


Суретін салған 
Рустам САНЖАРОВВ

Бірінші әріпті 
қарындашпен белгілеп 
ал, содан соң әр үшінші 
әріпті белгілеп отыр, 
сонда осы журналдың 
тақырыбын біле аласың.

Гүлназ, 
осы журналдың 

номері қазыналар мен асыл 
заттарға арналғанын, мен 

білетін сияқтымын.

Арман, 
бірінші 

тапсырманы орындап 
алайық, сонда анық 

білетін боламыз. Мен 
«Шарапаттан» әрқашан 
көп құнды нәрселерді 

шығарамын.
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Суретін салған 
Рустам САНЖАРОВ

Махаббат ЛЕСПАЙ

АДАМДАР 
және 

ҚҰДАЙ
Түрлі адам бар өмірде:
Мейірімді және зұлым.
Біреу шындықты таңдайды
Біреу өтіріктің құлы.

Құдай мейірімін төгеді,
Жер бетіне бар ғаламға.
Құтқарылуға мұқтажбыз,
Бала да, үлкен адамда.

Құдай барлық пендеге,
Ақ батасын береді.
Күнәдан тазалап жүректі,
Құтқарылу бізге береді.

Авторы белгісіз

БАҚЫТТЫ 
СОЛ...
Бақытты сол, кімде өмірде мақсат бар,
Жаратушым деп жанып тұрса жүрегі.
Бағалай білсе берілген мына өмірді,
Шындық болса, адалдық болса тірегі.

Бақытты сол, Құтқарушының соңынан,
Қуанышпен, батылдықпен ергені.
Бар күш-қуатын, қабілетінің бәрін де,
Айналасына, жақындарына бергені.

Дайын болса өз мақсатын қалдырып,
Шындық үшін күрессе соңына дейін.
Тек солар үшін ашық жұмақтың есігі,
Күтеді Әке патшалығында әрдайым.
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4-тарау

Жексенбі күні сонғы сабақ басталмай, Жандос Маржанға келді:
– Маржан, сабақтан кейін менің үйіме барайық, мен саған бірнәрсе 

көрсетемін. – деп ұсынды.
– Ол не? – деді қызыққан Маржан.
–  Инсталляцияны! – мақтана айтты Жандос.
– Не туралы айтып жатырсыңдар? – деп жүгіріп бара жатқан Алмас 

сөзге араласып кетті.
Маржан білгіш түрмен сыныптасы Алмасқа қарап:
– Инсталляция – бұл қазіргі өнердің бір түрі, суретші өз туындылары 

үшін кез-келген заттарды қолданады: тас, темір, пластикалық, күнделікті 
өмірдегі заттар, тіпті қоқысты қолданады. 

– А-а-а, түсіндім. Жандостың не жасағанын елестетіп тұрмын... – деді 
Алмас.

Эльмира МИРАСОВАКім
 меркурийді жеп қойды?«Ж

ұл
ды

зд
ы

 а
сп

ан
ға

 с
ая

ха
т»

 
се

ри
яс

ы
на

н

4 5

Ш
АР

АП
АТ

 4
/2

02
0

Ш
АР

АП
АТ

 4
/2

02
0

Кім
 меркурийді жеп қойды?

– Жүр, көрсетемін, – деп ұсынды Жандос.
– Жоқ, мен өнерге жақын емеспін. Әсіресе, 

қазіргі кездегі өнерге. Сонымен қатар, мен 
жаттығуға баруым керек, – деді де, Алмас қоштасып 
қол бұлғады.

Жандос жол бойы жұмбақтанып, үн қатпады, 
ал Маржанның сұрақтарына қысқаша ғана жауап 
беріп отырды:

– Келгенде бәрін өзің көресің.
Олар үйге кірген кезде, Жандос нұсқап бәрін 

көрсете бастады:
– Оң жағыңызға қараңыз, сол жағыңызға 

қараңыз! Сіз қазіргі заман өнерінің мұражайында 
тұрсыз. Сіз қазір ең жас, бірақ өте дарынды суретші 
Жандос Төлеуовтың «Күн жүйесі» деп аталатын 
өнерін көре аласыздар.

Осы сөздермен шағын үстелшенің жанында 
тұрған шамды жақты. Жарық үстелдің үстінде тұрған 
заттарға түсті, және Маржан үлкен асқабақты, 
алманы, бірнеше апельсин мен жаңғақтарды көрді.

– Көңіл аударыңыздар, – жеп жалғастырды 
Жандос, – осы данышпан шебер Күнді және Күн 
жүйесінің тоғыз планетасын қандай 
тапқырлықпен ойлап тапқан!

– Түсінгенім бойынша, 
асқабақ – ол Күн, – деді 
Маржан.

– Дәл солай! Байқағаным бойынша, сіздің де 
өнерден хабарыңыз бар сияқты.

– Ал сыртына ермексаз (пластилин) 
жабыстырылған алма – бұл Сатурн ба? – деп күлді 
Маржан. – Ал мына үш апельсин – Юпитер, Уран 
және  Нептун ба? Ал мынау темір шар ол – Плутон? 
Бірақ... Бұл жерде тоғыз планета емес... Екі жаңғақ 
– жасыл мен қызыл, Жер мен Марс. Данышпан 
шебер екі планетаны салуды ұмытып кеткен ба?

Жандос үстелдің жанында тұрып, қобалжып кетті:
– Мүмкін емес! Тоғыз планетаның бәрі болған. 

Асқабақ – Күн, сосын Меркурий, Шолпан, Жер, 
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун және Плутон. 

– Сонда, Меркурий мен Шолпан жоғалып кетті, – 
деп шешті Маржан. – Ал олар неден жасалған еді?

– Ол екеуі «Рафаэлло» кәмпитінен...
Осы кезде үстелдің астынан Ақтөс басын шығарды.
– Ақтөс! Меркурий мен Шолпанды сен жеп 

қойдың ба? – деп Жандос итке қарап сұрады.
Ақтөс иесінің көзіне адал қарап, үрді. Жандос 

күрсіне дем алды да:
– Ал, Маржан, бізге басқа планеталар Юпитер, 

Уран және Нептунды жеп қойғаннан басқа 
амал жоқ. Сонымен қатар, Сатурнды 

да. Тек мен одан сақинасын шешіп, 
жуып келейін. – деді.

Жандос асбөлмеге жүгіріп 
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кетті де, көп ұзамай кесілген жемістермен оралды. 
Маржан күлді де:

– «Күннен» анаң ботқа пісіріп береді. – деді. – 
Негізі, сен Күн жүйесін дәл ме дәл етіп жасапсың, 
жарайсың. Менің журналымда осыған ұқсас 
суреттер бар, тек жемістер мен көкөністерсіз, – деп 
Маржан журналды ашты. – Көріп тұрсың ба, Күн 
орталықта тұр, ал мынау Планета орбиталары.

– Ия, міне, төрт кішкентайы, – деп жалғастырды 
Жандос, – жер тобының планеталары. Олардың 
бәрінің көлемдері кішкентай. Және басқаларға 
қарағанда Күнге жақын орналасқан.

– Ал манау төртеуі – Юпитер, Сатурн, Уран 
және Нептун – олар үлкен, – деп қосты Маржан. – 
Сатурнның сақинасы неден жасалғанын білесің бе?

– Білемін! – деді Жандос. – Мұз шаңдарынан 
және көптеген тастардан тұрады!

– Ал мен, ермексаздан (пластилин) жасалған деп 
ойлаппын, – деді Маржан қалжындап.

– Бұл планета Плутон. Ол тастардан және мұздан 
тұрады, және Күннен ең алыс орналасқан. Плутон 
өзінің сипаттамалары бойынша жер тобының 
планеталарына жатады. Бірақ жақында ғалымдар 
оны ергежейлі планеталар қатарына қосты, Эрида 
мен Церера сияқты.

Маржан Жандосқа құрметпен қарады да:
– Жарайсың! Мен бұл ергежейлі планеталар 

жайында естімеппін. 
– Ия, мен өзім таңқалдым. Күн жүйесінде 

көптеген әртүрлі ғарыштық нысандар бар екен. 
Негізі әр планетаның өз серіктері бар, ия және тек 
біреуден ғана емес. Бүкіл ғарыш әлемі құйрықты 
жұлдыздарға, астероидтерге, метеориттерге 
толы. Әрбір нысан өз осі бойынша айналады, өз 
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Суретін салған   Рустам САНЖАРОВ

БӘЙГЕ ЖАЛҒАСУДА!
 «Жұлдызды аспанға саяхат» алты 
бөлімнен тұратын кішкентай 
әңгіме. Әр бөлімнің соңғы жағында 
сен орындай алатын тапсырмалар 
болады. 4 тапсырманы орында. Соңғы 
бөлімдегі тапсырмаға жауабын жазған 
кезде, маған БАРЛЫҚ жауаптарды 
почта арқылы жібер. Дұрыс 
жауаптарды алғашқы болып жіберген 
10 оқырман сыйлық алады.

