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Құдай 
сондай 
ұлы!

Тоқтап Құдайдың 
кереметтеріне 
назарыңызды 
аударыңызшы.

Әйүп 37:14



Табиғат 
оянып, барлық гүлдер 

мен ағаштар гүлдеп, жасыл 
түске енетін кез көктем маған қатты 
ұнайды. Сол сияқты күз де ұнайды, 

ол уақытта жапырақтардың барлығы 
жасыл, қызыл және қоңыр түске 

боялады да, жердің бетін 
жауып қалады.

Ал 
мен жазды жақсы 

көремін, бұл жылдың ең 
жомарт мезгілі. Ағаштарда керемет 

жемістер, бұталарды жидектер 
себіледі. Маған өзенде шомылған, 
сосын күнге қыздырылған ұнайды. 

Құдай ғажап етіп табиғатта 
барлығын ойластырған!

Сандары бойынша 
әр сөзді өз орнына 
жазып шық, сонда 
сен бір жыршының 
Әлемді Жаратушыны 
қалай жырлағанын біле 
аласың.
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Суретін салған Рустам САНЖАРОВ

Бекжан НАЗАРОВ

КІШКЕНТАЙ 
ҒАЖАЙЫПТАР
Шық жамылған шөпте,
Сиырлар жүр жайылып.
Балалар мен үлкендер,
Сүт ішу үшін тойынып.

Мөлдіреп шықтар тұр,
Күн нұрына малынып.
Аздан соң таппайсың,
Сол алмазды сабылып.

Күндіз бұлт жорғадай,
Заңғар көкте жосады.
Түнгі ашық аспанда,
Жұлдыздардың жасағы.

Ғажаптар көп маңайда,
Әлем – құнды қораптай!
Жаратушымыз қорғайды,
Жамандықты жолатпай.

Махаббат ЛЕСПАЙ

БӘРІ ӨТЕ 
КЕРЕМЕТ
Қыста да, жазда,
Керемет айнала.
Жер деп аталатын,
Ерекше планета.
Қыста қар басады,
Жазда гүл шашады.

Күзі алтын түсті,
Жапырағы талдың,     
Үзіліп жерге ұшты.               
Көктемі келіп ерек,
Жамылды жер беті
Жап- жасыл желек.

Керемет, көркем:
Жаз, күзі, көктем,
Қыс әсем неткен.
Күн, түні үздіксіз,
Жаратушы Иемді,
Мадақтаймыз біз.
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Таңертең Жандос Маржанды мектептің алдында 
күтіп тұрды. Ол Маржанды алыстан көріп қалды да, 
айқайлап:

– Маржан! Мен бір жаңалық аштым! Біз аспанда 
тұрамыз!

– Тоқта, Жандос! Бұл күнге дейін біз Жерде тұрып 
келеміз, – деп Маржан қарсылық білдірді.

– Ия, бірақ Жер қайда орналасқан? Аспанда! Сол 
себепті, біз жұлдызда тұрамыз деп айтсақ та болады, 
– деп Жандос қуаныштан көкке дейін секірді.

– Міне, қазіргі замандағы өнердің адамдарды 
неге жеткізетіні, – деп жақындап келе жатқан Алмас 
мысқылдады. – Естуім бойынша, суретшілердің бәрі 
кішкене естере адасқан... Маржан, онымен аралас-
па. Одан да менімен хоккейге жүр.

Осы кезде қоңырау соғылды да, балалардың бар-
лығы сыныптарына жүгіріп кетті. Жол жөнекей Жан-
дос Маржанға:

Кеше мен зерттеу жасадым, сабақтан кейін кел, 
көрсетемін. – деді.
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Эльмира МИРАСОВА
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Жер жұлдызы Оданда біздің үйде жиналайық, Назардың ба-
лабақшасында карантин екен, сол себепті маған 
анам онымен бірге үйде отыруды сұрады.

Сыныптасына көрсеткісі келген нәрсені алып 
кету үшін, олар бірінші Жандостың үйіне кірді, 
содан кейін Маржанның үйіне кетті. Оның анасы 
оларды көргенде қуанып кетті:

Сәлеметсің бе, Жаңдос! Енді, мен алаңдамай 
жұмысыма бара берсем болады. Назар тамағын 
ішетін болды.

