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Оң жактагы тилкеге сөздүн карама-
каршы маанидегисин (антонимин) жаз. 
Ал сөздөрдүн биринчи тамгаларынан 
журналдын бул санынын темасы 
кандай экенин билдире турган сөз 
айкашы куралат. Ал сөз айкашына 
мааниси жагынан карама каршы 
сөз кайсы экенин билесиңби?

Мээрим, 
кел, мен сөздөрдү 

айтайын, сен болсо 
аларды жаз!

Макул, 
Азамат. 

Андан кийин мен 
пайда болгон сөз 

айкашына мааниси 
жагынан карама 

каршы сөздү 
атайм. 

Кара
Душман

Көп  Аз
Ысык

Даамдуу
Күлкү
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Ишенгүл ТЕГИРМЕНЧИЕВА 

Адаттан тыш кийим кийип
Жашаган чөлдө бир адам,
Агылып келген адамдарды
Чөмүлдүргөн ал адам.
Ар күнү жеген тамагы
Жапайы бал менен чегиртке...
Деги бул өзү кай адам? 

Кудайдын угуп буйругун, 
Шектенбестен ишенген,
Шат көңүл менен, жылмайып,
Курууга анан киришкен…
Шылдыңдап аны башкалар:
«Акылсыз неме бул, – дешкен. – 
Асманда үзүм булут жок,
Кемеси кайда сүзмөкчү?» – 
Деп шылдың кылып карыны,
Каткырып көптөр күлүшкөн.
Бирок ал тынбай күч жумшап,
Кемени куруп бүтүргөн. 
Анан эмне болду? – де: 
Төккөндө нөшөр асмандан,
Топон суу баарын каптаган...
Ким эле ошол апаатта,
Үй-бүлөсү менен аман калган? 

Билесин,би?
 

Киттер уктабай жүз 

күнгө чейин, ал эми 

тамактанбай сегиз 

ай чыдай алышарын 

билесиңби?

Коркпой катаал буйруктан,
Терезесин ачып коюп,
Күнүнө үч маал сыйынган,
Кудайына табынган,
Ким экенин сен тапсаң?

1.
2.

3.

Сүрөтүн тарткан – 
Ирина ПОМЕРАНЦЕВА
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Ишемби күнү эртең менен Мээримдин атасынын 
машинасы Азаматтын подъездинин алдына келип 
токтоду. Азамат аларды апасы ичине как салып бы-
шырган таттуу токточтор салынган баштыкты колу-
на кармап, күтүп жаткан. Колтугунда жылдыздуу ас-
мандын картасы салынган куту кыстарылуу.

Мээримдин апасы таттуу токочтор салынган баш-
тыкты көрүп, тартынгандай:

– Ой, муну жөн эле койсоң болмок да... – деди.
Атасы болсо баштыкты кубана колуна алып, ичи-

нен жаңы бышкан таттуу токочтон бирди алды. 
Азамат ка көзүн кысып, «ал эмнеге экенин өзүбүз би-
лебиз ээ» дегендей кылып койду. 

Бир сааттан кийин алар барчу жерине жетишти. 
Дача бийик дөбөдө болчу, ылдыйда дарыя ага тур-

Элмира МУКУЛОВА
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ган. Бирок азыр анын агып жатканы көрүнгөн жок, се-
беби үстүн муз каптап жаткан болчу. Дарыянын ары 
жагында кар баскан токой. Ага дарыядагы устундан 
салынган көпүрө аркылуу өтүп, барууга болот.

Азаматка дача, андагы бакчасы, кудугу жана са-
райы бар үй абдан жакты. Баары абдан кооз болуп, 
карга чулганып тургандыктан, ошол кооздукту бузуп, 
колуңду да тийгизгиң келбейт. Бирок бузушка туура 
келди. Мээримдин атасы менен Азамат үйгө чейин-
ки жолдун карын күрөштү, Мээрим менен апасы бол-
со, аңгыча, үйгө от жага калышты.

Беттери кызарган жигиттер үйгө киргенде, үйдүн 
ичи жылып калган эле. Меште отундар чатырап 
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күйүп, үстүндөгү чоюн казанда бир нерсе боркул-
дап кайнап, даамдуу тамактын жыты келип турат. 
Бөлмөнүн ортосунда отургучтары бар чоң үстөл. 
Четки дубалдын түбүндөгү тепкич менен чатырга 
чыкса болот экен. Азамат ошол жакка сөзсүз чыгы-
шы керектигин дароо түшүндү. Чатырда эмне бар 
экенин Мээримден сурап билгенге аябай ынтызар 
болду, бирок Мээрим ого бетер табышмактатып:

– Кечинде көрөсүң, – деп койду.
Азамат кечти чыдамсыздык менен күттү. Бир 

 маалда Мээримдин атасы:
– Кана эми, коногубузга чатырды көрсөтөлүбү? – 

деди.
Азамат тепкичти көздөй чуркайм деп, Мээримди жыгып кете 

жаздады. Шашпай турган ишпи?! Кыйчылда-
ган тепкичтер дүйнөдөгү эң кызыктуу жайга 
алып барды. Анда эмнелер гана жок! Жез 
түтүгү бар граммофон, эски китептер тизил-
ген текчелер, темир сандык, эски барометр 
анан… телескоп! Азаматтын мындай байлык-
ты көргөндө көздөрү алайды да калды:

– Бул деген мен кыялданган чатыр да! 
 Мээрим, ушунун баары сеникиби?

– Жок, меники! – деди Мээримдин атасы 
сыймыктануу менен. – Карачы, Азамат, менде 

да жылдыздуу асман-
дын картасы бар.

– Ээ-э? А эмне үчүн бул жерде түрдүү жандыктар 
жүрөт? Жыландар… чаяндар…

– Бул басылып чыккан биринчи китеп. Анын ыл-
дый жагындагы жазуу латынча: «Иоганн Стабий 
багыттаган – Конрад Хейнфогель жылдыздарды 
жайгаштырган – Альбрехт Дюрер айланаларга 
сүрөттөрдү түшүргөн» деп жазылып турат. Улуу не-
мис сүрөтчүсү Дюрер топ жылдыздарды грек мифо-
логиясына ылайык сүрөткө тарткан. 

 – Топ жылдыздарды андай түрдө чагылдыруунун 
эмне кереги бар? – деди Азамат чаяндын сүрөтүн 

кабагын бүркөй карап.
Мээримдин атасы үшкүрүп:
– Жылдыздуу асманга байкоо жүргүзгөн 

байыркы астрономдордун башына мын-
дай образдар эмнеге келгенин билбейм… 
Асманга көз чаптырган бардык эле адам-
дар сыяктуу, алардын жүрөгүндө да бир 
туруп коркунуч, бир туруп суктануу пайда 
болгон болсо керек. Алардын жок дегенде 
меникиндей жөнөкөй телескобу да болгон 
эмес. Бирок адамдар асманды карап, 
күн артынан күн, жыл артынан жыл өтүп 
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 жатса деле, асманда баягы эле жылдыздар карап 
турганын көрүшкөн. Алар айрым жылдыздардын 
ортосунда таң каларлык байланыш бар экенин бай-
кашкан. Жылдыздар аларга бир орундан жылбай 
тургандай, тагыраагы, белгилүү бир топ жылдыздар-
ды түзүп тургандай сезилген. Ал эми биздин эранын 
экинчи кылымында байыркы окумуштуу Птолемей 
астрономия боюнча 13 томдон турган, «Альмагест» 
деген эмгек жазган, ошол эмгеги кылымдар бою 
астрономдордун негизги окуу куралы катары кызмат 
кылган. Балким, Дюрер да топ жылдыздарга ошол 
учурдагы адамдарга түшүнүктүү образдарды бериш 
үчүн, «Альмагестти» колдонгондур.

– Ооба, кооз тартылыптыр, бирок мага картам-
да ушул белгилердин жок болгону жагат. А мен  
телес коптон карап көрсөм болобу? 

– Карап көр, сенин жолуң болду десем болот, себе-
би бүгүн асман ачык, Ай да толуп турган учур.

Азамат телескоптун айнегинен карады:
– Ой-иий! Жылдыздар аябай чоң-чоң болуп 

көрүнөт экен! Айды карачы! Карачы, Мээрим, Айдын 
бетинде кандайдыр бир тегерек тактар бар экен...

– Ал айдагы кратерлер, – деди Мээрим баарын 
билген кишидей түр көрсөтүп.

– Ал эми тетиги кызыл жылдызчы! Аябай кооз го!

– Менимче, ал Марс болушу керек.
– А тигине! Карачы, карасаң! Тетиги Сатурн, мен 

аны билем, шакектери бар. Сатурндун шакектерин 
көрүп жатам! Карасаң, Мээрим! – толкунданганынан 
Азамат телескоптон бирден эле киши карай ала тур-
ганын унутуп да койду. 

Мээрим атасы экөө телескоптон асманды суктана 
карап жаткан Азаматты карап жылмайып турушту. 
Мээримдин атасы Азаматтын жанына отуруп алып, 
дагы эмнелерди көрсө болорун айтып бере башта-
ды:

– Бул телескоп – кичинекей, ошондуктан 
мүмкүнчүлүктөрү да чектелүү. Бирок андан Күн 
системасындагы планеталарды, бизден көп ара-
лык алыста турган айрым космостук объектилерди 
көрсөк болот. Мына карасаң, бул Андромеда туман-
дуулугу, ал эми бул Плеяда тумандуулугу.

– Ой укму-уш! – деп, демин ичине ката үн катты 
Азамат. – Мындай кооздук менен улуулуктан бир аз 
коркуп да кеттим! 