ТАПСЫРМА 4
1) Жер тобының планеталарына қай 

планеталар жатады?
2) Киелі кітаптағы аятты оқы және 

жаттап ал.

орбитасында қозғалады: серіктер – планетаның 
айналасында, планеталар – Күннің айналасында, 
Күн жүйесі – біздің Галактикамыздың айналасында, 
ал Галатика – Әлемнің айналасында...

– Тоқта, Жандос, менің басым айналып кетті, – 
деді Маржан.

– Ия, мен түсінемін. Бірақ менің біраз сұрақтарым 
бар: мың жыл өмір сүргеніміз бойынша, қалай 
олар құлап қалмады? Мысалы, Юпитер планетасы 
не үшін Андромеда тумандығына ұшып кетпеді? 
Не үшін Меркуриді қандайда бір қара тесік жұтып 
қойған жоқ, біздің кәмпиттерімізді жеп қойған 
Ақтөс сияқты. Және Жетіқарақшының жұлдыздары 
ауытқып кетпей бір ожаудың ішінде қозғалады? – 
деп Жандос ойлана сөйледі. 

– Құдай бізге өзінің Өзгермейтінін айтқысы келген 
шығар. Ол осы әлемді жаратты, жұлдыздарға және 
планеталарға бұйрық берді, және олар Оның еркіне 
бағынады. Әлем – жылжымалы, әртүрлі, икемді 
– Оның қолында мінсіз. Білесің бе, Киелі кітапта 
Жаратушы жайында тағы бір таңқаларлық аят бар: 
«Өйткені Жаратқан Ие тауларды қалыптастырып, 
желді соқтырады. Ол өз ой-ниеттерін адам баласына 
ашып білдіреді. Құдай таңғы арайды қара түнекке 
айналдырып, әлемнің биік жерлерін де аяғымен 
басады. Оның Есімі – Жаратқан Ие, Әлемнің Әміршісі 
Құдай» (Амос 4:13).

– Және ештеңе қосу керек емес, – деп 
қорытындылады Жандос.
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Құдай халқының түп атасы Ыбырайымға Құдай уәде 
еткен ұл туылды. Ысқақ туылған кезде Ыбырайым 
жүз жасқа келген еді. Ысқақ қырық жасында Рабиғаға 
үйленді. Жиырма жыл олардың балалары болмады. 
Алайда Ысқақ, өзінің мінәжатін Құдай еститінін және оған 
ұрпақ беретініне сенді. Өйткені Құдай Ыбырайымға үлкен 
ұрпақ, дәлірек айтсақ, көптеген халықтар тарайтынын 
уәде етті.

Міне, ақыры Ысқақ өзінің әке болатынын білді, оның 
үстіне әйелі егіз босанды. Сәбилер өте тынымсыз екен. 
Рабиғаға құрсағындағы сәбилер кейде төбелесетін 
сияқты болып көрінді. «Егер бұлар қазір тату болмаса, 
кейін не болады?» – деп Рабиға ойлайтын.

Қобалжыған Рабиға осыны білу үшін Жаратқан Иеге 
келеді. Жаратқан Ие Рабиғаның екі ұл туатынын айтады. 
Екеуі екі тайпаның ру басы болады, екі ұлт тарайды. Ал 
ағасы інісінің қызметшісі болады.

Тынышталған Рабиға, үйіне келеді. 
Оның босанатын уақыты келді. Бірінші туған баланың 

денесін киім іспетті қалың қызыл түк басқан. Оның есімін 
Есау деп қойды. Одан соң, бір қолымен Есаудың өкшесін 
ұстап алған інісі көрінді. Оны Жақып деп атады.

Балалар ер жетті. Есау мықты, батыл және дала кезіп 
жүретін білікті аңшы болды. Жақып арманшыл еді, ол 

Болат ҚАҺАРМАН

Есау мен 
Жақып
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Бұл оқиға Жаратылыстың басталуы 
кітабының 25 тарауында, 19 аяттан  

34 аятқа дейін оқи аласыздар.

Суретін салған  Лариса Горошко

көбінесе уақытын үйде өткізуді ұнатты. Ысқақ Есауді 
жақсы көретін, ал Жақып Рабиғаның сүйікті ұлы болды. 

Бір күні Есау шаршап, қарны ашып даладан келді. 
Осы кезде Жақып шатырдың алдында отырып, қызыл 
жасымықтан көже пісіріп отырған еді. Дәмді тағамның 
иісінен Есаудың қарны одан ары ашты.

– Маған пісіріп жатқан мына бір қызғылт түсті 
көжеңнен берші, – деді Есау.

– Ал оның орнына сен маған не бересің? – деп 
Жақып сұрады.

– Не сұрасаң, соның бәрін ал! – деп қарны ашқан 
Есау, ойланбай жауап берді.

– Онда қазір маған өзіңнің тұңғыштық жолыңды 
сат!

– Аштықтан өлейін деп тұрғанымда, маған оның 
не керегі?! – деді.

– Алдымен маған ант бер! – деді Жақып.
– Ант етемін! – деп жауап берді Есау.
Жақып оған нан мен қызыл жасымықтан 

пісірген дәмді көжені ұсынды. Есау ішіп-жеп, 
тойғаннан кейін, жөніне кетті.

Осылай ол тұңғыштық жолына 
немқұрайлы қарап, оны өзінің інісі Жақыпқа 
көже үшін сатып жіберді. 

Қалай ойлайсың?
1. Ысқақ Құдайдың өзіне үрпақ 

беретініне не үшін сенді?
2. Есауға не маңызды: тездетіп тамақ 

ішу ме, әлде әкесінен тұңғыштық 
батасын алу ма?

3. Осы оқиғадан біз өзімізге қандай 
сабақ ала аламыз?
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өн Бір күні көшеде кетіп бара жатқанмын, жолда ақша жатыр екен. 

Мың теңгеліктер. Көп. Менімен бірге менің достарымның балала-
ры болған. Олар бұл ақшаға мүлдем көңіл аудармады. Мен бір мың 
теңгені көтеріп, тексеріп жатқанмын, қағаздың бетіндегі бояу ағып 
бір-біріне араласып кетті... «Арман аға, бұлар өтірік ақшалар ғой, – 
деді маған бірінші сыныптың оқушысы, – оларды тойларда шаша-
ды. Адамдар бай боламыз деп сенеді...»

Мен оларды бірінші рет естідім және көрдім. Су болған қағазды 
қоқысқа лақтырдым да, «Сонда біздің өмірімізде: шын және жалған 
нәрселер бар екен. Шын мәнінде құнды нәрселер бар, және тек 
құнды нәрсе сияқты көрінетін заттарда бар. Бірақ олар құнсыз».

Киелі кітапта екі бауырдың оқиғасы бар – Есау мен Жақып. Есау 
үлкені. Сол уақытта балалардың үлкені болу, отбасында терең 
мағынаға ие: алатын мұраң да көбірек, және рудың ішінде ең ба-
стысы боласың (сол кезде отбасылар өте үлкен болған, оның ішіне 
күңдер, құлдар және жұмысшылар кірген), және әкеңнің ерекше 
батасына ие боласың. Бір кезде жасымықтан пісірген көже үшін 
Есау өзінің інісіне тұңғыштық құқығын сатып жіберді. Оған тұңғыш 
ұлы болып әкесінің батасын алғаннан гөрі, дәл сол кезде өзінің та-
мақтанып алуын дұрыс деп тапты. Сол үшін бата алатын уақыт кел-
ген кезде оны Есау емес Жақып алды. Есау әкесіне қалай жалынды! 
Бірақ әкесі оған, болған нәрсені өзгерту мүмкен емес екенін айтты.

Кейде бізге бірнәрсе өте маңызды болып көрінеді, ал шын мәнін-
де, бір күннен кейін немесе бір аптадан кейін біз ол нәрсе туралы 
ұмытамыз. Біздің өмірімізде не маңызды? Шынында не маңызды? 
Иса Мәсіхке сену, солай ма? Исаға сенушілер Құдай Патшалығының 
мұрасын алады және мәңгілік өмірді Құдаймен бірге өткізеді. Мұ-
ны немен салыстыруға болады? Сенушілердің Қорғаушысы бар – 
ол Иса Мәсіх. Күмәнді өмір сүретін, саған болмайтын жаман нәрсе-
лерді ұсынатын адаммен достықты, осымен салыстыруға болады 
ма?! Жалған мың теңге сияқты тартымды болып көрінетін нәрселер 
де. Шындығында, бұл лас қағаз ғана болып шығады.