Назар сорпа салынған тәрелкенің ішіне көңіл-
сіз қарап отырған еді, Жандосты көріп, ол жанда-
нып кетті. Өйткені оған Жандоспен бірге сорпаны 
да, ботқаны да жеген өте қызық, тіпті керек бол-
са дәріні де қиындықсыз ішіп қояды. Жандастың 
қолындағы қасық біресе ұшаққа, біресе су асты 
қайығына, біресе метро пойызына айналады. Ал 
бүгін ол зымыранға айналды. Жандос Назарды тез 
тамақтандырғаны сон-
ша, Назар түскі асының 
дәмін татып үлгермеді.

Ал енді осының артынан ғарыштан келген ква-
зижеміс шырынын ішіп қоямыз! – деп Жандос та-
мақтандыруын аяқтады.

Назар квазижеміс не екенін түсінген жоқ, бірақ 
оған жеміс шырыны ұнады.

– Тағы да! – деп әрең демала айқайлады.
– Болды, жетеді! – деп Маржан араласты. – 

Міне, саған десертке астероид шоколады. Жүр 
бетіңді жуайық, әйтпесе бетіңде ғарыштық кір қа-
лыпты.

Түскі астан кейін, Жандос өзінің зерттеуін көрсе-
те алуы үшін, олар Маржанның бөлмесіне барды. 
Оның мұқият дайындалғаны көрініп тұр. Күн жүй-
есіндегі барлық тоғыз планета бөлек ақ қағаздарға 
салынған, және әрқайсысының астына өз мінезде-
мелері: көлемі, Күннен қандай қашықтықта ор-
наласқаны және олардың серіктері жайында жа-
зылған. Маржан Назарды жанындағы орындыққа 
отырғызып қойды да, Жандосқа:

– Баста! – деп бұйырды.
Жандос бірінші планетаны көрсетіп:
– Сонымен, Меркурий. Бұл ең кішкентай планета. 

Ол Күнге ең жақын орналасқан, сол себепті оның 
орбитасы ең қысқа. Жердің уақытымен өлшеген-

Меркурийдің 
радиусы 
2440 км

Шолпанның 
радиусы 
6052 км

Жердің 
радиусы 6371 км
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де Меркурий күнді 88 тәулікте айналып шығады – 
бұл ол үшін бір жыл уақыты. Бірақ ол өзінің осінде 
өте ұзақ айналады, сондықтан бір жылда жарты 
айналым жасайды, яғни меркурийдің уақытымен 
есептегенде, жылына тек жарты күн айналады! 
Шынымен, ол планетаның бір тәулігі жердің 58 
тәулігіне тең, сол себепті күн мен түн өте ұзаққа со-
зылады, «күн» болғанда планета +430° С-ға дейін 
әбден қызады, ал «түн» болғанда -180° С-ға дейін 
салқындайды.

Назар алақандарымен шапалақтады. Маржан 
мен Жандос күліп жіберді. Жандос ары қарай 
жалғастырды:

– Жерге ең жақын орналасқан планета – ол 
Шолпан, оның бетін буланып кеткен күкірт 
қышқылынан тығыз бұлттар қаптап тұр, олардың 
арасынан тек радиотолқындар ғана өте алады. 
Онда өте ыстық, +470° С. Шолпан кері бағытпен 
айналады, яғни Шолпанда Күн батыстан шыға-
ды, шығаста батады. Шолпанда бір тәулік, Жердің 
уақытымен есептегенде 243 күнге созылады.

Келесі планета – ол Жер. Ол өмірге қажет азат 
пен оттегіден тұратын атмосферамен қапталған. 
Атмосфераның температурасы әртүрлі үш бөлік-
ке бөлінеді: жоғарғы бөліктен көтерілген сайын, 

температура салқындай түседі. Жердің үстіндегі 
орташа температура +15° С, ал зерттеу жүргізген-
де ең ыстық температура (+70,7° С) 2007 жылы Лут 
жазығында (Иран) байқалған. Ең суық – ол Антар-
ктидада (–89,2). Жерде өмірге сүруге қажет су бар. 