– Телескоптон асманды караганда мен көп учур-
да: «Бардыгын кармап туруучу Кудай-Теңир, Сенин 
иштериң улуу жана кереметтүү…» деген сүйүктүү 
ырымды ырдай берем, – деп сөзүн улантты Мээрим-
дин атасы.

Мээрим атасын кучактап:
– А мен болсо Библиядагы: «Жети Аркар жана 

Алты Аркар топ жылдыздарын ким жаратты, өлүм 
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2-ТАПШЫРМА
1. Кайсы планетанын шакектери бар?
2. Библиядан алынган аятты чечмелеп, 

жазып алып, жатта.

көлөкөсүн жарык таңга ким айлантат, күндү ким түндөй 
караңгы кылат, ким деңиз сууларын чакырып, жер бе-
тине төгөт? Анын ысымы – Теңир!» (Амос 5,8) деген 
аятты эстейм, – деди.

 – Кудай улуу, кереметтүү! Түбөлүктүүлүк, түпсүздүк 
деген сыяктуу акылыбыз жеткис түшүнүктөргө туш 
келгенде, жүрөгүбүздө Кудайдан коркуу, Анын улуулу-
гун туюп-сезүү деген сезимдер пайда болот деп ой-
лойм, – деди Мээримдин атасы. – Биз азыр бир кезде 
Ыбрайым, Муса, Жакан асманды карап, көргөн жыл-
дыздарды көрүп жатабыз… 

– А мен түбөлүктүүлүк, түпсүздүк жөнүндө ойлонгон-
до, таптакыр эле эч нерсе түшүнбөй калам, – деп чын 
дилден ачыгын айтты Азамат.

– Андайлардан жалгыз эле сен эмессиң, – деп 
 Мээримдин атасы Азаматтын чачтарын уйпалап кой-
ду. – Мен деле түбөлүктүү, башы-аягы жок чексиз, 
баары нан күчтүү, баарын кыла алган Кудай кантип 
бизге көңүл буруп жатканын такыр түшүнө албайм... 
Мен да сага бер нерсе айтып берем, бирок азыр эмес. 
Угуп жатасыңарбы? Апабыз чай ичкиле деп чакырып 
жатат.

– Таттуу токочтор жана бал менен жалбыз чай иче-
биз, – деп тактай кетти Мээрим.

– Сенинчи, Мээрим, башыңда жалаң куюлушкан, 
кооз, анан калса табышмактуу сөздөр толтура ок-
шойт... – деди Азамат кыйчылдаган тепкичти көздөй 
бара жатып.

Сүрөтүн тарткан – 
Виктория ДУНАЕВА 
жана ШАКИРТ

КОНКУРС УЛАНУУДА!
«Жылдыздуу асманга саякат» – алты бөлүм-
дөн турган повесть. Ар бир бөлүмүнүн соңунда 
тапшырмалар берилген. 2-тап шыр маны 
аткар. Андан кийин ки 
бардык тап шыр-
малардын жообун 
жазганыңдан 
кийин, БАРДЫК 
жоопторду 
Наристенин 
даре гине 
жөнөт. БАРДЫК 
суроолорго туура 
жооп жазып 
жибер ген биринчи 
20 окурманга 
белек бар. 
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Туурасынан:
1. Ыйсанын тирилүү майрамы.
3. Элчи Андрейдин бир тууганы (Мт. 4:18-20)
6. Ыйса кыздан төрөлөт деп кайсы пайгам-

бар айткан? (Ыш.7:14)
8. Барнаба менен чогуу кызмат кылган элчи 

(Элч.иш. 13:46).
9. Ажар уулуна кайсы жерден аял алып бер-

ген? (Башт. 21,19-21)
10. Кудай Өзүнүн элин Мисирден алып чыгуу 

үчүн кимди колдонгон? (Чыг. 3:1-10)

Тигинен:
2. Ыйсанын жердеги атасынын аты (Жкн. 6:42).
4. Ыскактын атасы (Башт. 17:15-19).
5. Алдынан Ыйса жолукканда Шабыл кайда 

баратты эле? (Элч.иш. 9:2)
7. Ысрайылдын биринчи падышасы  

(1Шем. 15:1).
10. Кичинекей Жакып менен Жосенин энеси 

(Мк. 15:40)
11. Ишеними үчүн азап тартып өлгөн биринчи 

адам (Элч.иш. 7:59-60).
12. Элчи Пабылды окуткан белгилүү устат 

(Элч.иш. 5:34-35; 22:3).

Кр
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Билесин,би?
Шимпанзелер бири-биринин 

жүнүн тарап бергенден, жүнүнүн 

арасынан ар кандай курт-

кумурскаларды, тикенектерди жа-

на кирди алып таштагандан 

өзгөчө ырахат ала-

рын билесинби? 

Бул иш менен 

алар кээде бир 

нече саат бою, 

тыным албай  

алектене  коё 

алышат.
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Аптап. Тер шорголоп агып жатат, бирок иш кайнап турган кез. Дагы бир аз чыда-
сак, талаадагы иш бүтөт. Анан картошканын баарын түптөп чыкканыбызга ата-эне-
биз сүйүнөт. Бүгүн өзгөчө күн: ата-энебиз бизди картошка түптөгөнгө жиберишкен 
жок. Биз алардын кечки тамак учурунда бул тууралуу айтып жатышканын уктук. 
Атамдын такыр колу бошобойт, апам да жумуштан чарчап келет. «Картошканын 
сабагы аябай өсүп кетти, түптөлсө жакшы болот эле…» – деди апам.

Байкем экөөбүз бөлмөбүзгө кеттик, экөөбүздүн колубузда бирден китеп. Аңгыча 
байкем мындай деп калды: «Жүрү, бизди талаага баргыла деп айтышын күтүп 
отурбай эле, баралы. Ата-энебиз биздин бир жакшы ишти айттырбай эле, өз эркибиз 
менен кылып койгонубузга сүйүнүшсүн». – «Жүрү», – деп, байкемдин сөзүнө айласыз 
макул болдум.

Иш дээрлик жасалып бүтүп калганда (аз эле иш калды, ошону бүтсөк, дамбага барып, 
сууга түшүп, балык кармасак болот деп жатканда), мен ишти аргасыздан эмес, өз эркиң 
менен жасаган алда-канча жагымдуу экенин түшүндүм. Ал эми ата-энебиз буга кандай 
гана сүйүнбөдү дейсиң!

Кудай биздин өз эркибиз менен чечим чыгарганыбызды жакшы көрөт. Бардык ишти 
өз эркибиз менен, жан дилибиз менен кылышыбызды каалайт. Ал тургай, анча жагым-
сыз, оор ишти болсо да. Мисалы, кечирим сураганды. Кимдир бирөө бизге келип: «Сен 

күнөөлүүсүң. Бар, кечирим сура!» – деп айтышын күтүп отуруунун кереги жок. Кимдир 
бирөө бизге айтып, сунуш кылганы үчүн гана кечирим сурасак, андан чоң кубаныч 
деле ала албайбыз. Өзүбүз сезип, туура иш кылууга өзүбүздү өзүбү мажбурлай 
алсак, анда жүрөгүбүз кубанып, жеңилдеп калабыз. 

Жашообуздагы бардык нерседе ушундай кылган туура. Бардык нерседе 
ушундай кылсак, Кудай абдан кубанат. Айрыкча, рухий жашоодо. Бул эмнени 

билдирет? Бул Библияны окуу, чогулуштарга баруу, сыйынуу, адамдарга, 
айрыкча, алсыз, жалгыз бой адамдарга, жетим балдарга жардам берүү 

деген сыяктуу иштерди өз эркибиз менен кылууну билдирет.
Булардын баарын өз эркибиз менен, чын жүрөктөн, Теңир 

үчүн жасагандай жасасак, жүрөгүбүзгө кубаныч, тынчтык келет. 
Ошондо баары бизге оңой, кубанычтуу сезилет. Достукта да 

ошондой кылган жеңил. Керектүү ишти аргасыздан эмес, 
өз эркибиз менен кылып койсок, ата-энебиз менен болгон 

мамилебиз да жеңил, кубанычтуу, жагымдуу болот.
Библияда: «Эмне жасасаңар да, бардыгын чын 

жүрөктөн, адамдар үчүн эмес, Теңир үчүн жасагыла. Ант-
кени сыйлыкка Теңирден мурас аларыңарды билесиңер, 

силер Теңир Машайакка кызмат кылып жатасыңар» 
(Кол. 3:23–24) деп жазылган.

Дайыма жана бардык нерседе ушундай кылам 
деп чечим чыгар ал, ошондо жашооңдо буга эч 
качан өкүнбөйсүң.

Султан КАДЫРБЕКОВ
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Султан КАДЫРБЕКОВ 

Санкт-Петербургдагы Кышкы сарайда орун алган 
эң чоң музей Эрмитаждын голландиялык улуу 
сүрөткерлердин картиналары коюлган мыкты көргөзмө 
бөлүмү бар. Өзгөчө Рембрандттын полотнолору музейге 
келгендердин көңүлүн өзүнө бурат. Эгер сен ошол 
музейге барып, ошол полотнолордун биринин жанында 
үймөлөктөшкөн туристтерди көрсөң, ал «Адашкан уулдун 
кайтып келүүсү» деген чыгарма, же библиялык кайсы бир 
теманын негизиндеги чыгарма болушу толук мүмкүн. Ал 
жерде «Дөөт менен Жонатан» деген керемет картина да 
бар. Гениалдуу сүрөтчү Жонатан (Ысрайылдын биринчи 
падышасы Шабулдун уулу, мураскер ханзада) менен 
Дөөттүн (Голийатты жеңген Ысрайыл баатыры) достугунун 
эң бир суктанарлык учурун чагылдырган.