Есау сияқты, шын мәніндегі құнды нәрселерді уақытша болатын 
рақаттану мен қуаныштарға ауыстырудың қажеті жоқ. Шынайы құн-
дылықтарды бағалау керек: ата-анаңмен қарым қатынасты, Құдай-
ды, Қауымды, қасиеттілікті, адалдықты, сүйіспеншілікті... Менің не 
туралы айтып тұрғанымды түсініп тұрған шығарсың. Ал Жазбада 
бізді былай үйретеді: «Ең бастысы, таза сақта жүрегіңді, Өйткені 
ол – өміріңнің қайнар көзі» (Нақ. 4:23).

Болат ҚАҺАРМАН
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Айман ҚЫЗЫЛБӨРІКОВА

Бала кезден бағалады шындықты,
Балғын жүрек көрегендік танытты.
Тәлім алды Лойдадай әжеден,
Жүректе сақтап Сөзді, алып Дәутті.

Пұтқа табынушылардың ішінде,
Жүрсе дағы алшақ болды күнәдан.        
Мәсіх жайлы ізгі хабарды ерекше,
Қабылдады осыны нық біле алам.           

Тірі бұлақтан тірі су ішті қанатын,
Жүрегіне тірі сөз шоғы тасталды.
Сұрақ жиі туындады алайда:
Елші болды қызметтен қашпады.

Бозбала шақ өте шықты зуылдап,
Өмір болса қысқа қамша сабындай.        
Көктегі Әке қызыметіне кірісті,
Ержетті Тімотей жүрегі жалындап.

Елшілермен кездесетін қуана,
Көктегі елдің өкілі еді сенімді.
Алаулаған жүрегінде от тұтап,
Қызыметке шын ниетпен берілді.

ТІМОТЕЙТІМОТЕЙ

Суретін салған 
Татьяна Костецкая

Жердегі ең күшті 

жаратылыс ол – 

саратан құңыз екенін 

сен білесің бе? Ол 

өзінің салмағынан 

850 есе жүкті көтере 

алады.
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Сәттіз 
келісім

– Жүздеген адамдар өздеріне екпе сал-
дырудан бас тартпады, – деп қуана Тембо.

– Сендер ешнәрсі байқамадыңдар ма? 
Балалар бір-біріне қарады. Кішкене үзілістен 

кейін Мгого оларға:
– Ешқайсысы ауырып қалмады ма?
Тембо сенімділікпен басын изеді.
– Екпе жасатқандардың ешқайсысы ауырған 

жоқ. Тек екпе жасатпағандар... – деп Тембо басын 
мұңайа шайқады. 

– Қараңдар, Дауди келе жатыр! – деп дауыста-
ды Юдит. – Ол шаршаңқы көрінеді...

Қыз дәрігердің көмекшісіне жүгіріп кетті.
– Ауруханада жұмыстарың көп па? – деп сұра-

ды ол.
Дауди басын шайқап, балаларға хатты көрсетті:
– Өзеннің арғы бетінде тұратын, Мпезиден 

келген хат.
– Ах, тек ақша туралы ойлайтын адам! 
– Ия, – деп көңілсіз жауап берді Дауди. – Бір-

екі күн бұрын маған ол хат жіберген. Мен екпе 
салдыруға келемін, деп жазған. Оған дейін Мпези 

үш сиырын сатқысы келген. Бұл келісім оған көп 
ақша алып келетін. Бірақ бірнәрсе болып қалды... 

Балалар Даудиді мұқият тыңдап тұрды.
– Ол шынымен ба?...
– Ия, – деді өкінішпен Дауди, – Ақшаны ойлап 

жүргенде, оны шешек кенеттен басып кетті.
Дауди отырды да:
– Бұл туралы ешқашан ұмытпаңдар, балалар. 

Бұл сабақ естеріңде қалу үшін, мен сендерге үй-
рек Ваддель жайында оқиғаны айтып беремін.

Су сиыры Бухудың ауызы лалагүл-
дерге толы еді. Ол үйрек Ваддель-
ге төніп тұрған қауіпті ескерту үшін, 
ауызындағын тез жұтуға тырысты. 
Буху «Байқа!» деп айқайлап үлгерді.
Бірақ айқай тым ақырын жә-
не түсініксіз болып шықты, сол 
үшін үйрек ешнәрсе естіген жоқ. 
Ал қорқау қасқыр Мбизи үйрекке 

қарай жүгіріп бара жатыр. «Жоқ! – 
деп қорқып кетті Буху. – Бейшара 
сүйкімді үйрек!»
Қорқау қасқырдың тістері Ваддель-
дің құйрығына бір-екі сантиметр 
жақындықта тұр. Алайда үйрек 
ұшып кетті, ал Мбизи, секірген-
де, ұшып барып балшықтың үстіне 
құлады.

Үйрек, ұшып барып, терең дем ал-
ды да: «Ох, қанатың болған қандай 
жақсы!» Қорқау қасқыр қатты да-
уыспен күңкілдеп, өз жайына кетті. 
Ал үйрек баяу судың үстіне, Буху-
дың жанына жайғасты:
«Ол мені ұстап алам деп ойлады!» 
– «Ия, гм... мен де солай ойлады, 
– деді Буху. – Мен сені ескертуге 

Суретін салған Екатерина ПРАВДОХИНА

Полат АЙТ
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тырыстым, бірақ менің аузымда 
лалагүлдер болды. Сол себепті сен 
мені естімедің».
Ваддель селк етті: «Ой, мен тек 
бір қанатымды қағып қалғанымда, 
қорқау қасқыр балшыққа құлады. 

Әйткенмен Буху сенікі сияқты 
аяқтардан бас тартпас едім.
Олар маған құрттар іздегенде ке-
рек болатын еді». Буху риза бо-
лып сығырайды, ал үйрек сөзін 
жалғастырды: «Мен ірқашан су 

сиырларын өте мейірімді жануар-
лар деп ойлайтынмын».
Буху оған қарап, ауызын ашты: «Өте 
жақсы... Мен саған бірнәрсемен 
көмектесе аламын ба?» Ваддель 
кінәсіз түрмен қарап: «Мен сондай 

ашпын!
Және осы өмірде құрттарды мен 
бәрінен артық жақсы көремін». – 
«Гм, құрттары? – деді Буху. – Менің 
ойымша, лалагүлдер дәмдірек 

және пайдалырақ. Мен құрттарды 
ешқашан жемеймін. Менің ойым-
ша...»
«Сен кішкентай қарны ашқан үйрек-
ке көмектескің келмейді ме? Саған 

тек болғаны балшық жағалау бой-
ымен жүріп өту керек». – «Гм, жаға-
лау бойымен жүріп өту? – деп таң 
қалды Буху. – Жарайды, Ваддель,
Мен балшықты жақсы көрем, оның 

үстімен жүрген сондай жағымды». 
Осы уақытта кезқұйрық Виби олар-
дың үстінен айнала ұшып жүрген 
еді. Ол анық бір зұлым нәрсені ой-
лап тұр.

Буху асықпай өзеннің жағасымен 
жүріп барады, ал Ваддель оның ар-
тында қалған іздерден құрттарды 
іздеп жүр, осының бәрін Виби бақы-
лап тұрды.

Ағаштың көлеңкесінде демалып алу 
үшін тоқтаған Буху үйрекке қарап 
тұрды. Үйрек мұңайып оған қарады 
да: «Мен тек екі құтты таптым.
Ал мен оларды сондай қатты жақсы 

көрем». Ваддель өзінің қауырсын-
дарын тазалау үшін, қанатының 
астына бүркеніп алды. Қауырсыны-
ның біреуі тыныш қана жерге құлап 
түсті.

Виби осының бәрін мұқият қарап 
отырды да, қатты айқайлап: «Құрт-
тың орнына қауырсын! Міне, сен-
дерге жауап!» Ол қорқау қасқыр 
Мбизиге ұшып келіп,  жанына 

отырды.
«Неге сен үйректі ұстап алмайсың?» 
– деп Виби ашулана сұрады. «Мен 
оны қалай ұстап алам? – деп еріксіз 
жауап берді. – Ақылды болсаң, өзің 
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ұстап алмайсың ба?
Ол қанатының көмегімен, менен 
әрқашан ұшып кетеді...» – «Сен 
дұрыс айтасың – деп келісті кезқұй-
рық. – Бұл істі маған қалдыр. Мен 
оның қанаттарын не істеу керек 

екенін білемін».
Екі күн өткеннен кейін Виби, құрт 
іздеуден асықпай келе жатқан үй-
ректі тағы да бақылап жүрді. Әбден 
шаршаған, ол суға кірді де, лалагүл-
дердің жанында жүзіп жүрді.