Осы кезде Назар жыламсырап, қыбыжықтай 
бастады. Жандос жалғастырып:

– Балақай, мында қара! Мына планетаның түсі 
қандай?

– Қызғылт! – деп жауап берді Назар.
– Бұл – Марс. Ол біздің Жерге өте қатты ұқсайды. 

Өзен, құз, теңіздерді көріп тұрсың ба... Ғалымдар 
Марста су бар деп ойлайды. Бірақ онда тіршілік 
жоқ екені анық, өйткені оның атмосферасында от-
тегі өте аз. Егер біз сол планетаға түссек, онда дем 
ала-алмай қалатын едік. 

Жандос өзінің мойнынан ұстады да, жерге 
жығылып түсті. Нараз қарқылдап күлді. Сосын Жан-
дос қорқынышты түр жасап, сөзін жалғастырды:

– Енді мына үлкен планеталарға қараңдар. Бұл 
Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Оларды газды 
алыптар деп атайды. Оларда су жоқ, сол себепті 
біз ол жаққа бара алмаймыз. Соңғы Плутон атты 
ең кішкентай мұзды планетаға да бармаймыз. Біз 
Жерде қаламыз, солай ма, Назар?6 7
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Назар келісті, өйткені осы кезде Маржан оған үл-
кен тәтті алмұртты берді.

– Сонымен, міне менің зерттеуімнің нәтижесі: 
тек біздің планета өмір сүруге жарамды. Елестете 
аласыңдар ма, мұнда барлығы бір-бірімен байла-
нысқан: температура, су және атмосфераны ұстап 
тұрған, тартылыс күші. Сәбиді жөргекпен және көр-
пемен орап қойған сияқты, Жаратушы да Жерді ат-
мосферамен орап қойған. 

Маржан күлді:
– Ия, анамның Назарды қалай қымтап қоятыны 

есімде. Ол жылы төсекте қамсыз ұйықтап жата-
тын. Құдай Жердің қамын ойлап қойған. Біз осында 
өмір сүре алуымыз үшін, тамақ, су бәрі бар. Құдай 
жан-жағымызға өсімдіктерді және жануарлардың 
түр-түрін орналасырған. Біз таза ауамен дем ала-
мыз, жүре, жүгіре аламыз және... 

– ... Аспанға ұшып кетпейміз, өйткені тартылыс 
күші бар, – деп қосты Жандос. 

– Киелі кітаптағы аят есіңде ме: «Сенің істерің 
қандай көп, Жаратқан Ием! Сен жасадың барлығын 
да даналықпен, Жер толған Өзіңнің жаратқанда-
рыңмен.» (Жыр. 103:24).

– Тағы да! – деді кенеттен, алмұртын жеп болған 
Назар.

– Алағой, балақай, Құдайға алғыс айтуды ұмыт-
па, – деп Маржан інісіне жемістер толған ыдысты 
берді.

– Құдайым, Рахмет, алмұлт белгеніңе! – деп ке-
кештене айтты да, күлді.

Суретін салған Рустам СЕРЖАНОВ

БӘЙГЕ ЖАЛҒАСУДА!
«Жұлдызды аспанға саяхат» алты 
бөлімнен тұратын кішкентай 
әңгіме. Әр бөлімнің соңғы жағында 
сен орындай алатын тапсырмалар 
болады. 5 тапсырманы орында. 
Соңғы бөлімдегі тапсырмаға 
жауабын жазған кезде, маған 
БАРЛЫҚ жауаптарды почта арқылы 
жібер. Дұрыс жауаптарды алғашқы 
болып жіберген 10 оқырман сыйлық 
алады.

ТАПСЫРМА 5
1. Күн жүйесіндегі қай планетада өмір 

бар?
2. Тулардың суреттері тұрған кезекпен 

әр мемлекеттің бастапқы әріптерін 
жазып шық. Сен Киелі кітаптағы 
аятты оқып шығасың, оны жаттап 
ал. 