Библияда бул эки жигиттин достугу тууралуу баяндалат. 
Кудай алп Голийатты жеңүү кубанычын тартуулаган бул 
бейт-лехемдик уланга Шабул падышанын ичи тарый 
баштаган. Анын уулу Жонатан болсо баатыр Дөөт менен 
дос болчу. Экөө достугу абдан бекем, ынак достордон 
эле. Шабул уулуна ачууланчу. «Эмне үчүн Дөөт менен 
дос болуп жатасың? – деп, далай жолу Жонатандан 
ачуулана сураган. – Ал бир күнү сенден падышалык 

тактыны тартып алат!» – «Дөөт сизге да, мага да эч 
качан жамандык кылбайт! – дечү Жонатан ынанымдуу 

түрдө. – Биз түбөлүк достукка шерттешкенбиз!» – 
«Шашылба, уулум, сен чечим чыгарышың керек: же 

Ысрайылдын падышасы болууну, же Дөөт менен 
дос болууну тандашың керек!»

Күндөрдүн биринде Шабул Дөөттү түшкү 
тамакка чакырат. Бирок ал баатырга урмат 

көрсөтүү үчүн эмес, аны өлтүрүү үчүн 
чакырып жаткан, анткени аны 

атаандашы катары көрүп 

Сүрөтүн тарткан – Лариса ГОРОШКО
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калган эле. Дөөт Жонатандан өзүнүн атынан Шабулдан 
кечирим сурап коюшун өтүнөт да, аныкына тамактанганы 
барбайт. Падышанын буга каарданганын көргөн Жонатан 
атасынын Дөөттү эмне кылгысы келип жатканын билмекчи 
болот. Атасы Шабулдун Дөөткө карата ою кандай экенин 
кантип билдирүү тууралуу Дөөт экөө сүйлөшүп алышат.

Дасторкон четинде Дөөт отура турган орун эртеси күнү 
да бош калганын көргөн падыша Жонатандан досуң кайда 
деп сурайт. Шабул Жонатанга ачууланып, Дөөттү өлтүрө 
турганын айтып коёт. Жонатан атасынын жаман оюн мына 
ушундайча билип калат. Дөөттүн өмүрүнө коркунуч туулуп 
жатканын анын өзүнө билдирип: «Бул өлкөдөн чыгып кет, 
болбосо атам сени өлтүрүп салат. Ал сенден коркот экен!» –  
деп кеңеш берет.

«Досум, сен менин падышага да, өзүңө да ар качан 
ишенимдүү болуп келгенимди билесиң! Бирок, Кудай 
экөөбүздүн бир жүрүшүбүздү каалабайт окшойт. Мен 

кетейин», – деп жооп берди Дөөт. Ошентип эки дос 
акыркы жолу бирин-бири бооруна кыса кучактап, 
падышанын ичи тардыгынын айынан экөө бири-бирин 
экинчи көрүшпөөрүн ойлоп, өксүп ыйлап, Дөөттүн аң 
уулоого жана пелиштиликтерге каршы салгылашка чогуу 
барган учурлары жөнүндө жазган ырларынан чогуу ырдап, 
Кудайды даңктап, коштошушту. 

Рембрандттын картина-
сында дал ушул кошто-
шуу учуру чагылдырыл-

ган. Ал эми бул окуяны сен 
Биринчи Шемуел китеби-

нин 18-20-бөлүмдөрүнөн 
окусаң болот.

Кандай деп ойлойсуң?
1. Ысрайылдын биринчи 

падышасы ким болгон?

2. Эмне үчүн падыша Дөөттү 
өлтүрүүнү чечти?

3. Жонатан үчүн эмне маа-
ни лүү эле: падышалык 
атак-даңкпы, же Кудайга 
ишенген, Ысрайылдын 
болочок падышасы Дөөт 
менен болгон достугубу?
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Жер бети кайрадан жанданып,
Жашообуз кайрадан шаңданып!
Кадамды алдыга таштаймын,
Турбастан түйшүккө байланып.

Атабыз – Кудай, биз – балдары,
Теңирдин ырайымы куткарган.
Ал – күчтүү, кубаттуу! Ал бизди
Куткарат шайтандын торунан.

Теңирден четтебейм эч качан,
Күчүмдүн булагы Кудайда.
Кубанып, шаттанам, ыраазымын,
Куткарып алганына мени да! 

Чымчыктар жаз келгенин кабарлашып,
Чыртылдап, учуп-конот бутактарга.
Чыйырчыктар үн салып сайрап жатат,
Жаз келгенин алар да жар салыша.

Дарыялар жанданып, уктап жаткан,
Шырылдап, суулар агып, аздан-аздан.
Эрксизден эрийт муздар катмарланган 
Күн нуру мээрим төксө тээ асмандан.

Жалтырап көздү уялтып, кызыктырат,
Баспагын, муздун үстүн, ал тайгалак.
Кызыгып чыга койсоң муз үстүнө,
Жыгыласың, өз башыңа салып азап.

Күнөө да кызыктырып, жылтыраса, 
Азгырып, суктандырып, чакырса да.
Ал дагы тайгалантып, жыгат сени,
Баш ийбе, досум ага эч убакта.
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Пауль УАЙТ

– Биздеги салттар боюнча кыздар турмушка чыгып 
жатканда, той учурунда, өздөрүнүн кубанычын жар 
салуу үчүн, тили менен куштун сайраганы сыяктуу 
кооз ыргактарды чыгарышы керек, – деди Элизабет.

– Мына момундай кылып, – деп анын сөзүн бөлүп 
кеткен Лисо шаңдуу, мукам үн чыгарды. – Мындай 
үн чыгарыш үчүн, тилди оңго-солго бат-бат кыймыл-
датыш керек! 

Доктор күлүп: 
– Мен тилимди сунганды эле билем! – деди. 
– Бир аз машыгып көрсөң, сен да ошондой кооз үн 

чыгара аласың, – деди африкалык кыздардын бири.
Ошол учурда булардын жанынан маанайы шат 

адамдар кандайдыр бир ырларды ырдап өтүп ба-
ратышкан. 

– Үйлөнүү тойго кечикпей барышым керек! – деди 
Юдит. Анан кыздар жетелешип (Юдит Лисонун оң 
жагынан, Элизабет сол жагынан жетелеп), жыйын-
га жөнөштү. 

– Доктор, – деди Тембо, – бүгүн үйлөнүп жатыш-
кан экөө биринчилерден болуп эмдөө жасатышкан. 
Экөөнүн көп нерседе ою бир экен. 

Кечинде барабандардын майрамды жар сала урул-
ган добушу дагы деле угулуп жатты. Балдар болсо 
кайрадан баобабдын түбүнө чогулушту. Элизабет ая-
бай кубанып алыптыр: 

– Эң сонун үйлөнүү той болду! 
Юдит анын оюна кошулгандай башын ийкеди. 

Доктордун жардамчысы Дауди кыздарга бурулуп: 
– Силер өзүңөр турмушка чыга турган күнүңөр 

жөнүндө ойлонуп жатсаңар керек, ээ? – деди.
Элизабет уялып, алакандары менен бетин баса 

калды, Юдит болсо күлүп: 
– Дауди, биздин бул тууралуу, дегеле, ойлонору-

бузду сен кайдан билесиң? – деди.
Дауди күрсүнүп: 
– Библияда өмүрлүк жар тандоо жөнүндө эмне ай-

тылары жөнүндө алдын-ала ойлонуп, абдан туура 
кылып жатасыңар, – деди. 

– А эмне, Библияда ошол жөнүндө айтылабы? – 
деп сурады Юдит.

– Албетте, – деп жооп берди Дауди. – Бул Китепте 
Кудай бизге жашообузду канткенде эң жакшы кура 
аларыбызды көрсөтөт. 

– Анда биз эмне кылышыбыз керек? – деп сура-
ды Кали.

– Дауди бир аңгеме айтып берсинчи… – деп шы-
бырады Мгого. – Кызык да болот, жооп да алабыз. 

Отургучта отурган Дауди бир аз алдыга жүткүнө, 
аңгемесин баштады.

Антилопа Дик-Дик гиппопотам Бухуну ка-
рап: «Дарбыздар бышкан маалда жунгли-
де чуркоо боюнча мелдеш өтөт, – деди. 
– «Ии, ооба. Дарбыздар дейсиңби? Мен 
дарбызды жакшы көрөм», – деди Буху.

Анын шилекейи чууруп кетти. Дарыя-
га кирип, сүзүп бара жатып да, дарбыз-
дар жөнүндө ойлонуп баратты, ошондук-
тан пил Нембонун бардык жаныбарларды 
жалпы чогулушка чакырганын уккан жок.

Пил мелдештин эрежелерин жакшылап 
түшүндүрдү. Байге бардыгынын суктануу-
сун жаратты. Аягында Нембо мындай деп 
жыйынтыктады: «Жакшылап ойлонуп, 
күн эки жолу чыккандан кийин, бул жер-
ге кайра келгиле.

Сүрөтүн тарткан – Екатерина ПРАВДОХИНА «Г
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Суроолоруңар болсо, мени кайдан табышты 
билесиңер». – «Мен эмне кылышым керек-
тигин билем! – деп кыйкырды керик Фару. – 
Мен ак кумдун үстүнөн чоң ташты артымда 
түз бороз

салынгыдай кылып, түз сүйрөп келишим 
керек». – «Андай деле эмес, – деди Нем-
бо. – Ташты жалгыз эмес, экөөлөп сүйрөш 
керек». Фару нааразы боло мындай деди: 
«Мына сага!