«Бірде бір құрт таба алмадым, – деп 
мұңайды ол. – Жейтін ешнәрсе тап-
падым...» Кенеттен ағаштың ара-
сынан біреу сөйледі: «Сенің айтып 
тұрған құрттарың осы ма?»
С о н д а  ү й р е к  б а н а н н ы ң 

жапырағында жатқан үлкен құрт-
тарды көрді.  Осы жапырақты 
кезқұйрық ұстап тұрғанын ол бай-
қаған жоқ. Ваддель қызғанышпен 
«Құрттар! Оларды маған бер!» – 
деді.

«Тыныш, тыныш! – деп кезқұйрық 
сыбырлады. – Құрттарды жегің 
келеді ма? Олар міне. Оның ор-
нына маған қанатыңнан және құй-
рығыңнан қауырсындар бер, олар 
менің бір досыма».

«Бұл өте оңай, – деп қырқылда-
ды Ваддель, банан жапырағының 
үстінде тұрған құрттар жайында ға-
на ойлап. – Сен маған құрттарды бе-
ресің, ал мен саған қауырсынды». 
– «Келісемін, – деп тез жауап берді 

Виби. – Бір құртты қанатыңдағы
немесе құйрығыңдағы бір қа-
уырсынға!» Ұзақ ойланбай үйрек 
келісіп, басын изеді де, бірінші 
құртты жұтып алды: «Керемет!» 

Виби бірінші қауырсынды жұлып 
алды.
Кейінгі жұлынып алынған қауыр-
сындарды үйрек қатты байқаған 
жоқ. Оған әр келесі құрт басқаларға 

қарағанда дәмдірек болып көрінді.
Ал Вибидің қауырсындардан жа-
салған байламы одан ары өсіп жат-
ты! Ваддель өзінің қанатындағы 
және құйрығындағы өзгерісті әлі 

байқаған жоқ. Бір-екі шақырым 
жерде ауызын жалап қорқау қасқыр 
отыр.
Үйректің құрттардан басқа ешнәр-
сені байқамайтынын білген Мбизи 

жақындай түсіп, бір көлеңкенің 
астында тоқтады. Үйрек ол көлең-
кені үлкен тастан түсіп тұр екен деп 
ойлады.
Ваддель құрттарды жеп жатқан 

кезде, Виби қауырсындарды бірінен 
кейін бірін ақырындап жұлып оты-
рды. Ол соңғы құртты жеп болған 
соң, ішін қуана-қуана әлі де бүтін 
екінші қанатымен сипап қойды.
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Ваддель екінші қанатында біраз ға-
на кішкентай қауырсын қалғанын 
байқаған жоқ. «Ох, қандай дәмді!» 
– деді Ваддель қуана.
Осы кезде көлеңкенің арасынан 
қорқау қасқыр Мбизи шықты. 

Үйрек ашулы ырылды естігенде, 
қорыққаннан бүрісіп қалды. «Вад-
дель, құрттар дәмді ме екен? Олар 
саған пайдалы!»
Ваддель қанаттарын үрейлене 
қағып жіберді, алайда осы жолы ол 

ұшып кете алмады. Ол дәрменсіз 
жердің үстінде ғана айналды. Мби-
зи тілін шығарып, үйрекке жүгірді.
Ал Буху осы кезде лалагүлдердің 
арасында тынығып жатқан еді. 
Көзін ашып, судың жағасында не 

болып жатқанын байқады. «О, 
жоқ! – деп қобалжыды ол. – Қан-
дай өкінішті! 
Ол неге бұлай істеді?» Мбизи Вад-
дельге жақындап қалды. Ол қызыл, 
аяғындағы тырнақтарын жайып, 

ақырды: «Ох, менің үйректен жа-
салған түскі асым сондай дәмді 
болады!» Қорқау қасқыр үйректі ті-
стейін деп лап бергенде
кенет үлкен тас қозғалды. «Уф, – деп 
Буху жеңіл дем алды, – ол жақта піл 

бар екен!» Пілдің үлкен тұмсығы ау-
ада атылып, қорқау қасқырдың құй-
рығынан ұстап алды.
Піл үн қатып: «Жоқ, олай істеме!» 
Құйрығы таз болып қалған қорқау 
қасқыр жұлқынды да, бір бүйіріне 

қарай ыршып түсті. Ол кезқұй-
рықпен бірге 
орманның ішінде жасырынуға 
асықты. Нембо үйрекке жақын 
келіп, оны жұбатып, тұмсығымен 

оның басын сипады: «Ваддель, 
құрттар өмірдегінің бәрінен маңы-
зды ма?»
Үйрек қорқыныштан дірілдеп тұр-
ды. Піл Нембо тағы да қосып: «Егер 

соңында өміріңнен айырылатын 
болсаң, осы өмірдегі құрттардың 
бәрі сенікі болғаннан не пайда?»

Дауди әңгімені аяқтағаннан кейін, балалар ұзақ 
тыныштықты сақтады. Бірінші болып Тембо сөйледі:

– Кішкене болғанда, ол өлетін еді!
Дауди басын изеді:
– Құрттар Ваддель үшін ең құнды нәрсе болды. 

Ал бізде басқа нәрселер. Киелі кітаптағы сөздерді 
естеріңе алыңдаршы: «Адам бүкіл дүниеге ие болып, 
сол себепті (мәңгілік) өмірінен айырылса, бұдан не 
пайда?» Құдай біздің осы сұраққа дұрыс жауапты 
білгенімізді қалайды.14 15
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Балалар ойланып отыр. Біраздан кейін Мгого 
сұрақ қойды:

– Дауди, сен бұл сұраққа Құдайға қалай жауап 
бердің?

Дауди балаларға жақынырақ отырып:
– Мен Исадан мені кешіруін сұрадым, – деді.
– Не деп сұрадың? – деп сұрады Тали.
– Мен: «Иса Мәсіх, өтінемін менің 

күнәларымды кешірші. Маған мәңгілік өмір 
берші және осы өмірде Сен қалағандай өмір 
сүруіме көмектесші!» деп сиындым.

– Ол іске асты ма? – деп Кали қызыға сұрады.
– Әрине! Білесің бе, мен жүрегімнің түбінде 

күнәға байлаулы екенімді білдім. Маған жүрегім 
мен ақылым, Құдайға өмірімді басқаруға рұқсат 
беруім керек екенін айтты.

– Бұл оңай емес! – деді Мгого. – Бізден Құдай 
нені талап ететінін біз әрқашан білмейміз.

– Дұрыс айтасың, – деп келісті Дауди. – 
Сол себепті Құдай бізге Киелі Рухты жіберді, 
Ол бізге Құдайдың Сөзін түсінуге және және 
азғырулармен күресуге күш береді. 

Гулу басын ақырын изеді:
– Кейде күнә жасағың келген кезде, «жоқ» 

деп айту сондай қиын. Басқа нәрселерді ұмытып, 
Құдайдың айтқанын орындау оңай емес.

– Ия, алайда Құдай осының бәрімен өзің 
жалғыз күрескеніңді күтпейді, – деп қосты 
Дауди. – Ол сондай ауыр жүр!

– Киелі кітапта Құдай: «Төзімдеріңнен артық 
сынақ бермеймін» – деп айтқаны жазылған.

Дауди орнынан тұрып, балалардың 
әрқайсысына қарады да:

– Сендерде бар ең қымбат нәрсе ол – 
сендердің жандарың. Әр адам жандары 
құтқарылды ма, жоқ па білулері керек.

– Мен осыны енді білетініме қуаныштымын! 
– деді Гулу. – Менің жаным құтқарылған!

– Менікі де! – деп Лисода қуанды.
Дауди күлді:
– Мен сендер үшін өте қуаныштымын. Бірақ 

бұл соңы емес. Сендердің шешімдерің – тек 
басы ғана.

Пайдалы кеңес

Мәңгілік өмірді 

өткенші қызықтарға 

айырбастама.

Суретін салған Юлия Правдохина

Аятты оқы!
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Суретін салған Елена МАМАЕВА

ЖАСЫРЫЛҒАН СӨЗ
Құрастырған және суретін 

салған Улбосын КАЛИЕВА

Қа
не

ке
й,

 т
ау

ы
п 

кө
р!

Нүктемен белгіленген бөлшектерді бояп шық, сол кезде 

бұл жерде қандай аят жасырылғанын біле аласың.