планетасы
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Көне заманда, Киелі кітап әлі жазылмаған кез-
де, Ус жерінде Әйүп есімді ауқатты, танымал адам 
өмір сүрді. Оның жеті ұлы және үш қызы болды. 
Шайтан оның Құдайға деген сенімін сынап көргісі 

келді, ал Құдай оған келісімін берді. Әйүптің басына көп 
қиындық түсті: ол байлығынан айырылды, оның балала-
рының бәрі қаза тапты, оның өзі қатты ауырып қалды. 
Әйүптің достары оны жұбатудың орнына, оны әшкере-
леп, үйретіп бастады. Ал Әйүптің қалаған жалғыз нәрсесі 
ол: Құдайдан жауап алу. Осы қиындықтардың барлығы 
не үшін басынан өтіп жатқанын білгісі келді, өйткені ол 
ешқандай күнә жасамаған еді. Құдайдың жауап беруге 
асықпағаны оның мазасын кетірді, сол себепті ол Құдай-
ға шағымдана бастады.

Міне, ақыры, Құдай құйынның арасынан оған жауап 
беріп жатыр! Әйүп Құдайдың дауысын естіп, Оған жауап 
беріп жатыр. Әйүп пен Құдай не жайында сөйлесті? О, ол 
өте ғажайып оқиға, таңқаларлық сөздер!

«Әйүп аспанға қарашы, – деді оған Құдай. – Осының 
барлығын сен жасадың ба? Сен ба, 
аспанға жұлдыздарды орнатқан, 
Үркер жұлдызының шоғырын бай-
лап, Көгалдай мергеннің белбеуін 
шешуге құдіретің бар ма? Күннің 
шығуына бұйрық беріп, аспанның 
ыдыстарын төңкеріп, жаңбыр жа-
удыра аласың ба? Жарықтың қан-
дай бағытта жүретінін, сен білесің 
бе? Немесе Жердің қандай негізде 
тұрғанын білесің бе? Айтшы, жарық 
пен түнек қайда сақталған? Немесе 
сен мүйізтұмсықты соқаға байлап 
қойып, оған өзіңнің жеріңді жы-
ртқызып, оған қарап және өнімді 
жинап алуын бұйырасың ба? 

Суретін салған Лариса ГОРОШКО

Әйүпке Құдай 

қалай ашылды
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Құдай мен Әйүптің әңгімесін 
сен Әйүп кітабынан 38-42 
тараулардан оқи аласың.

Сұңқарға қарашы, ол өзінің ұясың ешкім жете алмайтын 
заңғар биікке салады. Және сұңқар алыстан жақсы көре 
алады. Сен әлі де құдіреті шексіз Тәңірдің үстінен шағым 
айтып, дауласпақсың ба?»

Әйүп жауап беріп былай деді: «Мен бұған лайықты 
емеспін, Саған қалай жауап бермекпін? Аузымды қолым-
мен жауып аламын. Бір-екі рет еркінсіп аузымды ашқан-
мын, енді қайтып тіс жармаймын».

Бірақ Құдай жалғастырып: «Мен жаратқан сусиыры-
на көз салшы... Сусиыр Құдай жаратқан мақұлықтардың 
ішіндегі ғаламаты, ал оның 
Жаратушысы оған айбат көр-
сете алады». Сосын Құдай 
сусиырын сипаттап берді: 
сол хайуан самырсын секілді 
мықты құйрығын шайқалта-
ды, жамбасындағы сіңірлері 
бір-бірімен барік матасқан.  
Аяқтары қола құбырдай, сүй-
ектері темір бағанадай (негізі 
айтып тұрғаны ол – динозавр, 
тек осы оқиғаны жазған кезде 
бұл сөз болған жоқ).

Сосын Құдай Өзінің жаратқан жануарлар әлемінің және 
Жердің табиғатының, Әлемнің жаратылысының таңғажай-
ып, күшті әрі мінсіз екенін тағы да айтуын жалғастырды. 

Әйүп Құдайға мойынсұнып жауап берді: «Сенің 
барлық нәрсені де істей алатыныңды енді білдім. 