Андай болсо, дарбызды да экөөнө бөлүш 
керек болот да. Өкүнүчтүү! Гиппопотам Бу-
хуну табыш керек. Ал экөөбүздүн көлөмүбүз 
 дээрлик бирдей. Дарбызды ал да жакшы 
көрөт. Мен аны мелдешке чакырайын».

Маймыл Тото анын артынан чаңды уюлгу-
туп, катуу чуркап бара жатканын көрдү. «Бу-
га бир кесим дарбыз да калбайт, – деди ал 
Дик-Дикке кайрылып. – Мелдешке экөөбүз 
катышпайлыбы?! 

Биз жеңишке оңой эле жетебиз». – «Ой, сен 
эки буттап, мен төрт буттап чуркасак, оор 
болуп калбайбы?» – деп ойлуу сурады Дик-
Дик андан.

«Албетте, андай болбойт! – деди маймыл 
ишенимдүү түрдө. – Мен сага ыңгайлашып 
чуркаганга аракет кылам. Экөөбүз тең дар-
быз жегибиз келет да, туурабы?» Дик-Дик 
макул болгондой баш ийкеди.

Ал «у» тамгасына окшогон, толгонуп өскөн 
өсүмдүктү таңыркай карады. Анын эки учун-
да башты салыш керек болгон илмектер бар 
экен, ал эми үчүнчү учунда таш байланып 
турат.

Тото кумга оонап кирди. Анан өзүнүн күчүн 
көрсөтүү үчүн, чоң ташты көтөрдү. Дик-Дик 
кумурска уюкка чыга калып, мындай деди: 
«Тото, пил менен сүйлөшүп көрбөйлүбү? 

Ал акылдуу, анан да...» – «Сүйлөшкүң келсе, 
сүйлөш!» – деди ага Тото артта өздөрүн Гун 
жана Лун аттуу картаң маймылдар карап тур-
ганын байкабай. Кичинекей маймыл көкүрөгүн 
керип, ташты башынан өйдө көтөрдү. 

Жираф Твига менен баобабдын жалбы-
рагын чайнап жаткан башка бир кичирээк 
жираф пилге барып, аны менен бир нерсе 

 тууралуу көпкө сүйлөштү. 

Андан соң Нембо мурду менен тээ алысы-
раакта өсүп турган, таң калыштуу формада-
гы даракты көрсөттү. Алар кеткенден кийин, 
Твига сөзүн жыйынтыктап: «Бул мелдеште 
жеңип чыгууга бир гана мүмкүнчүлүк бар. 

Нембо баарын туура айтат», – деди. Анан 
Твига алыста өсүп турган даракты карады. 
Эки күндөн кийин жаныбарлардын баары 
узун, кумдуу жээкке чогулушту. 
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Керик Фарунун күрүлдөгөн үнү баарын бу-
рулуп кароого аргасыз кылды: «Жүрү дейм, 
Буху! Экөөбүздүн төрттөн бутубуз, экиден 
көзүбүз бар! Дарбызды да экөөбүз тең жак-
шы көрөбүз. Бизге дагы эмне керек?»

Буху эмне кыларын билбей турду: «Мен 
башка гиппопотам менен жуп болуп ойно-
сом жакшы болмок. Гиппопотам гиппопо-
тамды жакшыраак түшүнөт да». – «Жок, 
жаңылышасың! 

Экөөбүздүн боюбуз да, дене түзүлүшүбүз 
да бирдей. Экөөбүз окшошпуз. Бол, 
баштайлы!» – «Болуптур, – деп такыр 
көңүлсүнбөй жооп берди Буху. – Бирок мен 
кайсы бир жерде, көлөкөдө эле отуруп тур-
гум келип жатат.

Мен бат эле күнгө күйүп калам. Ал болсо 
аябай жаман. Бирок сен аны түшүнбөйсүң 
деле болуш керек». – «Ой, болчу, жүрүчү! 
– деп көшөрдү Фару. – Биздин колубуздан 
келет, көрөсүң го! 

Же дарбыз жегиң келген жокпу?» – «Ал-
бетте, жегим келет. Бирок сен гиппопо-
там болсоң, кумдун кандай ысык экенин 
билмексиң. Кумдун үстүнөн бассаң, бутуң 
ооруйт...» 

Ал такыр көңүлдөнбөй жатып, акыры старт-
ка жөнөдү, мындай ысыкта сөзсүз ооруп 
каларын айтып, күңгүрөнүп да баратты. 
Аңгыча Буху үстүңкү эринин алдыңкы буту 
менен көтөрмөкчү болуп, токтоду. 

Фару аны таң кала тиктеп калды: «Жүрү, 
Буху! Эриниңди жайына койчу». – «Меним-
че, мен... азыр... чүчкүрөм... А-ап-чхи-и! Ой, 
жок, мурдуман суу, көзүмдөн жаш куюла 
баштады...»

«Э-эк, – деп нааразы боло бурк этти Фару. 
– Эгер азыр чуркап жөнөбөчү болсоң, мен 
сени бир нерсе кылам! – деп туруп, ал ал-
гач мүйүзүн, анан башын толугу менен ил-
мекке салды. – Жүрү деп жатам!»

Бухунун көнбөскө аргасы жок эле. Фару-
нун артынан илмекти мойнуна салып: «Эми 
кайда барабыз? Биринчи барар жолубузду 
тактап алып, анан ошол жол менен барбай-
лыбы?» – «Ойлонгонуңду токтотчу! 

Болчу, жөнөшүбүз керек!» Фару нааразы 
боло бир ордунда тыбырай берди, айлана-
сында чаң уюлгуп жатты. Баобабдын жа-
нында турган Твига башын чайкап: «Булар 
бири-бирине тең түгөйлөр эмес да!

Булар эми борозду таптакыр ийри салышат. 
Бою тең болгону менен, мындай эки баш-
ка жаныбар кантип мелдеште жеңсин?» – 
деп жатты. Аңгыча зебра Поккинин: «Ии, 
даярсыңарбы?» – деген кыйкырыгы угулду. 

«Албетте, даярбыз!» – деди Фару. «Эң түз 
бороз салган жуптар жеңет, – деп эскертти 
Покки. – Стартка, көңүл бургула, КЕТТИК!»
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Дауди аңгемесин орто жерден токтотуп, унчук-
пай калды. Ал өзүн көздөй ичке жол менен 
чуркап келаткан медайымды көрдү. 

– Дауди, сиздин жардамыңыз керек, шашылы-
ңыз! – деп кайрылды ал дарыгердин жардам-
чысына. 

– Баратам, – деген Дауди медайымдын арты-
нан жүгүрүп баратып, балдарга: – Мени ушул 
жерде күтүп тургула! Кайра келип, окуяны 
аягына чейин айтып берем, – деп кыйкырды. 

(Уландысы бар) Сүрөтүн тарткан –  
Юлия ПРАВДОХИНА

Пайдалуу кен,еш

Досту абайлап танда.

Бирок Бухунун жолунда пальма турган, ошон-
дуктан ал аны айланып өтүш үчүн, Фаруну чет-
ке түрттү . «Сен эмне кылып жатасың?! – деп 
ачууланды Фару. – Биз кантип жеңмек элек, 
эгер сен...»

«А сен алдыбызда эмне турганын көргөн 
жоксуңбу?» – «Унчукпа! – деп анын сөзүн 
бөлдү Фару. – Алдыны көздөй чуркай бер деп 
жатам сага!» Дүң-ң! Аңгыча керик бакка барып 
бир тийди да, теңселип барып токтоду.

Бактын башынан анын үстүнө кокос жаңгак-
тары күбүлүп түштү. ДҮҢ! Бир жаңгак так эле 
анын мурдуна келип тийди. ДҮҢ! Дагы бирөө 
Бухунун эки көзүнүн ортосуна тийди. Ачуулан-
ганынан Фарунун көздөрү кызарып кетти. 

Сегиз жоон бут кумдун үстүнө коюлду. Алысты 
көрбөгөн Фару өзүнүн мүйүзүнүн жанынан ал-
дыны карады. Ал паровозго окшоп, күшүлдөп 
жатты. Гиппопотам Буху кериктен калышпоо-
го тырышат. 

Алардын артындагы таш ары бери тоголонуп, 
жердин бетине жыландын изиндей болгон ий-
ри бороз калтырып баратты. «Тезирээк!» – деп 
кыйкырды Фару. «Биро-о-ок... – деп оор дем 
ала сүйлөндү Буху. 

Ал маңдайынан бийик пальманы көрдү. – Ан-
дан көрө, токтоп... эме... тиги...» – «Сүйлөгөндү 
коюп, тезирээк чурка!» – деп буйрук берди 
Фару. Анын башы төмөн салынып, көздөрү 
жүлжүйүп калган эле.

«Эмне кылып жатасың?!» Бирок ал ташты 
сүйрөгөн бойдон, андан ары чуркады, аңгыча 
болбой, таш чечилип кетип, учуп барып Фару-
нун так жонунан тийди.

Кериктин каары кайнады. Ал илмек башынан 
чыгып кеткичекти башын чулгуй берди. Бухуну 
капталга бир сүзгөн Фару жунглинин арасын 
көздөй чуркаган бойдон кетти. Күйүгүп, бышыл-
дап калган Буху отуруп, демин эптеп басты.