1 Ілініп тұрған мектепте,
Тау, өзен, көл келбетте.
«К» әріпінен басталар,
Тауып аларсың әлбетте.
Менде сол мектепте,
Кітапқа жақын жерде.
«П» әріпінен 
басталамын,
Тапшы бізді лезде.

Иран

МЕТАГРАММА 

2 Егер «У» әріпінен бастасаң,
Аспан планетасы мен болам.
Мен ғарыштың бір бөлігімін,
Күнде жарығын күннің көремін.
Ал егер «И» әріпін қойсаң,
Азиядағы ел болам.
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Алыс Мексиканың тауында, атасының кішкентай үйінде 
Марко атасымен бірге тұрды. Атасына қарап, ол күнде 
таңертең кішкентай орындыққа отырып, Киелі кітап 
оқитын. Бір күні ол атасына келіп:

– Мен сен сияқты Киелі кітапты оқуға тырысып 
жүрмін, бірақ оны түсіну өте қиын. Оның есесіне мен 
бәрін ұмытып қала беремін. Оны күнде оқудың не 
керегі?

Дана қарт немересін арқасынан қағып, бақшадан 
картоп таситын, шаң болған себетті жерде жатқан 
жерінен көтерді де:

– Балам, өзенге барып, себетке су толтырып келші. 
Бірақ, қара, суды төгіп алма!

Атасына жағымпазданғысы келген ол, Марко өзенге қарай 
ұмтылды. Ол кір себетті батырып су алды да, үйге келді. Себет босап 
қалыпты...

– Сен баяу жүгірдің – деп атасы немересін суға қайта жіберді.
Марко себетті тағы да суға толтырып, үйге асықты. Алайда себет осы ретте 

де бос болып шықты. Атасы оған:
– Бұдан да қатты жүгіру керек! – деді.
Ентігіп, шаршаған жалаң аяқ бала сабанды себетке су алып келудің 

пайдасыз екенін түсінді, бірақ атасы үшін оданда тез жүгіруге тырысты. 
Дегенмен, нәтиже сол қалпында. Сонда Марко наразылықпен:

– Көрдің бе, ешнәрсе шықпайды! Бұның бәрі не үшін?! – деп 
айтты.

– Марко, – деп атасы жылы сөйледі, – мұқият себеттің түбіне 
қарашы, сен не көріп тұрсың?

Ойланып қалған бала себеттің ішіне қарады:
– Ол тап-таза ғой! Кірдің бәрі сумен ағып кетті!
– Дұрыс айтасың. Дәл сол сияқты, біз 

Құдайдың сөзін оқыған кезде, ол бізді 
тазартады. Тіпті, бізге бір нәрселер 
түсініксіз болса немесе ұмытып қалатын 
болсақ та, Киелі Рух біздің ойымызды 
және жанымызды тазарту үшін, үнемі 
жұмыс істейді.

«Өзенге барып келуд і» 
ұмытпа

Құдайдың Сөзін оқыған 
кезде біз тек тазарып қана 

қоймай, сонымен қатар үміт, 
жігер, басшылық, қуаныш 

пен сенім ала аламыз. 
Сенің Киелі кітап оқуға 

және мінәжат етуге уақыт 
бөлуің үшін құштарлығыңды 

оятқымыз келеді. Құдай 
туралы ілімді жетілдірудің 

жалғыз жолы осы.. 
Құдайдың Сөзі сеніміңді 

нығайтады, түзу жолға алып 
келеді және өнім беретін 

мәсіхші етеді. Бүгін «өзенге 
барып келуді» ұмытпа!

Суретін салған Елена Михайлова-Родина
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1. «Ең бастысы таза сақта _______» (Нақ. 4:23).
2. Періштелер наны (Жыр. 77:23-25).
3. Киелі кітапта көп кездесетін құс (Жар. 8:8-9).
4. Не Құдайға ұнамды істер жасай алмайды? (Жақ. 1:20).
5. Кітаптардың жинағы, авторы – Құдай.
6. «______ неме, құмырсқадан үлгі ал, Ісіне қарап оның, 

парасатқа ие бол!» (Нақ. 6:6).
7. «Уа, Құдайым, жүрегімді тазарта гөр» (Жыр. 50:12).
8. Мәриямға келген періштенің аты (Лұқ. 1:26-27).
9. Табиғат оянатын, жыл мезгілі.
10.  Құдайдың еркімен болған қасірет неге түрткі болады? 

(2Қор. 7:10).
11. Құдаймен қарым-қатынас.

Көлемі бойынша ең үлкен 

ми құмырсқада екенін 

сен білесің бе?

Құрастырған 
Сұлтан Мейіржанов

Көлденеңінен тұрған торшаларға 
жауаптарды жаз, содан кейін, тігінен 
белгіленіп тұрған торшаларда не жазылып 
тұрғанын оқы, сонда оның қайғы алып 
келмейтінін түсінесің.

СӨЗЖҰМБАҚ

Суретін салған Елена Мамаева
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Абай
Құнанбаев

Суретін салған Бекжан АХМЕТОВ

Ұлы ақын, композитор, философ, саясаткер, 
ағартушы, қазақтың реалистік жаңа жазба әдеби-
етінің негізін қалаушы. 

Ақынның арғы тегі Орта жүз Тобықты Арғын 
ішіндегі Олжай батырдан басталады. Олжайдан 
Айдос, Қайдос, Жігітек есімді 3 ұрпақ тарайды. 
Бұлардың әрқайсысы кейін бір-бір рулы ел болып 
кеткен. Айдостың Айпара деген әйелінен: Ыргыз-
бай, Көтыбақ, Топай. 

Ана айтқанындай, шынында, бұлардың ішінде 
Ыргызбай ортасынан оза шауып, ел басқарған. Ыр-
гызбайдан Үркер, Мырзатай, Жортар, Өскенбай та-
райды. Өскенбай шаруаға жайлы, билікке әділ кісі 
болғандықтан, «Ісің адал болса Өскенбайға бар,а-
рам болса Ералыға бар” деген мәтел сөз қалған.
Өскенбайдың әйелі Зердеден Құнанбай туады. 

Құнанбай 4 әйел алған адам. Оның бәйбіше-
сі Күңкеден – Кұдайберді, інісі Құттымұхамбетке 
айттырылып, қалыңдық кезінде жесір қалған соң 
өзі алған екінші әйелі: Ұлжаннан – Тәңірберді (Тә-
кежан), Ибраһим (Абай), Ысқақ, Оспан, үшінші әй-
елі Айғыздан – Халиулла, Ысмағұл туады. Қартай-
ған шағында үйленген ең кіші әйелі Нұрғанымнан 
ұрпақ жоқ. Абайдің « Атадан алтау, анадан төр-
теу едім дейтіні осыдан. Болашақ ақын сабырлы 
мінезімен, кең пейілімен ел анасы атанған «кәрі 

әжесі” Зеренің таусылмайтын мол қазынадай аңыз 
ертегілерін естіп, абысын-ажынға жайлы, мінезі 
көнтерлі, әзіл-қалжыңга шебер, жөн-жобага жетік 
өз анасы Ұлжанның тәрбиесінде өсті. Абай әуелі 
ауылдағы Ғабитхан молдадан сауатын ашады да, 
10 жасқа толған соң 3 жыл Семейдегі Ахмет Риза 
медресесінде оқиды. Бұл медреседе араб, пар-
сы’ тілдерінде, негізінен, дін сабағы жүргізілетін 
еді. Құрбыларынан анағұрлым зейінді бала оқуға 
бар ықыласымен беріліп, үздік шәкірт атанады. Ол 
енді дін оқуын ғана місе тұтпай, білімін өз бетін-
ше жетілдіруге ұмтылады. Сөйтіп көптеген шығыс 
ақындарының шығармаларымен, араб, иран, шаға-
тай (ескі өзбек) тілінде жазылған ертегі, дастан, 
қиссалармен танысады, Шығыстың Низами, Нау-
аи, Сәғди’, Хафиз, Фзули сияқты ұлы ғұлама, клас-
сик ақындарына бауыр басады. Медресенің үшінші 
жылында Абай Семей қаласындағы «Приходская 
школаға” да қосымша түсіп, орысша сауатын аша 
бастайды. Бірақ бұл оқуын әрі жалғастыра алмай, 
небәрі 3 жылдан соң оның мұсылманша да, орыс-
ша да оқуы аяқталады. Абайдың басқа балалар-
дан алымдылығын аңғарған Құнанбай оны елге 
шақырып алып, өз жанына ертіп, әкімшілдік-билік 
жұмыстарына араластырмақ болады. Сөйтіп 13 
жастағы Абай ел ісіне араласады. 
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Абайдың өмірбаяны.

