовляли з 

золота або із срібла. За бажанням прикраси оздоблювали 

шліфованим дорогоцінним камінням. Найкоштовнішим 

матеріалом для виготовлення прикрас була слонова 

кість, з якої виготовляли гребені й брошки. 

Авраам досяг літнього віку. Він 
покликав свого старшого слугу і 
сказав йому: «Знайди моєму синові 
наречену. Поклянись мені, що не 
візьмеш її з дочок Ханаанських. 
Вирушай на мою батьківщину і там 
знайди наречену для Ісаака».
Слуга пообіцяв Авраамові виконати 
його просьбу. Він підготував 
подарунки і на каравані, який 
складався з десяти верблюдів, 
подався в місто Нахора. 

Там проживали родичі Авраама. 
Слуга зупинив верблюдів перед 
містом біля колодязя.  Увечері 
до колодязя приходили жінки 
брати воду. Слуга помолився: 
«Господи, жінки виходять черпати 
воду з колодязя. Якщо я попрошу 
в одної з них попити води, вона 
відгукнеться і запропонує також 
напоїти моїх верблюдів, знатиму, 
що вона суджена Ісаака». Як тільки 
слуга завершив свою молитву, то 



до колодязя підійшла молода жінка 
на ім’я  Ревека. Вона підійшла до 
джерела й наповнила свій жбан 
водою. Слуга звернувся до неї: 
«Дай мені, будь ласка, трошки 
попити з твого жбана». Ревека 
напоїла його і сказала: «Я напою 
ще твоїх верблюдів». Вона побігла 
до колодязя, черпала воду і 
наповнювала пійло до тих пір, поки 
всі верблюди не напилися досхочу. 
Слуга Авраама мовчки слідкував за 
нею. Чи ця жінка є судженою Ісаака? 

Слуга взяв золоту каблучку і два 
браслети і подарував їх Ревеці. 
Ревека подалася додому і розповіла 
про це своїй матері. 
Лаван, брат Ревеки, привів слугу 
Авраама та його караван до свого 
дому. Слуга розповів їм, чому прибув 
у їхній край, і попросив узяти Ревеку 
з собою.
Сім’я Ревеки відповіла йому: «Так 
вирішив Господь. Бери Ревеку і 
нехай вона стане нареченою Ісаака».
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           (Південна Корея) 
У цьому домі, який розташований у центрі Сеула, про-
ходять богослужіння Новоапостольської церкви. 

На фотографії зображена моя громада – одна з оди-
надцяти в Південній Кореї. Минулорічного Дня подяки 
за врожай ми прикрасили вівтар фруктами, овочами і 
квітами.

Уже протягом двох років наші заняття 
недільної школи відбуваються почер-
гово: в одну неділю проводять заняття 
для корейських дітей, а в іншу – для мого 
молодшого братика Маріана і для мене. 
Усе тому, що ми не володіємо корейською 
мовою. Я відвідую школу, у якій навчання 
відбувається німецькою мовою. 

у Максима в Сеулі 

. 

    
Сеул – столиця 

Республіки Корея, яку ще на-
зивають Південна Корея. У 1948 році 

Південну Корею відділили від Корейсь-
кої Народно-Демократичної республіки 
кордоном, який сягає 250 кілометрів у 

довжину і 4 кілометри
 у ширину. .

У гостях



Мені сім років, я навчаюся у почат-
ковій школі, яку зазвичай відвіду-
ють діти віком до шести років. Уже 
в початковій школі вчителі задають 
нам домашнє завдання.

Мама, тато, Маріан і я, Максим, 
проживаємо на узбережжі острова 
Чеджу (Чеджудо), який відносить-
ся до Південної Кореї. Мама працює 
медіадизайнером, а тато – керівником 
служби підтримки клієнтів; він допо- 
магає вирішувати їхні проблеми. Ми 
переїхали з Південної Німеччини у 
Сеул чотири роки тому; адже фірма, 
у якій працює мій тато, направила 
його сюди на робо-

ту.
Моя улюблена страва  – «гогігуї», м’ясо 
на грилі по-корейськи. Його, між іншим, 
смажать безпосередньо за столом. 

Нещодавно я почав навчатися грі на 
блок-флейті.  Мені ще подобається грати на 
барабанах, я люблю гратися в конструктор 
лего, кататися на велосипеді вздовж ріки 
Хан і займатися «спідстекінгом». Суть спід-
стекінгу полягає в тому, що треба якомога 
швидше зібрати піраміду із дванадцяти 
стаканчиків. Так я розвиваю свої реакцію і 
координацію рухів. 

Позаду мене – телевежа Намзан. Кажуть, 
що вона розташована прямо в центрі Сеу-
ла. Звідси я передаю вам свої великі вітан-
ня!

Фото: з особистого архіву

. 



 невісту?

Як ви уявляєте собі

Учні групи занять з недільної школи Емі, 
Антонія, Карла і Максиміліян також 
поділилися своїми думками:

Максиміліян:
«Невісту впізнають по білому 
платті. Невісті та нареченому 
притаманна вірність. Невіста 
любить нареченого, а наречений 
любить свою невісту. Разом вони 
– Христова Невіста!»