Ал акыры көзүн ачып, экөө артына кандай 
ийри -буйру бороз калтырышканын көрдү. «Ой, 
кокуй! Экөөбүз аябай окшош болгонубуз ме-
нен, таптакыр эки башка турбайбызбы! Муну 
жарыштын алдында ойлонбогонубузду кара...»
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Ыйса шакирттери менен Иерусалим-
ге бара жаткан. Бейтфагияга, Зайтун 
тоосуна келгенде, Ыйса эки шакиртин: 
 «Айылга кирсеңер, байланып турган бир 
ургаачы эшекти, кодикти, көрөсүңөр. 
Чечип алып, Мага алып келгиле…»  
(Мт. 21:1–2) деген тапшырма менен 
жөнөттү. 
Сүрөтүн тарткан – Элмира МУКУЛОВА
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Бир жолу Ыйса Иерусалимге киргенде, 
эл Аны кубаныч менен тосуп алып, 
Анын жолуна өздөрүнүн кийимдерин 
жана бактын бутактарын төшөшкөн. 
Жалбырактардагы сөздөрдү ирети 
менен туура койсоң, шакирттер Кудайды 
эмне деп даңкташканын билесиң.

Түзгөн жана 
сүрөтүн тарткан 

– Ольга ГУЦОЛ

Бул жерде Библиядагы кайсы окуя 
чагылдырылган? Карандашты барактын 
бетинен албай туруп, сен да ал окуяны 
тартканга аракет кыл.

Сүрөтүн тарткан – Эмма НИКЕЛЬ

Тен,ир

атынан

кел
е

жат
ка

н

Пады

шага

дан
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Лука

Н
А

РИ
С

ТЕ
  2

/2
0

18

Катышуучулар: 
үч жоокер, периште, Мариям, Саломе.

 1-ЖООКЕР. Мунун фарисейлерге кереги не? Түшүнбөйм.
  Жумадан бери мүрзөнү кайтарып турабыз.   
   Мындайды ким көргөн?! Мындан пайда чыгарына    
  көзүм жетпейт! Турабыз эле, турабыз, эмне үчүн    
  турганыбызды да билбейбиз!

 2-ЖООКЕР. А сен ойлонбо. Бул буйрук.
  Эсиңде болсун – башчынын буйругу. Кимдир бирөө  
  жылдырып салбасын үчүн, 
  ташты көз албай карагыла деген.

 3-ЖООКЕР. Ташты жылдырып? Андай балбан кайда экен?
  Бүтүндөй аскер кошууну араң жылдырбаса муну.
  Мен аябай чарчадым, үйгө кетким келет!
  Мүрзө кайтарып отургандан көрө, үйгө барып   
   уктагым келет!

3-жоокер таштын жанына жатат.

 1-ЖООКЕР. Туура айтасың, досум, шай кетти.
  Эки күндөн бери, күнү-түн кайтарганыбыз ушул мүрзө.
  Эч ким келген да жок, кеткен да жок.
  Бир аздан соң таң атат. Анан дагы эмне болор экен?

 2-ЖООКЕР (3-жоокерди ойготот). Эй дейм! Тур, азыр уктаар маал эмес!
  Уктабашыбыз керек, эмне унутуп калдыңбы? 
  Уктасак, көргүлүктү көрөбүз!

 3-ЖООКЕР. Ой кыйкырбачы! Өлүктөрдү чочутасың!

 2-ЖООКЕР. Мүрзөнү уктабай кайтаргыла деген.
  Ыйсанын шакирттери жашыруун келип, 
  Анын сөөгүн уурдап кетишпесин,
  Бул жерде бекеринен турган жокпуз. 

Мария ДЕЛЬ
Сценка
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 1-ЖООКЕР. Мен жөнөкөй жоокермин,
  Бирок фарисейлер Ыйсаны эмнеге  
   айыпташканын түшүнбөдүм?
  Ушунча сабап, өлтүргүдөй
  Ал Киши эмне кылды экен?
  Ал эч жамандык кылбай,
  Айыл-кыштакты аралап жүрчү,
  Аны баары билчү
  уурулук деле кылбай, киши деле өлтүрбөй,
  адамдарды окутуп жүрчү.
  Андай болсо Аны айкаш жыгачка эмнеге кадашты?

Ыйсанын азап чегүүсү жөнүндө ыр.

 2-ЖООКЕР. Мен синедриондун ушундай чечкенин уктум.
  Мыйзам окутуучулар менен фарисейлер,
  «Ал Өзүн Кудайга теңеди» дешти.
  Ошон үчүн Ыйсага ушундай жаза беришти.

 3-ЖООКЕР. «Ыйса кайра тирилем» деп айткан деген,
  ушак тараптыр эл ичинде. 
  Бирок мен буга ишенбейм…

 2-ЖООКЕР. Анын жаңылып калганы эми  
   түшүнүктүү болбодубу.

Капысынан жер титиреп, күн күркүрөп,  
мүрзөнүн оозундагы таш тоголонуп кетет,  

жоокерлер жерге жыгылышат.

Ыйсанын тирилүүсү жөнүндө ыр. Ыр ырдалып 
жатканда жоокерлер дүрбөлөң түшүп, 

качып жөнөшөт. Жыпар жыттуу 
заттарды алып, аялдар келет.

 МАРИЯМ. Жүрөгүм ооруп, жаралуу, сыздайт,
  Ким бирөө канжар кеткендей сайып.
  Оо, Ыйса! Неге айрылдык Сенден?
  Сен кеттиң бизди кайгыга салып?

 САЛОМЕ. Мени да кайгы муунтуп жатат,
  Жүрөгүм сыздап, ойлогон сайын. 
  Устатым өлдү, айкаш жыгачта… 
  Кыйноону тартып, агызып канын.
  Эми эмне болот? Бир Кудай билээр.
  А бизге калды бир гана жалгыз
  Элеси Анын эскерип жүрөр.

 МАРИЯМ.  Жаралуу колун унутам кантип?!
  Ошол колдору көптөргө жардам,
  Берди эле талбай, бизди сүйүнтүп,
  Ал тургай өлүп калган адамды,
  Койчу эле Ыйса кайра тирилтип.
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 САЛОМЕ. Ооба, эсимде, Лазарды Ыйса
  Тирилтип койгон жаткан көрүнөн.
  Кубанып биз да, шаттандык эле!
  Досубуз биздин тирилгенине.

 МАРИЯМ.  Жүргүлө эми, баралы Ага кайрадан,
  Ал үчүн бизди азаптар күтүп турса да!

 САЛОМЕ. А бирок ташты ким берет бизге жылдырып?
  Алыбыз келбейт, ал ташты алып салууга.

 МАРИЯМ. Карачы, жок го бул жерде эч ким, ал тургай
  Сакчылар кайда кетишкен мүрзө кайтарган?
  Ой укмуш, карасаң, муну ким кылган?  
  Таш дагы жылып калыптыр көрдүн оозунан?
  Мен жакын барып, көрөйүн эмне болгонун...

 САЛОМЕ. Ой, ал жакта бирөө отурат окшойт, карачы,
  Апапак кийим кийинип, жүзү жаркыган!

 ПЕРИШТЕ. Тирүүнү өлүк ичинен издеп не керек?
  Ал тирүү, Ыйса дал бүгүн таңда тирилди!
  Баргыла дагы, баарына муну айткыла:
  «Тирилди Ыйса! Түбөлүк эми биз менен!»
  

МАРИЯМ менен САЛОМЕ (жыйындагыларга кайрылып): 
Ыйса тирилди!

Машайактын тирилүү күнү майрамынын 
алдында рухий жашоо жана адеп-ахлак 
боюнча тарбия мугалими Алла Веренчук 
башталгыч класстардын окуучуларына 
тээ байыркы учурда, Пасах майрамынын 
учурунда кандай окуя болгонун эстетүүнү 
чечет. Былтыр балдар бул окуяны угушкан 
эле, эми болсо Алла бул маанилүү окуя-
лар менен сабактарды балдардын эсине 
кайрадан салып койгусу келди. Сабакты 
эсте каларык кылуу үчүн, ал пластмас-
садан «пасах» жумурткаларын жасап, 

алардын ар биринин ичине өзү ошол 
максатта даярдап койгон нерселерди: 
кездеменин кесиндисин, кичинекей 
айкаш жыгач, кылыч жана таш салып 
койду.
Балдарга жумурткаларды таратып 
берип, бул буюмдар Теңирдин айкаш 
жыгачка кадалышы менен тирилиши 
жөнүндөгү окуяда кандай ролду ойно-

гону жөнүндө айтып беришин алар-
дан суранды. Балдар Библиядагы бул 

аңгемени улам бирин-бири толуктап, жан 
дили менен айтып беришти. 
Жумурткалардын бирөөсүнүн ичинде эч 

нерсе жок экен. «Мында эч нерсе 
жок турбайбы!» – деп жибе-

ришти балдар! «Бул силерге 
эмне тууралуу айтып 
турат?» – деп сурады 
Алла. Балдар бош калган 
мүрзөнү эстешти. Ыйса 
тирилди!

Майя ТОДОСОЙ, Молдова

ИЧИ БОШ 
ЖУМУРТКА

Сүрөтүн тарткан – ШАКИРТ
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Түзгөн: Жаныбек МАМЫРОВ

Кроссвордду чечмелесең, тигинен 
кеткен, белгиленип коюлган торчолордон 
Элчилердин иштери китебинде айтылган 

шаардын атын таба аласың.

Туурасынан:
1. Ыйса чоңойгон шаар (Мт. 2:23).
2. “Кудай биз менен” деген маанини берген 

сөз (Мт. 1:22).
3. Жүйүттөрдүн майрамы (Жкн. 6:4).
4. Ыйса Машайакты суракка алган сот 

(Лк.23-бөл.).
5. Степанды өлтүргөндөр тарапта болгон 

адам (Элч.иш. 8:1).
6. Он эки шакирттин бири (Жкн. 20:24).
7. Ыйсага жашыруун, түн ичинде келип 

жүргөн адам (Жкн. 3:1-2).
8. Ыйсанын энесинин аты (Мт. 1:18).
9. Кудайдын белегин сатып алуу үчүн 

Шымон элчилерге эмне алып келген? 
(Элч.иш. 8:18-20).