Абай бала кезінде ширақ, пысық болмаға-
нымен, елдегі шешен, ақын, ертегішілер әңгімесін 
тез ұғып алатын зеректігімен, ынталылығымен 
ерекшеленген, Шортанбай, Дулат, Бұқар жырау, 
Марабай, Шөжелерді тыңдап өскен. Анасы Ұлжан 
да шешен болған, сөз қадірін білетін ортада өскен 
кісі. Құнанбай кажыныңда кеңінен толғап сөйлер 
тереңдігі, өз тұстастарының ғана емес, шетелдік 
саяхатшылардың да назарына іліккен; Құнанбай 
қажы «Ескітам» деген қоныстан медресе салды-
рып, өзінің және туыстарының балаларын окытқан. 
Абай сегіз жасында өуелі сол «Ескітам» медре-
сесінде дәріс алып, ауыл молдасы Ғабит-ханнан 
оқыған. Әкесі онын зеректігін байқағаннан кейін, 
10 жасқо толған соң Семейдегі Ахмет Риза медре-
сесіне береді. Онда 3 жыл окыған, Медресенің 
үшінші жылында ол осы қаладағы «Приходская 
школаға» да қосымша түсіп, онда 3 ай орысша 
оқиды. Бұл тұста М.О. Әуезовтің «Өзі тұстас үл-
кен-кіші балалардың барлығынан сонағұрлым зей-
інді, ұғымтал жөне ерекше ықыласты болған. Дәрі-
сте арабша кітапты молдасының бір окып, бір-ақ 
рет түрікшеге аударып берген сөздерін кі-тапка 
қарамай жатқа айтып шыға алатындай зерек бо-
ла-ды. Сонымен дәріс үстінде оқылатын сабақтар-
ды ұғып білу Абайға өзге балалардан анағүрлым 
оңай тиген. Көп уақытын алмаған. Сондықтан бар-
лық артылған уақытын Абай өз бетімен өзі сүй-
ген кітаптарын оқуға жұмсап, көп ізденуге салы-
нады. ...Оқуға кірген соң-ак, тез есейіп, ілім қуған 
кісінің калпына оңай түсіп кеткен. Оқыған кітап-
тың көбіне сынмен карай білетін, сезімді окушы 
бола бастаған. Өзінің әбден сүйіп, тандап оқыған 
ірі акындары болады. ... Сол бала күнінде жаттаған 
кейбір өлеңдері ұлғайып, көрілікке жеткен уақы-
тына шейін есінен шықпаған, ұмы-тыл-
маған» деген тұжырымы болашақ ұлы 
ақынның калып-тасу кезеңін айғақтай-
ды. Абай бір жағынан шығыс классик-
тері Низами, Сағди, Қожа Хафиз, Науаи, 
Физули, Жәми, тағы басқаларды оқыса, 
екінші жаганан А.С. Пушкин, А.И. Гер-
цен, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.А. Не-
красов, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, 
И.А. Крылов, Ф.М. Достоевский, И.С. 
Тургенов, Н.Г.Чернышевский мұраларын 
оқып, терең таныс болған, Батыс әдеби-
етінен Гете, Дж. Байрон сияқты ақын-
дарды оқып, түрлі ғылым салалары 
бойынша зертгеулер жүргізілді. Есей-
ген шағында, осы өзі оқыған философ, 

ақын, ғалымдармен тең дәрежеде пікір тала-
стырып, олардың ішінен ірі ақындардың өзі-
не әсері болған кесек туындыларын қазақ 
тіліне аударған. Аударған өлеңдері көркемдік 
жағынан негізгі нұсқасымен тең түсіп, кейде 
асып та жатады. Құнанбай Абайдың өзге ба-
лаларынан ерекше зеректігін ерте сезіп, оны 
әрі карай оқытпай кайтарып алып, ел ісіне 
араласуға баулиды. Сөйтіп 13 жастағы Абай 
әке ықпалымен әкімшілік-билік жүмыстарына 
араласады. Ол әке касында болған жылдар-
да қазақ даласындағы әлеуметтік өмір қай-
шылықтарын жан-жақты тани түседі. Патша 
үкметінің отаршылдық саясаты мен пара-қор 
орыс әкімдерінің, жергілікті жарамсақ болы-
стар әрекеттерінің халық тағдырына кеселді, 
зияндылығын айқын түсініп, соған карсы ба-
тыл қимылдар жасаған. Алайда оның тамы-
ры тереңде жатқанын, отарлау жүйесінің бел 
алып, елдің кұрсауда қалғанын сезіп күйзелген. 
Патша үкіметінің отаршылдық саясаты мен оның 
аярлығын түсінбей өзара қым-қиғаш айтыс-тар-
тыска түскен, танымы таяз болыстар мен ел би-
леушілеріне қарсы күресуге бел буған Абай бо-
лыс сайлауына түсіп, жеңіп шығады. 1875 — 78 ж. 
Қоңыркекше еліне болыс болады. Бұл жылдары ез 
қолындағы билікті пайдаланып, әділдік таразысын 
тең үстауға кұш салды. Абай кейіннен, 1886 ж. Е.П. 
Михаэлистің ұсынысымен, Семей облыстық стати-
стика комитетінің толық мүшесі болып сайланды. 
Абай 1880 ж. И. Долгополов, А. А. Леонтьевпен та-
нысып, олармен тығыз қарым-қатынаста болған. 
Абай ел ісіне араласқан жылдарыңда әділеттіл-
гімен, білімділігімен көрініп, халық арасында бе-
делі өседі.» 

Еркежан Нұрғали
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Суретін салған Елена Микула
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кө
р!

Жыландардың көздерін 

көрінбейтін қабақ 

жауып тұратынын, 

сол себепті олар көзд
ерін 

жұмбайтынын сен 

білесің бе?

1. «... қар мен ______, Дауыл да Оның бұйрығына бағынған» 
(Жыр. 148:8).

2. «Әрі келер _______ та бас сауғалар қорғаныш» (Нақ. 14:25).
3. Ң
4. Аспан кеңістігі.
5. Ыбырайым жүзге толғанда туылған ұлы? (Жар. 21:5).
6. «Өсиет пен тәлім шам-________ секілді» (Нақ. 6:23).
7. «Сондықтан мен оны _______ отыратын айдаһар» деп 

атаймын» (Иш. 30:7).
8. Мұсаға қарсы шыққан Қорах кіммің ұлы? (Рул. 16:1).
9. «Балалар, әке өсиетіне _______ түріңдер» (Нақ. 4:1).
10. Құдай бірінші күні нені жаратты?(Жар. 1:3).
11. О
12. Тиятир қаласынан келген, қызыл мата сатушы әйел? 

(Елш. 16:14).

Жартылай шеңбер
Жауаптарды жартылай 
шеңбердің сәулесіне жазып шық. 
Жауаптардың басты әрібі бір сөзді 
құрайды. Оны оқығанда Есаудың 
қызыл жасымықтан пісірілген 
көжеге нені айырбастағанын 
білесің.

Құрастырған Эльвира ҚАҺАРМАН

Суретін салған Ирина ПОМЕРАНЦЕВА
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Бетлехемдегі халық санағы
Матай жазған ізгі хабар, 1-2 тарау; Лұқа жазған ізгі хабар, 2 

тарау (Мәсіх туылғанға дейін 5 ж. – Исаның туылған жылы)

Бетлехем адамға 
толы. Түнеп 
шығуға баспана 
іздеп жүрген 
жұбайларды тап.

Үйдің төбесін 
келгендерге 
баспана ретінде 
қолданатын. Үш 
шатырды тап.

Қорадағы 
өгізді тап.

Ұзақ сапарға 
шыққанда есектер 
жүкті таситын. Екі 
есекті тап.

Бетлехемді басқаратын 
Ирод патша, 
қарсыластарынан қорқатын. 
Оның екі барлаушысын тап.

Яһудейлік жауынгерлер 
римдіктерден өз 
халқын азат еткісі келді. 
Азаттық үшін қаруланып 
алған жауынгерді тап.

Бастарына 
құмыраларды 
тасып жүрген 
әйелдерді тап.

Киелі кітапта жазылғандай Иса Бетлехемде 
туылды. Рим патшасы Август өзіне бағынышты 
барлық елдерде санақ жүргізуге жарлық 
шығарды, сол кезде Иса туылды.

Ол үшін әркім өзінің атамекеніне баруы керек 
болды. Жүсіп пен Мәриямда Дәуіт патшаның 
туған қаласына, Бетлехемге тізімге тіркелуге 
барды.

Петер МАРТИН
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Қанша көгершінді 
көріп тұрсың?