Емі:
«Невіста дуже красива й гарно одягнена. На 
ній біла сукня, вона слідкує за тим, щоб не 
забруднити її. Невіста радіє, її очі блистять і 
сіяють від радості. Інколи вона плаче, але – з 
радості. На невісту всі звертають увагу, усі 
милуються нею! Наречений і невіста радіють 
своєму весіллю! Під час весілля наречений і 
невіста присягають один одному на вірність. 
Невісту й нареченого вітають з тим, що вони 
вирішили бути разом!»

Діти з м. Браунаталя (Німеччина) розмірковува-

ли на тему «Невіста»:

Селіна

 
Арні

На 
   дозвіллі

Учні недільної школи Саша, Дженніфер та 
Арні сказали: 
«Раніше родичі нареченого вибирали йому 
невісту. Інколи невісту змушували виходити 
заміж. До весілля вона не знала свого 
нареченого і не могла його любити. 
На весілля невіста одягала своє найкраще 
вбрання і, як правило, отримувала від 
нареченого прикрасу в подарунок, за якою 
він упізнавав свою невісту.
Сьогодні молоді люди знайомляться й 
закохуються один в одного ще до весілля. 
Невіста одягає, як правило, на весілля білу 
сукню і фату. Вона усміхається і щаслива.
Для того, щоб стати Христовою Невістою, ми 
одягаємо біле вбрання, тобто позбуваємося 
гріха. Люди є Христовою Невістою. Якщо ми є 
Христовою Невістою, то ми – з Богом». 

Учні початкової недільної школи 
Саліна, Амелія, Джанатан, Ханна і Сара 
спершу послухали біблійну історію про те, 
як Елієзер знайшов невісту для Ісаака, а 
потім розглядали весільні фотографії своїх 
батьків. Вони знають, що невіста одягнена в 
біле плаття і має сяючу посмішку. Джонатан 
вважає, що невіста і наречена можуть з 
нагоди весілля замовити собі в ресторані 
смачні страви.  



 Судки

Антонія:
«У день весілля наречений і невіста 
обмінюються обручками. Обручки 
символізують взаємну любов. Подружня 
пара виходить до вівтаря, щоб отримати 
благословення. Ми, будучи Невістою, 
стараємося плекати зв’язок з Богом та 
Ісусом Христом, а також зберегти вірність. 
Беручи приклад з Ісуса Христа, ми 
вчимося любити інших людей так само, як 
наречений любить свою невісту. Коли Ісус 
Христос повернеться, усі люди, чоловіки 
й жінки, стануть Невістою. Для нас є лише 
один Наречений – це Ісус Христос. Ми 
не можемо до кінця уявити собі прихід 
Ісуса Христа, Нареченого наших душ, але 
віримо в це».

Карла:
«Під час богослужіння ми чуємо, що 
є Невістою, а Ісус Христос – нашим 
Нареченим. Ми з радістю очікуємо на 
прихід свого Нареченого Ісуса Христа. 
Коли Він повернеться, то відбудеться 
весільний бенкет на небесах. Отже, ми 
станемо Христовою Невістою лише 
тоді, коли  бажатимемо бути разом з 
Ісусом Христом і з Богом.

Антонія

Перед вами два судки (лівий простіший): домалюй 
у клітинках чотири предмети так, щоб по вертикалі, 
по горизонталі та в кожному квадраті 2х2 предмети 
не повторялися. 
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Жив колись один принц, і захотілось йому 
одружитися з принцесою, та тільки з справж-
ньою принцесою. Він об’їздив цілий світ, щоб 
знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. 
Принцес було скільки завгодно, та чи були вони 
справжні, цього він ніяк не міг взнати. Усе йому 
здавалось, що щось не так. От він і повернувся 
додому зажурений — адже він так хотів знайти 
справжню принцесу та одружитись. 
Якось увечері розгулялась страшна негода: гур-
котів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив як з 
відра! Страх та й годі!
Раптом хтось постукав у міську браму, і старий 
король пішов відчинити.
За брамою стояла принцеса. Матінко рідна! Який 
вона мала вигляд під дощем! Вода збігала по її во-
лоссі і по платтю на носки її черевиків та витікала 
з-під каблуків, а вона казала, що вона справжня 
принцеса.
«Ну, про це ми вже самі дізнаємось!» — поду-
мала стара королева, але нічого не сказала. 
Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю 
постіль, поклала на дошки горошину, потім узяла 
двадцять матраців і поклала їх на горошину, а 
тоді ще двадцять перин з гагачого пуху.
Тут мусила принцеса проспати ніч.
Вранці її спитали, як вона спала.
– Ой, дуже погано! — мовила принцеса. — Я 
цілісіньку ніч не стулила очей. Хтозна-що було у 
моєму ліжку. Я лежала на чомусь твердому, і від 

цього у мене все тіло тепер у синцях! Просто жах!
Тоді всі побачили, що це справжня принцеса, 
якщо вона крізь двадцять матраців і двадцять 
пухових перин відчула горошину! Такою ніжною 
могла бути лише істинна принцеса.
Принц одружився з нею, бо знав тепер напевне, 
що знайшов справжню принцесу, а горошина по-
трапила до музею, де лежить і досі, якщо її звідти 
ніхто не взяв.

Ганс Крістіан Андерсен  (1782–1816)