10. Ошондо алар ага: “Биздин атабыз - ....... 
деп жооп беришти (Жкн. 8:39).

Сүрөтүн тарткан – Алина МИНАЕВА

Билесин,би? 
Керик-куштун ургаачысы жумуртка-

ларын туугандан кийин, өзүнүн уясында 

«туткун» болуп каларын билесиңби? Ал 

уянын оозун эркеги алып келген ылай 

менен кичинекей гана жылчык калтырып 

бүтөйт. Ошол жылчыктан эркеги 

ургаачысына жана 

балапандарына жем 

алып келип, берип 

турат. Ургаачысы 

балапандарын 

жырткычтардан 

мына ушинтип 

коргойт.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Сүрөтүн тарткан –  

Наталия ЖУРАКОВСКАЯ

Кумурска уянын таштай бекем дубалдарын 
кайсы коркунучтуу жырткыч талкалап, чоң-чоң 
тешик кылып салды экен? Бактардын кабыгын 
курч тырмактары менен сыйрып, айланада жер-
дин баарын айдагансып, казып таштаган кайсы 
жандык болду экен? Жоон тамырларды ичке 
жиптей эле үзүп таштаганчы? Деги бул ким? Ой, 
корком, корком! 

Корпой эле кой! Бул, болгону, эбегейсиз  чоң 
соот көтөргүч (Priodontes maximus), ал караң-
гыда гана «иштеп», күндүз жашаган жеринен та-
кыр чыкпайт. Ушинтип, баарын кыйратып таштоо-
го анын акылы кантип жетти? Көрсө ал кумурска 
уяны тешип, тешиктен ичке, шуштугуй мурдун 
сойлотуп, узун, жабышкак тилин сунуп туруп, 
кумурска уянын бүт булуң-бурчун жалап чыгат 
тура. Тилине жабышкан курт-кумурсканын баары 
ага жем болот экен. Ошентип, ал түнкүсүн тамак-
танганда жер казылып, дарактар жабыркайт тур-
байбы...

Чоң соот көтөргүч – туугандарынын ичинен 
алпы. Денесинин узундугу бир жарым метрге, 
салмагы 60 килограммга чейин жетет. Элестетип 
көрчү: алдыңкы бутунун ортоңку манжасынын 
тырмагы 20 сантиметрден узун болот экен! Жер 
бетиндеги эң узун тырмак ушунуку! 

Соот көтөргүчтөр – жер бетиндеги териси ске-
лети болгон бирден бир жаныбар! Кабырчыгы 
жоокерлердин соотуна окшош, анысы абдан 

кыймылдуу болуп, көп сандаган муунактарга 
бөлүнгөн. Бул жырткычтын узуну жарым метрге 
жеткен куйругу да катуу кабырчык менен кап-
талган. Шуштугуй ооз-мурдунун ичинде артты 
көздөй кайрылган жүздөй тиши бар. Кургак-
тыкта жашоочу сүт эмүүчүлөрдүн ичинен соот 
көтөргүчтөр тиштеринин саны боюнча алдына 
эч кимди чыгарбайт! Алар термит-кумурскалар-
ды жана алардын личинкаларын, кээде – ку-
мурскаларды, жөргөмүштөрдү, курттарды жана 
тарп жешет. 

Чоң соот көтөргүчтөр Аргентинанын түндүгүндө, 
Бразилияда жана Гайанада жашашат. Нымдуу 
жунгли токойлорун жана ачык жайыттарды жак-
шы көрүшөт. Пума менен ягуарларды эске алба-
ганда, анын душмандары көп эмес. Анын эң баш-
кы душманы деп адамды эсептөөгө болот: ага, 
көбүнчөсүн, эти үчүн аңчылык кылышат, бирок 
аларды талааларды кыйратышканы үчүн да жок 
кылган учурлар болот. 

Коркунуч туулса, соот көтөргүч жерди казып 
кирип кетет. Алардын бири бир жолу курч тыр-
мактуу буттары менен жанталаша иштеп, бир 
мүнөттүн ичинде жолдогу асфальтты оюп, жер-
дин астына кирип жашынган экен! 

Алар мына ушундай күжүрмөн жоокерлер! Би-
рок чындыгында, бир аз коркогураак жоокерлер.

Кумурска жегич

Шар түрүндөгү 
соот көтөргүч

Чоң соот көтөргүч

Ташбака

Талаа кескелдириги
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Кабырчыктуу чычкан

Үмүт МААРАЗЫКОВА 
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Темирдин мектептеги эң жакшы көргөн сабагы тарых сабагы болчу. Ошондой эле ал ба-
лык кармаганды жактырчу. Бул жагынан ал чоң атасына окшош эле. Чоң атасы китепти көп 
окуп, эске тутуусу мыкты болгондуктан, небересине кызыктуу окуяларды көп айтып берчү. 

Бир жолу Темир менен чоң атасы кайрадан балык кармаганы бармай болушту. Алар 
балык кармаган көлгө чейинки аралык бир жарым чакырымдай бар эле. Темир жолду 
катар чоң атасы менен сүйлөшүп барарына сүйүнүп жатты, анткени аны кандайдыр бир 
кызыктуу окуя айтып берет деп ойлоду. 

– Түшкү тамакка ичине фарш салынган калемпир даярдап койдум, – деди Темирдин 
апасы. – Эгер кечигип калсаңар, өзүңөр жылытып жесеңер болот, анткени мен түштөн 
кийин ооруканадагы Асыл эжеге учурашып келейин деп жатам.

Кайырмактар менен жемди алып, Темир чоң атасы экөө жолго чыгышты.
– Апаңдын айткандарынан улам, менде сага калемпирге байланыштуу бир кызык-

туу аңгемени айтып берсемби деген ой пайда болду, – деди чоң атасы. – Бир жолу мен 
ачуу калемпир менен эң биринчи болуп таанышкан европалык адам Колумб болгондугу 
жөнүндө окудум эле. Ал 1493-жылы Гаитинин жергиликтүү жашылчаларынан жасалган 
ачуу соус жеп калат. Бул тууралуу Колумб өзүнүн күндөлүгүнө жазып калтырган экен. А 
сен бир жолу европалык баскынчылар калемпирдин ачуу экендигин кандайча сезишке-
нин билесиңби? 

Темир башын чайкады.
– Бул окуя 1532-жылы Ориноко дарыясынын жанында болгон. Конкистадорлор – индей-

лердин жерлерин басып алуучулар – көп учурда жергиликтүү уруулардын каршы-
лыгына көп туш болгонун билсең керек. Алардын мындай каршылык көрсөткөнүн 
да түшүнүүгө болот. Ошентсе да, адатта, салгылашууларда баскынчылар 
ок атуучу куралдардын жардамы менен жеңип кетишчү. Бирок бир жолу 
жаа менен куралданган индей урууларынын ичинен колдоруна патныс 
көтөргөн бир нече адам бөлүнүп чыгышкан,  патныстарда ысык чок-
тор бар болчу. Конкистадорлорду көздөй жалтанбай бет алган 
алар чокко кандайдыр бир күлмайда нерсени себелешкен. 
Шамал испандыктарды көздөй соккон до, алардын отряды 
такыр түшүнүксүз бир абалга туш болот. Күтүүсүздөн эле 
аскерлердин көздөрүнөн жаш куюлуп, чүчкүрүп, жөтөлө 
башташат, мындай абалдан буйдалган аскерлер кар-
шылык көрсөтө албай калышат. Учурдан пайдала-
нып, индейлер чабуул жасашат. Ошентип алар 
испандыктарды калемпирдин жардамы менен 
жеңишет! Көрсө, чындап эле: ысык чоктор-
го алар майдаланган кызыл калемпирди 
себелеген экен! Ошондо уулуу, ачуу зат 
бөлүнүп чыгып, баскынчылардын ооз-му-
рундарынын, тамактарынын ичиндеги 
былжырлуу чел кабыктарды кычышты-
рып, ачыштырып жиберген.

– Укмуш окуя экен! – деп таң калды 
бала. – Мындай ыкма жөнүндө мен 
мурда эч качан уккан эмесмин!

– Ооба, эркиндик жана көз ка-
рандысыздык үчүн, адамдар кээ-
де кандай гана ыкманы болбосун 
колдонуу га даяр болушат эмеспи.

Кабыктуу 
калемпир 

– картошка 
менен 

помидор 
сыяктуу 

паслёндор 
түркүмүнө 

кирген 
өсүмдүк. 

Адатта 
бул көп 

жылдык, 
бадал 

түрүндө 
жана 

жарым 
бадал 

түрүндө 
болот.

Сүрөтүн тарткан – 
Александр ВОЛОСЕНКО
жана ШАКИРТ
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Чили деп аталган абдан 
ачуу калемпир менен таттуу 
болгар калемпири – жашыл-
ча түрүндөгү калемпирлер 
түркүмүнүнө таандык. 500дөй 
калемпир сортунун жемиши 
ачуулугу, жыты, даамы жагы-
нан эле эмес, формасы жагы-
нан да айырмаланат. Калем-
пирдин узун жана тогологураак  
түрү, алмурутка окшош жа-
на конус түрүндөгүсү, түз жа-
на ийил ген түрлөрү бар. Чоң, 
калың жана төрт кырлуу болгар 
калемпири (аны «паприка» деп 
да аташат) – кыйла кеңири та-
раган сорт. Аны чийки бойдон 
да, маринаддап да, отко как-
тап, сууга кайнатып жана куу-
руп да жешет. Андан калемпир 
пасталарын, соус тарды, таты-
малдарды жана кетчуп жаса-
шат. Жыттуу татымал катары 
негизинен майдаланган, ачуу 
кызыл калемпир колдонулат. 