Ешбір ниетіңді тоқтату мүмкін емес. Сондықтан 
бұрынғы айтқандарыма өкініп, қатты қайғырып 

күл-топырақта отырмын».
Құдай Әйүпті сауықтырып, мал-мүлікті 

бұрыңғысынан екі есе мол қылып берді. 
Шығыста ол қайтадан ең бай, әрі та-

нымал болды. Әйүп тағы да жеті ұл 
мен қызға әке болды. Бұл оқиға-

дан кейін Әйүп тағы да жүз қы-
рық жыл өмір сүрді, осылай 

мағыналы өмір сүріп, жасы 
ұлғайған шағында дүние-

ден өтті.

Сен қалай ойлайсың?
1) Әйүпті сынауға 

шешім қабылдаған 
кім?

2) Әйүпті кім 
жұбатқысы келді?

3) Құдай мен Әйүптің 
әңгімесі немен 
аяқталды?
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Жаратушының
ұлылығы жайында
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Үлкен қаладан немересі әжесіне қонаққа келді. Кешкі асқа жаңа піскен 
ақ нанмен, сүт ішіп алды да, есік алдындағы бастырманың астына ыңғай-
лы жайғасып, күннің батып бара жатқан әсем көрінісін сүйсіне бақылап 
отырды. Оңтүстікте тез қараңғы түседі. Ай әлі шықпады. Аспан қап-қа-
раңғы, ал оның бетін көптеген жарық жұлдыздар жапты.

– Әже, қарашы, – деп қыз таңдана айтты, – мен әлі осынша көп жұл-
дыздарды көрген жоқпын!

– Бұл аспан, құлыншағым.
– Онда Құдай тұрады ма? – деп сұрады, таңқаларлық көріністен 

көзін алмай.
– Жоқ, Құдай шынайы аспанда тұрады, ал біздің көріп тұрғанымыз 

– тек сол аспанның кескіні ғана.
– Түсінемін, әже, бұл сен тігіп жатқан кілемге ұқсайды, – деп неме-

ресі, ілініп тұрған кілемді көрсетті. – Біз тек аспанның бір жағын көреміз. 
Егер екінші жағы сондай әсем болса, аспанның бейнесі керемет көрініске 
айналатынын, сен елестете аласың ба, әже!

Киелі кітапта бұлттарға, тауға, аспанға, жұлдыздарға, ағаштарға және 
гүлдерге көңіл аударуға шақыру жиі кездеседі – бұлардың барлығы әдемі, 
әрі үйлесімді болып жаратылған, Құдай біздің осы әсем көрініске назар 
аударғанымызды қалайды. Ол осы табиғатты біз үшін жаратты. Құдай, 
біз Оның істерін көріп, Оның бар екеніне және бізді сүйетініне және бізге 
осындай керемет әлем сыйлағаны үшін қуанғанымызды қалайды. 

«Иса былай деді: – Қызғалдақтарға қараңдаршы, тіпті Сүлеймен патша 
өзінің бар салтанатында сол гүлдердің біріндей әдемі киінбеген!» Раушан 
гүлінің жапырағынан таудың қар басқан шыңына дейін – барлығы Жара-
тушының ұлылығы жайында жар салады. Осының бәрінде Жаратушының 
өнерінің ұлылығын көрмеу – үлкен қателік, тіпті қауіпті. Елші Пауыл бы-
лай ескертеді, адамдар жаратылысты қарастырып, оның бар сұлулығын 
көре тұра, осының барлығында Оны елемей, Құдайды көруден бас тар-
тады. Сонда олардың жүректері күнәға, түнекке және ашу-ызаға толады. 
Бұның бәрі немен аяқталатынын біз білеміз.

Сондықтан, Құдайға сенетін біздер, шымшықты немесе 
тоқылдақты, ескі қайыңның сәнді «шаштарын», көк аспанда 
ұшып жүрген ақ бұлттарды көргенде қуанышқа кенелеміз...

Құдайдың жаратылысының бәрі тамаша және осы сұлулықтың 
барлығы біз үшін жаратылған. Құдай алғысқа, құрметтеуге және 
қадірлеуге лайық.

Болат ҚАҺАРМАН
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Сөз жетпейді айтуға –
Тәңір, Сен бәрін жараттың!
Көруге сана жетпейді
Көркем әлемге қарап тым.