Римдіктерге 
көмектесетін 
адамдарды 
ешкім жақсы 
көрмейді. Патша 
үшін халықты 
санақтан өткізетін, 
жергілікті салық 
жинаушыны тап.

Жаңадан туылған 
сәбилерге суық 
болмау үшін оларды 
жөргекке ораған. 
Анасы мен сәбиді 
тап.

Өз атамекендеріне 
келгендер, 
көбінесе 
туысқандарында 
тоқтайтын. Бір-
бірін қарсы 
алып жатқан екі 
туысқанды тап.

Аяқ киімді 
кеміріп жатқан 
ешкіні тап.Өзге ұлттықтар 

Бетлехемде өте сирек 
кездесетін. Африкалық 
қонақты тап.

Римдік жауынгерлер 
халықтың тізімнен 
өтуін қадағалап тұр. 
Бес жауынгерді тап.

Қойын ұстап алуға 
тырысып жүрген 
бағушыны тап. 

Ақырды 
сабанмен 
толтырып 
жатқан 
қызметшіні тап.

Бір әйелдің ақшасын 
ұрлап кетті. Ұрыны 
таба аласың ба?

Самариялықтар яһудея 
жерінде ұнамсыз халық 
болды. Самариялықты қуып 
жіберген дін қызметкерін 
тап.

Суретін салған Петер КЕНТ
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Құрастырға және суретін 
салған Ерке Нұрғали

Торшаларға жауапты жазып, құртпен 
бірге алмаға дейін бар. Әр жауаптың 
соңғы әріпі келесі жауаптың басы. 

Құрт
пен  алма

Чайнворд

1. Ілияс пайғамбардың өтініші бойынша оған 
жесір әйел қандай нан пісіріп беруі керек 
болды? (3Пат. 17:13).

2. Жаратқан Ие қай жануарға тіл бітірді? (Рул. 
22:28-30).

3. Жаратқан Ие Мұсаға перғауынның алдында 
не істеуін тапсырды? (Мыс. 4:21).

4. Жаратқан Ие, өзіне өмірінің соңына дейін 
адал болған адамға не сыйлаймын деп уәде 
етті? (Аян. 2:10).

5. «Білген шындығын айтқан әділдікті паш 
етер, _______ куәгер болған опасыздық 
етер» (Нақ. 12:17).

6. Леуліктердің басшыларының бірі (2Пат. 
35:9).

7. Рабиғаның ағасы (Жар. 24:29).
8. Жердегінің барлығына үстемдік жүргізуші 

Құдай екенін ұққанға дейін, аңдармен бірге 
даланы мекендеп, өгіз сияқты шөппен 
қоректенген патша кім? (Дан. 4:22- 25).

9. Ысқақтың әйелі, Бетуелдің 
қызы (Жар. 24:24, 67).
10. Ілияс пайғамбар қай 
патшаға барып, келесі 
бірнеше жыл бойы жаңбыр 
жаумайтынын айтты? (3Пат. 
17:1).
11. Киелі шатыр үстінде 
бағана тәріздес не тұрды? 
(Мыс. 40:38).
12. «Орныңнан тұр да, 
_______ жинап алып, үйіңе 
бар!» (Лұқ. 5:24).
13. Жохан пайғамбар көрген 
аянын шиыршық кітапқа 
жазып, жіберген қаланың бірі 
(Аян. 1:11).
14. Пауыл қай елдің азаматы? 
(Елш. 22:29).
15. Інжілдің екінші кітабы
16. Самсон қай жануарды жай 
қолдарымен жарып, бөліп 
тастады? (Би. 14:6).
17. Жүніс Құдайдың 
бұйрығымен қай қалаға 
барды? (Жүн. 2:1-2).
18. «Біліп алыңдар, пәк қыз 
құрсақ көтеріп, Ұл туады. 
Оған _________, яғни «Құдай 
бізбен бірге», деген ат қойды» 
(Мат. 1:23).
19. Пауыл Қоластықтарға 
жазған хатын қай қауымға 
беріп жіберуін өтінді? (Қол. 
4:16).
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Мен – үлкен, шырынды және тәтті жеміспін. Менің 
жемістерімді кейбір кездерде «қытай алмалары» 
деп те атайды. Галланд тілінен де дәл осылай 
аударылады. Өйткені ХV ғасырда галланд пен 
португалия халқы мені «қытай ағашын» Еуропаға 
алып келген.

Адамдардың айтуы бойынша, ежелгі Қытай 
бағбандары мәңгі жасыл цитрус помело ағашын 
мандарин бұтасымен будандастырған. Осылай, 
жаңа сұрып пайда болды – ол мен! Менің 
жемістерім мандарин сияқты сондай шырынды әрі 
тәтті, ал қабығы помелоға ұқсас: қалың, тығыз және 
жұмсақ. Сонымен, менің атым кім екенін тауып көр!

Бес жүз жылдықта біз тек Жерорта теңізінің 
жағалауында ғана емес, сол сияқты екі мұхитта 
Атлант және Тынық мұхиттарында таралдық. Енді 
бізді Америка континенттінің барлық жерінде 
кездестіре аласыңдар. Әсіресе, менің жемістерімнің 
ең үлкен дақылдары жиналатын жерде, Бразилияда 

және АҚШ-та (Калифорния мен Флоридада) 
кездестіресіңдер. Олардан өте 

дәмді және пайдалы шырын 
дайындайды, тіпті тасапта 

қайнатуға болады, ал 
қабығын қантқа 

қосып, дәмді цукат пісіреді. Немесе хош иісті 
майын сығып алады. 

Менің тұқымдастарымның ішінде 
ащы сұрыпты жемісте бар – ол тәрәнжі 
(померанец). Бірақ ол да адамдарға пайдасын 
тигізді: тәрәнжінің жемісін майлар мен дәрі-
дәрмек өндіру үшін қолданады.

Бізге – цитрус ағаштарына қарашы! 
Көктемде ағаштар гүлдеген кезде, біз қандай 
әдеміміз, және күзде жемістеріміз піскен 
кезде. Біздің кішкентай әсем орманымызды 
көріп, Жаратушының қандай Құдіретті екенін 
түсінесің. Айта кетсем, менің сұлулығымды 
танымал португалдық теңіз саяхатшысы 
Васко да Гама алғаш Индия елінде көрген кезде 
қатты қуанған. 

Менің жемістерім – Құдайдың берген нағыз 
жақсы дәрісі. Ойланып қарашы, менің жүз 
грамдық жемісімде елу миллиграмм С дәрумені 
бар, және жүректі жақсартатын, қан тамырларын 
тазартатын басқада көптеген дәрумен көздері мен 
микроэлементтер бар!

Арабтар мен парсылар менің жемісімнің қызғылт 
сары түсіне қарап, мені «оранж» деп атады, сол 
себептен кейбір еуропалық тілдерге осы сөз 
кіргізілді. Тіпті, «оранжевый» деген атаулы түс 
пайда болды. Бұның барлығы менің арқамда! 
Мені мақтанып тұр деп ойлама, мүлдем олай емес, 
мақтаншақ болмау керектігін мен білемін. Сен мені 
жақсы көрсең екен, менің қалайтыным осы.

Менің кім екенімді түсініп алдың ба? Мен – 
апельсин ағашымын. Ал менің жемісім – апельсин.

Мені тап!Тамара ҒАДІЛБЕК

Суретін салған Наталия ЖУРАКОВСКАЯ

227

Помело

Грейпфрут

Мандарин
Лимон

Апельсин

Лиметта (тәтті лимон)
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Кез-келген халықтың менің басты 
кейіпкер болып қатысуыммен кем дегенде 
бір ертегісі бар. Менің айлакер және шапшаң 
екенімді бәрі біледі, бұл таңқаларлық 
жағдай емес. Алайда осы айлакерлік 
бетперденің артында осал жануардың 
жасырынғанын білетін адамдар өте аз, сол 
себепті жақынырақ танысуды ұсынамын.

Мені жыртқыш сүтқоректілердің иттер 
тұқымдасына жатқызады. Бізді жер шарының 

барлық бұрышынан кездестіре аласың: 
Еуропада, Солтүстік Африкада, Азияның үлкен 
бөлігінде Индия мен Оңтүстік Қытайға дейін, 
сонымен қатар Солтүстік Америкада Мексика 
шығанағының солтүстік жағалауына дейін. Мен 
шалғындық жерлерде жүргенді жақсы көремін, 

ол жерден тышқандарды, сұр тышқандарды 
және де қояндарды таба аламын. Есесіне 

мен өзімнің қалауымды шегіртке, 
сондай-ақ жабайы құлпынай, 

көкжидек, шие, алма және жүзіммен 
ә р т а р а п -

т а н д ы р ға н д ы 
ұнатамын.