Калемпирдин тарыхынан
Кызыл калемпир Америка-

да тээ байыртадан бери өстү-
рүлүп келе жаткан жашылча. 
Кабыктуу калемпирдин меке-
ни болуп, негизинен Мекси-
ка менен Гватемаланын суб-
тропиктик аймактары эсепте-
лет, бул жактарда калемпир-
ди байыркы майялар менен 
 ацтектер үйдө өстүрүшкөн. 
Алар ачуу калемпирди туз-
дун ордуна пайдаланышкан, 
туз эмне экенин болсо, көп 
билишчү эмес. Ал эми таттуу 
калемпир жашылча катары 
колдонулган. 

Европага кызыл калемпирди 
дарыгер Христофор Колумб 
алып келген. Башында аны 
дары өсүмдүк катары колдо-
нушкан, бирок көп өтпөй бул 
экзотикалык жашылча ашка-
нага келип, жыттуу татымал 
катары колдонула баштаган. 
XVI кылымдан баштап, калем-
пир бүтүндөй Европага тара-
ган. Россияга калемпир XVI 
кылымда келген, бирок XIX 
кылымда гана кеңири колдо-
нула баштаган.

Перу менен Чилинин 
бүтүндөй аймагында 
маркумду мумиялап көмгөн 
байыркы көрүстөндөр 
кездешет. Алардын ичине 
кургатылган кабыктуу 
калемпирлерди илип 
коюшкан. Бул таң каларлык 
нерсе эмес, анткени 
калемпир бактерияларды 
жок кылуучу жана эң 
мыкты антисептикалык 
касиетке ээ.

Ачуу калемпирди жемиш деп 
эсептеп, алмалар менен катар 
эле жеген Кариб аралдарынын 
жашоочуларынан 
айырмаланып, биз чилинин 
дуулдаткан ачуу даамына 
көнгөн эмеспиз. Европалыктар 
үчүн чилини ашыкча көп жеш 
тамак сиңирүү органдарына 
коркунучтуу болуп, ал тургай, 
ички күйүктөргө алып келиши 
мүмкүн.

Чымчыктар ачуу калемпирди 
чокуп жей беришет, анткени 
алар анын даамын ачуу кылып 
турган капсаицинди сезбейт. 
Ошентип, чымчыктардын 
тамак сиңирүү системасы 
аркылуу өткөн калемпирдин 
уруктары башка жерге 
түшкөндө кайрадан өсүп 
чыгат.

Ж
ар

ат
ыл

ыш
 ке

ре
ме

тт
ер

и 

Элвира КАДЫРБЕКОВА 

Кызыктуу фактылар 
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Дайва БАУЭРЕНЕ

Надежда ЮРГАЙТЕНЕ
Сүрөтүн тарткан – 

Айда ПОВИЛАЙТИТЕ

Мен – тамекимин. Мүмкүн сен (анча чоң эмес, апапакай, жепжеңил) мени эч кан-
дай зыян келтире албайт деп ойлойттурсуң? Анда жаңылышасың! Мен аябай жаман 

жана уулуумун! Ак кагаз менин уумду жашырып турат. Мен адамды өзүмө кул кы-
лып ала алам! Тамеки чеккен ар бир адам менин капканыма түшөт. Мендеги никотин 

адамды өзүнүн уулуу капканында коё бербей кармайт. Ал тургай, бир аз убакыт гана 
чексе деле, адам мага көз каранды болуп калат. Тамекинин түтүнүн соргондо нико-

тиндин биринчи дозасы адамдын мээсине 10-20 секундда эле кирип барат. Тамекинин 
түтүнүндөгү уулуу заттар өпкөгө кирет. Акырындап өпкөдө кара тактар пайда боло баш-

тайт.
Бир апельсин жеп, бирок артынан бир тамеки чеккен адам ал апельсинди жебегенге 

эле тете болот, анткени тамеки – витаминдерди жок кылгыч. Зыянсыз тамеки деген бол-
бойт! Кээ бир тамекилер сыртынан эле жакшынакай, эч зыяны жоктой көрүнүп, түтүнү 
жалбыз даамданып турушу мүмкүн, бирок чындыгында алардын ичи толо уу. Тамеки чек-
кен адам түтүндү соруп, кайра чыгарат, ал эми уулуу заттар анын дем алуу жолдоруна 
акырындап топтолуп отуруп, жүрөктүн иштешин бузуп, эс тутумду начарлатып, тери ме-
нен тиштердин түсүн өзгөртүп жиберет. Тамекинин түтүнү өпкөнүн өзүн тазалоо процес-
син бузуп, ал түтүн менен дем алган адамдын баарына зыянын тийгизет. Тамеки чеккен 
адамдын жанында болуу айрыкча балдарга жана кош бойлуу аялдарга коркунучтуу.

Тамекинин түтүнү эки түрдө болот: негизги жана кошумча түтүн. Негизги түтүн – бул 
чеккен адам соруп, кайра чыгарган түтүн. Кошумча түтүн болсо күйүп турган тамекинин 
өзүнөн чыгып жаткан түтүн. Кошумча түтүндө зыяндуу заттар алда-канча көп. Анын кон-
центрациясы чеккен адам соруп, кайра үйлөгөн түтүндөгүдөн жогору. «Күчтүү тамеки 
экен!» – деп ойлошот адамдар, ал эми тамекинин түтүнү болсо бул учурда ооруларды 
пайда кылып жаткан болот. Ал ооруларга: өнөкөт бронхит, ашказандын былжырлуу ка-
быгынын сезгениши, ашказан жарасы, өпкөнүн, эриндердин, тилдин, ооз көңдөйүнүн 
рак оорусу жана башка көптөгөн оорулар кирет. Тамекинин түтүнү адамдын өмүрүн 
кыскартат.

 Тамеки чегүүдөн пайда болгон оорулардан дүйнө жүзүндө жылына беш миллион-
дон ашуун адам өлөт. Тамеки чеккен адам чөгүп бара жаткан кеме сыяктуу, ал өзү да 
кыйроого учурайт, жанындагы өтө көп адамдарды артынан кошо ала кетет. 

Мен, тамеки, сага өзүм жөнүндө кашкайган чындыкты айтып бердим. Азыр болсо: 
«Тамеки чегүү өлүмгө учуратат» деген жазуусу бар өзүмдүн кутума барайын. Уктап, 
эс алганча, кимдир бирөө келип, мени ойготуп, көрүнбөгөн, уулуу капканыма түшкүчө 
күтө турайын...

Ой, кимдир бирөөнүн манжалары мени кутумдан алып жатат. Азыр мени кимдир 
бирөө чегет. Ай! Мени так орто жеримден сындырып жатат, мени таштандыга ыргы-
тып жатат! Aй-aй-aй!
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Сүрөтүн тарткан – Виктория ДУНАЕВА 
жана Сезим ТААЛАЙБЕКОВА

Жооп берген: Марипа КУБАТБЕКОВА

Адам ата менен Обо эне күнөөкөр адамдар болгон. Күнөөлүү, таза эмес эч бир нерсе ыйык Кудайдын 
жанында, асманда боло албайт. Балким, алар Кудайдын алдында күнөөлөрү үчүн, өз каалаганын кылышканы 
үчүн кечирим сурагандыр, анан Кудай аларды Өзүнө кабыл алгандыр. Ыйса Машайак келгенге чейин жер 
бетинде жашап кеткен адамдар да Кудайдын кечирерине, күнөөдөн сатып аларына болгон ишеним аркылуу 
куткарылышкан. Анан калса, Кудай Адам ата менен Обо энеге урпагы Машайак шайтанды жеңет деп айтып, 
үмүт берген (аялдын тукуму жыландын – шайтандын башын жанчыйт. Башт. 3:15ти кара).

Кудай адамдарды Кудай Уулунун – Дүйнөнүн Куткаруучусунун келишине 
даярдашы керек болгон. Ал үчүн адамдарга мыйзам (Он осуят) бериши керек 

болгон, ал аркылуу адамдар Кудайдын адеп-ахлакка байланышкан ыйык 
ченемдерин көрүп, өздөрүнүн күнөөкөр экенин сезиши керек эле. Адамдар 

өздөрүнүн күнөөкөр экенин, Кудайдын талаптарына дал келе алышпастыгын, 
Кудайдын осуяттарын аткара алышпастыгын жана Куткаруучуга муктаж 

экендиктерин түшүнүшү керек болчу. Ошол себептен Библияда Кудай Өзүнүн Уулун 
өз убагы келгенде, кылымдын акырында (Гал. 4,4; Эвр. 9,26) бул дүйнөгө жибергени 

айтылат. 
Кудай Өзүнүн аяндарын Өзүнө бекем ишенген жана Өзүн жан дилинен издеген Ыбрайым 

деген адамга бере баштаган. Кудай Өзүн издегендерге Өзүн таанытат. Ыбрайымдан 
Кудай эл (ысрайыл элин) жараткан, ушул эл Кудайдын аяндарын сактап, Машайакты 
күтүшү керек эле. Жердеги санжырасы боюнча алганда, Машайак Ыбрайымдын урпагы. 
Кудай Ыбрайымга анын урпагы аркылуу бардык элдер бата аларын айтып, ошол убадасын 

аткарган. Ишенгендердин баары ишенимдүү Ыбрайымдын улуу урпагы – Куткаруучу 
Машайак аркылуу, аны менен кошо бата алышат.