Жеткізе алмайды сөз, білім
Ғажап ісіңді жасаған.
Даналығың мен күшіңе
Мадақ пен даңқ, Оссана!

Ғаламшарды тұрғыздың, 
Орбиталарын құрғыздың.
Періштелерді жараттың,
Иесі Сенсің жәннаттың.

Бұлт көкте, теңіз жерде,
Даналықпен тапқаның.
Суды бөлдің жер, көкке,
Тепе-теңдікті сақтадың.

Ақыл беріп дельфинге,
Теңіздеріңді жаулаттың.
Түйсік беріп құстарға,
Білдірдің ұшар аумағын.

Көбелектің қанатындай,
Күз жапырғын боядың.
Гүлді алқабың кілемдей,
Тауларды тізіп қоя алдың.

Топыраққа дән салдырып,
Масақ өсіріп жайнаттың.
Әсем үн сыйлап құстарға,
Тамылжытып сайраттың,

Күнәміз үшін қан төктің,
Болсаң дағы еш мінсіз!
Есім кетіп таңданамын,
Сүйіспеншілігің шексіз!

ЖАРАТУШЫҒА ӘНҰРАН
Раушан ШЫҢҒЫСОВА

Бүкір кит – сүтқоректілердің 

ішіндегі ең музыкалық екенін, 

сен білесің бе? Дегенмен, 

олардың дауыс желбезектері 

жоқ. Бүкір кит
тердің өлеңдері 

өте қиын, ол 35 м
инутқа 

дейін созылады және жүздеген 

километрге дейін ес
тіліп тұрады.

Суретін салған Алдияр ОСПАНОВ
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Еркежан НҰРҒАЛИ

Анасы Қарлығашты көптен бері табиғатқа (орманға) алып барғысы келген. Әйтеуір 
сол күн де келді. Таң ерекше күн шуаққа толы, әрі тыныш болды. Қарлығаш пен 
анасы өте ерте оянды, таңғы астарын ішті де, кешке дайындап қойған заттарын және 
тамақты алып, вокзалға барды. Ол жерден олар пойызға отырып, бірер минуттан кейін 
жол тартты. Терезенің сыртынан пойыз станциялары, ауылдар, жалғыз тұрған үйлер, 
ағаштар ақырындап байқалады. 

Біраздан кейін пойыз тоқтап, Қарлығаш пен анасы шықты, олардың артынан көптеген 
адамдар да шықты – балаларымен келген ата-аналар, саяжайдың тұрғындары және 
балық аулаушылар. Көп үлкен ағаштардың арасындағы жолда бәрі қуанышты келе 
жатыр. 

Қарлығаш пен анасы олардың артынан ілесті. Станциядан кішкене алыстаған 
кезде, ағаштар жолдың екі жағын да қаптап, олар орманның ішіне тап болды. Анасы 
Қарлығашқа орманды бейнелеп берген болатын, ол дәл сондай екен, Қарлығаш оны 
бірден таныды. Олар бірінші орманды аралап көріп қайтуды, содан кейін өзенге барып 
шомыламыз деп шешті.

Орманның іші жарық және өте әдемі болды. Үлкен ағаштардың жапырақтарының 
арасынан күннің сәулесі тесіп өтіп тұрды, сонда оларды алтын жіптермен жерге тығыз 
байлап қойған тәрізді көрінді. Орманның ішінен құстардың сайраған дауысы қатты 

естіледі. Көбелектер бір гүлден екіншісіне көңілді ұшып жүр. Осының бәрі 
ерекше көрінгені сонша, кішкентай қыз анасының артынан үндемей 

келе жатыр. Бір қоңыз Қарлығаштың басының жанынан өтіп, 
шөптің арасына ұшып кетті. Қарлығаш отырды, сол сәтті 

ол өзін таңғажайып әлемде жүргендей сезінді. 
Шық тамшылары шөпте, жапырақтарда 

Ғажайып орман
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және гүлдердің үстінде жарқырап тұрды. Қызыл қоңыз гүлдің сабағының үстімен 
асығып жоғары өрмелеп шықты да, ұшуға дайындалды. Еңбекқор құмырсқа бір шарды 
домалатып бара жатыр. Анда-санда демалып алуы үшін оның бойын айнала жүгіріп 
тұрады, сосын қайтадан итеруге кіріседі.