Біздің дене 
пішініміз 40 см-

ден 90 см-ге 
дейін ұзын 

ж ә н е 

аласа келген және салмағымыз 6 кг-нан 10 кг-ға 
дейін. Құйрығымызда ұзын 40-60 см. Ол біздің 
аса маңызды мүшеміз: жүгірген кезімізде ол 
тепе-теңдікті сақтау үшін көмектеседі, ал қыста 
суықтан қорғау қызметін атқарады. Көбінесе 
менің арқамдағы және бүйірімдегі жүндер 
сұрғылт сары түсті және белгісіз қара түсті 
сызықтар бар, ал бауырым ақшыл түсті. Басымда 
ұзын өткір мұрным бар, құлағым үлкен әрі 
ұшқыр, ал көздерімнің қарашығы ұзын сопақтау 
келген. 

Қыс мезгілінде біз жалғыз өмір сүреміз, ал 
көктемде көбейеміз. Біздің мыршайларымыз 
сондай сүйкімді көрінеді. Ұрғашысы сегізге жуық 
мыршайларды дүниеге алып келеді, олар соқыр 
болып туылады, бірақ бірнеше аптадан кейін 
іннен өз беттерімен шығады. Мыршайларды ата-
анасы бірге бағады. Біз жабайы табиғатта сегіз 
жыл, ал тұтқында жиырма бес жыл шамасында 
өмір сүреміз. 

Біз өте абай болуға тырысамыз. Бізде 
есту және иіс сезу сезіміміз қатты дамыған. 
Олардың көмегі арқылы біз қоршаған ортаны 
танимыз. Қауіп төнгенде немесе бізді қудалаған 
жағдайда, біз 50 км/сағ жылдамдықта жүгіре 
аламыз, сонымен қатар іздерді шатастырып, 
баспаналардың  орнын өзгерте аламыз. Осы 
қасиетіміз үшін бізді қу аң деп есептейді. Тағы 
да біз иттің үргеніне ұқсас неше түрлі үндер 
шығарамыз. Бұл қуған жағдайда тасалануға 
көмектеседі.

Біз басқа жануарлармен танысқанды, дос 
болғанды ұнатамыз, тіпті, басқа жағдайда біздің 
жауымыз болуы мүмкін итпен және мысықпен 

де; сол себепті бізді қызыққұмар жануар деп 
те атайды. Менің, жас досым, атымның                 

(Vulpes vulpes) екенін табу саған да қызық 
болды деп ойлаймын.

Суретін салған 
Ғалия ЖЕКСЕНБАЕВА

түлкі 

Мен кіммін?
Әлия АБДУХАЙЫРҚЫЗЫ
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Мозаика

САНДАР

Ойынның мақсаты: 
Карточкаларды қораптың 
ішінен шығармай, бос 
орынға жылжытып бәрін 
1-ден 15-ке дейін рет-ретімен қойып шығу. Осындай 
ойынды досыңмен бірге жасап, ойнасаңдар болады, 
кім бірінші барлығын рет-ретімен қояды, сол 
жеңеді. Екі қораптыға сандарды бірдей етіп, ойынды 
бастаңдар.

1.

3.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

Қағаздың көлемін 
20х20 немесе 
25х25 см түзу 
төрт бұрыш 
қиып ал және оны 
қиғашынан бүк.

Разверни лист 
и сложи все углы 
к середине листа.

Енді жаңа 
квадраттың 
төрт жағын 1,5 
см-ге бүгіп шық.

Қағазды 
қайтадан 
ашып, суретте 
көрсетіліп 
тұрғандай, 
түзу етіп 
кішкентай 
бөлігін қиып ал.

Алдымен 
жоғарғы 
және төменгі 
бұрыштарды 
ішіне қарай 
қатта және 
қабырғаларын 
тігінен қой.

Содан кейін тағы 
екі бұрышты бүк, 
сонда кесілген 
қабырғаның 
кесілген бөлігі 
олардың ішінде болу 
керек.

Қораптың ішін 
өлшеп ал және 
үш (немесе одан 
көп) картонды 
кесіп ал.

Бір картонды 
қораптың түбіне 
жабыстыр, ал басқа 
екеуін (немесе одан 
да көп) бір-біріне 
жабыстырып, 16 
кішкентай төрт 
бұрыштарға бөліп, 
оларды 1-ден 15-ке 
дейін жазып шық 
(біреуі артық), сосын 
қиып ал.Қораптың 

ішіне бәрін 
араластырып 
сал.

Керекті құралдар: 

ақ қағаз немесе басқа түстегі 

қағаз, картон, қайшы және 

желім.
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24-25 б. арналған жауап:
10. Бетлехемдегі халық санағы

Баспана іздеп жүрген жұбайлар 1
Үш шатыр 2, 3, 4
Қорадағы өгіз 5
Есектер 6, 7
Ирод патшаның барлаушылары 8, 9
Азаттық үшін қаруланып алған 
жауынгер 10

Басында құмыралары бар әйелдер 11, 12
Африкалық қонақ 13
Римдік жауынгерлер 14, 15, 16, 17, 18
Қойын ұстап алуға тырысқан қойшы 19
Аяқ киімді кеміріп жатқан ешкі 20
Бір-бірін қарсы алып жатқан екі туысқан 21
Анасы мен сәби 22

Салық жинаушы 23
Көгершіндер 24, 25, 26
Ұрлықшы 27
Самариялықты қуып жіберген дін 
қызметкері 28
Ақырды сабанмен толтырып жатқан 
қызметші 29

Шифрланған аятты тап!
Ерболат КАЛИЕВ, 8 жас Айшет КАН-ООЛ, 7 лет, Россия

Құрастырған Лидия Шерияз
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Әбіл мен Қабылдың Құдайға 

деген құрбандығы
Мұса мен алтын бұқа

Нұрсауле Темірбек, 13 жас

Елья БАҚЫТБЕКОВА, 9 жас 
Самат ҒАБДУЛЛИН, 9 жас

Эльмира ҒАБИТОВА, 12 жас

2-бет: ЖҰМБАҚ САНДЫҚ: Өтірік және шыншыл құндылықтар.
17-бет: ЖАСЫРЫЛҒАН СӨЗ: «Сенің Менен басқа ешқандай тәңірлерің 

болмасын!»
  МЕТАГРАММА: 1. Карта – парта. 2. Уран - Иран.
19-бет: СӨЗЖҰМБАҚ. Көлденеңінен: 1. Жүрегіңді. 2. Манна. 3. 

Көгершін. 4. Ашу-ыза. 5. Киелі кітап.  6. Жалқау. 7. Тазарта. 8. 
Жәбірейіл. 9. Көктем. 10. Құтқарылуына. 11. Мінәжат. 

Тігінен: Жарылқаймын.
23-бет: ЖАРТЫЛАЙ ШЕҢБЕР: 1. Тұман. 2. Ұрпақ. 3. Ң. 4. Ғарыш. 5. 

Ысқақ. 6. Шырақ. 7. Тыныш. 8. Ысқар. 9. Құлақ. 10. Жарық. 11. 
О. 12. Лүдия.

ТҰҢҒЫШТЫҚ ЖОЛ.
26-бет: 1. Күлше. 2. Есек. 3. Керемет. 4. Тәж. 5. Жалған. 6. Нетанел. 

7. Лабан. 8. Набуходоносор. 9. Рабиға. 10. Ахаб. 11. Бұлт. 12. 
Төсенішіңді. 13. Ізмір. 14. Рим. 15. Марқа. 16. Арыстан. 17. 
Ниневи. 18. Имануил. 19. Лаудіки. 

30-бет: «Құдайдың Рухани Ұлына сенушілер мәңгілік өмірге ие. Ал 
Оны тыңдамағандар шынайы өмірді көрмейді, Құдайдың төніп 
тұрған қаһарына ұшырайды» (Жох. 3:36).

32-бет: «Жамандықтан бас тартып, жақсылықты жасаңдар, Татулыққа 
ұмтылып, сол үшін күш салыңдар!» (Жыр. 33:15).
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Жергілікті Діни Бірлестігі,
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Тел.: +7 (727) 394 17 05
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Суретін салған және 
құрастырған Юлия Ильчук

Суретін салған Елена МАМАЕВА

Бала піл Киелі кіпатпағы қандай 
аят жазылып тұрғанын оқи алар 
емес, себебі ол оқи алмайды. Ал 
сен? Латын тілі әріптерінің ішінен 
қазақ тілі әріптерін тауып, жазып ал, 
сонда жыршы Дәуіттің қандай кеңес 
бергенін біле аласың. 
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