Кел, ойлонуп көрөлүчү: сен ата-энеңди жакшы көрсөң, алар менен күнүнө эки эле жолу сүйлөшөсүңбү? 
Же алар менен көбүрөөк сүйлөшкүң келеби? Кудай менен болгон мамиледе да ушул эле сыяктуу. Ыйсага 
ишенүү аркылуу Кудайдын балдары болуп калгандар сыйынуу аркылуу Кудайга жүрөгүндөгүнүн баарын 
ачып берүүгө дайыма аракет кылышат. Анткени сыйынуу деген Асмандагы Ата менен сүйлөшүү да. Биз 
Анын жардамына, кеңешине, жетектешине, сооротушуна муктажбыз. Ошондуктан Библия: «Үзгүлтүксүз 

сыйынгыла» (1 Тес. 5:17); «Бардык учурда Рухтун жетеги менен сыйынгыла…» (Эф. 6:18) деп кеңеш 
берет. Бул жүрөгүбүз дайыма Теңир менен байланышып турушу керектигин, ошондуктан качан 
болбосун сыйынып, Аны менен оюбузда да, үнүбүздү чыгарып да сыйынып, сүйлөшүп турсак 
болорун билдирет. Ал эми эртең менен жана кечинде бөлмөбүзгө кирип алып, Кудайга сыйынып, Ага 
бардык кыйынчылыктарыбыз тууралуу айтып, Андан кеңеш жана бата сурап, ошондой эле кетирген 
күнөөлөрүбүз үчүн кечирим сурап, Ага ыраазычылык билдирип, даңктап сыйынсак болот.
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Биринчи Падышалар китеби, 12-22-бөлүмдөр 
(IX кылымдын ортосу – Маш.төр.чей. 722-ж.)

Петер МАРТИН

Ашурлуктар-
дын армиясында 
салмоордон таш 
аткан аскерлер 
болгон. Аларды 
көрүп жатасың-
бы?

Дарбазалар 
менен 
дубалдарды 
талкалаган 
атайын 2 
жабдууну тап.

Чепти 
коргогондор 
курчоого алып 
жаткандарга 
шаманаларды 
ыргытышкан. 4 
шамананы тап.

Чеп дубалдар дагы аскер-
лер най за лардын жардамы 
менен кол сал гандар дын 
куралынын мизин майтарып 
турушкан. Тепкич тен кулап 
бараткан эки ашурлукту тап.

Камыштан 
жасалган 
калкандар 
жаанын 
жебесинен 
коргочу. 6 
калканды тап.

Жеңилип калган 
душмандарды 
кээде өлтүрүп 
салышчу. Жан 
соогалап жаткан 
адамды тап.

Туткундар 
менен олжону 
арабаларга 
жүктөп алып 
кетишкен. 2 
арабаны тап.

Сулайман көз жумгандан кийин, такты үчүн 
күрөш башталган. Натыйжада падышалык 
Түндүк (Ысрайыл) жана Түштүк (Жүйүт) 
падышалыгы болуп бөлүнгөн. Эки падышалык 
тең күчтүү эмес эле. Ысрайылдын түндүк 
тарабында Ашур падышалыгы орун алган, 
алардын айланадагы элдердин үрөйүн 
учурган армиясы бар болуп, бүт дүйнөнүн 

үстүнөн бийликти колго алууга умтулуп турган. 
Ашурлуктар Ысрайылга кол салып, басып 
алышкан. Жүйүт жерин ашурлуктар басып алган 
эмес, бирок анын бир нече шаары, маселен, 
Лакиш шаары душмандын колунда болгон.
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Сүрөтүн тарткан – Петер КЕНТ

Армияны көп 
азык-түлүк 
менен камсыз 
кылуу керек. 
Аскерлер үчүн 
анжыр терип 
жаткан үч 
баланы тап.

Согуштардан 
үй-бүлөлөр 
талкаланат.  
Ата-энесин 
издеп жүргөн 
эки баланы 
көрүп жата-
сыңбы?

Согуш 
учурунда 
айыл-чарба 
жумуштарына 
чоло тийбейт. 
Жегенге тоют 
издеп жүргөн 
эки кой менен 
эчкини тап.

Тактыда 
отурган 
падыша-
ны көрүп 
жатасың бы?

Салгылашта 
кылычташуу да 
болгон. Кылыч 
менен чабышып 
жаткан эки кишини 
тап.

Ал тургай, согуш жүрүп 
жаткан лагерде да кулдар 
падышаны желпигич 
менен желпип турушкан. 
Колдоруна желпигич 
кармаган эки кулду тапчы.

Дубалдарга тепкич менен 
чыккан аскерлер өмүрүн 
тобокелге салышкан. 
Беш тепкичти тап.

Аялдар 
менен балдар 
туткундалышкан. 
Колуна баласын 
көтөргөн аялды 
көрүп турасыңбы?

Аскердик майдан арабаларды 
негизинен салгылашууларда 
колдонушкан, ал эми 
курчоо учурунда анда-санда 
колдонушкан. Оңдолуп жаткан 
майдан арабаны тап.

Ашур падышасы 
Иерусалимдеги падышадан 
алтын-күмүш талап кылган. 
Ошол салыкты жеткирип 
бара жаткан төөлөрдү тап.
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28-29-беттин жооптору: 
8. Ашурлуктардын кол салуусу

Таш менен атуучу 1 
Дарбазаларды, дубалдарды 
талкалаган атайын жабдуулар 2, 3 
Шаманалар 4, 5, 6, 7
Камыштан жасалган калкандар 8, 9, 
10, 11, 12, 13
Жеңилип калып, жан соогалап 
жаткан адам 14

Арабалар 15, 16
Ашур падышасы 17
Кылычташып жаткан кишилер 18
Желпигич кармаган кулдар 19, 20
Тепкичтер 21, 22, 23, 24, 25
Койлор 26, 27
Эчки 28

Тепкичтен кулап бараткан ашурлуктар 29, 30
Ата-энесин издеп жүргөн балдар 31, 32
Анжыр үзүп жаткан балдар 33, 34, 35
Оңдолуп жаткан майдан араба 36
Салыктын алтын-күмүшүн жеткирип бараткан 
төөлөр 37
Колуна баласын көтөргөн аял 38

Азаматова Үмүт, 11.жаш.
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Кенже жана тестиер курактагы 
балдар үчүн

Мукабанын биринчи бетиндеги сүрөттү 
ШАКИРТ тарткан.

2-бет:  БАШ КАТЫРМА: ак, дос, аз, муздак, даамсыз, ый, начар, эркин, р, кыска, ичке.

 Адамдын эрки – Мажбурлоо.

3-бет:  1. Нух. 2. Даниел. 3. Чөмүлдүрүүчү Жакан.

8-бет:  КРОССВОРД. Туурасынан: 1. Пасах. 3. Петир. 6. Ышайа. 8. Пабыл. 10. Муса.

 Тигинен: 2. Жусуп. 4. Ыбрайым. 5. Дамаск. 7. Шабул. 10. Мариям. 11. Степан. 12. Гамалиел.

18-бет:  ЫЙСАНЫН ИЕРУСАЛИМГЕ КИРИШИ: «Теңирдин атынан келе жаткан Падышага даңк!» (Лк. 19,38).

 ТАП: Ыбрайым менен Ыскак курмандык чалганы тоого бара жатышат. 

 Кудай Ыбрайымды сынайт.

22-бет:  КРОССВОРД. Туурасынан: 1. Назарет. 2. Эмануел. 3. Пасах. 4. Пилат. 5. Шабыл. 6. Томас. 7. Никедим.  
8. Мариям. 9. Күмүш. 10. Ыбрайым. Тигинен: Тесалоника.

Жаралганмын бир гана Ыйса үчүн
Күнөө кылып, булгануу үчүн эмес.
Баарын берем бир гана Ыйса үчүн,
Арналамын Кудайга, дүйнөгө эмес.

Жаралганбыз бул дүйнөгө эмне үчүн?
Деп ойлоном отуруп жалгыз кээде.
Бирок Ыйса айтат бизге: «Ар бир жанга
Мен тууралуу кабарды жар салгын!» – деп.

Ооба, Теңир, даңкталгын Өзүң гана!
Бекер эмес жер бетинде менин жашоом,
Күн сайын Сени гана даңктап жашайм,
Түбөлүккө Сени менен бирге болом!

Кээде кыйын болсо да, кайраттанып,
Жакшы Кабар айтамын досторума.
Сен колдойсуң, күч берип, кубаттантып
Тоскоолдукту жок кылып жолдорумдан.

Кудайым, Сен Ээсисиң бүт ааламдын!
Деңиздердин, керемет аралдардын.
Сени гана Теңирим, даңктай берем!
Сени даңктап жашаш үчүн жаралганмын!

Азаматов Адил,10 жаш.

2-бет:

3-бет:
8-бет:

18-бет:

22-бет:



Мен чындыгын билемин Кудайымдын,
Ошол чындык кереметтин керемети!
Шаттанып, жан дилимден жар саламын:
Ыйса Теңир чынында тирилгенин!

Тирилди Ыйса, ар бир жан жашаш үчүн
Түбөлүктүү өлүмдү көрбөсүн деп.
Ал үчүн бир нерсени билиш керек:
Тобо кылып, Теңирге келиш керек!

Теңирдин даңк коштогон тирилүүсүн,
Асманда ак тактыга алынганын,
Кан төгүп түбөлүктүү өмүр үчүн,
Жар салам тирилгенин чынында Анын!

Жыргалбекова Камила, 7 жаш.
Жыргалбекова Мариям, 8 жаш.Жыргалбеков Райымбек, 6 жаш.
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