Оның шарды қайда апара жатқанын Қарлығаш көргісі келді, бірақ кенет Қарлығаштың 
шашында тұрған бантигін біреу қатты тартып қалды. Қыз артына бұрылып қарағанда 
біреудің тұмсығын көрді. 

– Ана! – деп Қарлығаш қорыққаннан айқайлап жіберді.
– Неге айқайлайсың? – деген дауысты естіді. – Бұл сиыр ғой!
Қарлығаш естіген дауысқа қарай бұрылғанда, бір баланы көрді. Ол күліп Қарлығашқа 

қарады:
– Сен сиырды ешқашан көрмедің ба?
– Жоқ, – деп тынышталып жатқан Қарлығаш мойындады.
–   Ол мейірімді, сүт береді, – деп бала жалғастырды. – Және балаларды жақсы 

көреді. 
Қара-ала сиыр Қарлығашқа үлкен қара көздерімен қарады және күліп тұрған сияқты 

болып көрінді. 
–   Жарайды, біз кеттік! – деп бала орманға терең еніп кетті. Сиыр оның артынан ерді.
Анасы Қарлығаштың қолынан ұстап, өзенге қарай беттеді. Өзен жағасындағы ұзын 

қайың ағаштың астына орналасты. Қарлығаш тоңып қалғанға дейін шомылды, содан 
кейін күннің астында жылынып алды, сосын өздері дайындап алған азық-түліктерін 
шөптің үстіне жайып, түскі астарын ішіп алды. Қарлығаш асын ешқашан осындай 
тәбетпен жеген емес!
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Кекіректілер – тропикалық 

Американы мекендейтін кесірткелердің 

бір түрі және оларды
ң су бетінде 

жүгіре алат
ындары үшін «Иса 

Мәсіхтің кесірткелері» – деп 

атайтынын, сен білес
ің бе? Олар 

жүгіргенде, а
ртқы аяқтарының шапшаң 

қозғалысына және саусақ
тарының 

қабыршақты жабындысына байлан
ысты, 

олар тез қозғалады (12 км/сағ дейін)
 

және су бет
індегі үлдір

 бұзылып 

үлгермейді. 

Күн керемет өтті! Кешке үйге қайтып бара жатқан кезде, өткен күннің қызықтарын 
еске түсіріп, Қарлығаш анасынан:

–   Орманды кім ойлап тапты? Қоңыздарды, жәндіктерді, гүлді және сиырды? Кім?! 
– деп сұрады.

– Құдай! – деді анасы күлімсіреп.
– Жалғыз Өзі ма?
– Жалғыз Өзі!
Қарлығаш анасына сенбегендей қарады. Ол өзінің терезесінен үлкен үйдің құрылысы 

барысын бақылағанын есіне алды. Ол жерде күні түні көп адамдар жұмыс істеді, бірақ 
үй ұзақ салынды. Сол себепті, Құдай жалғыз Өзі орманды және оны мекендеушілерді 
қалай жаратқанын елестету оған қиын болды. Төрт жасар Қарлығаш Құдайға деген 
құрметпен және таңдануға толы болды.

– Ал Құдай үлкен ба? – деп сұрады қыз.
–  Ол Ұлы! – деп жауап берді анасы. – Ол айналаңда көретіннің бәрін жаратты: сені 

және мені, құстар мен аңдарды, гүлдер мен ағаштарды, көлдер мен өзендерді, теңіз 
бен мұхитты, таулар мен шөлдерді. Бәрін!

Түнде Қарлығаш түсінде орманды көрді. Үлкен және күшті біреу оны қолында 
ұстап жүрді, ол орман мен өзеннің үстінде ұшып жүрген сияқты болып көрінді. Оның 
жүрегінде жылулық пен қуаныш болды және ол күлімсіреді.
Суретін салған Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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Суретін салған Татьяна КОСТЕЦКАЯ

Қандай тамаша, Әке үйінде
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1. Құдай күндізге билік жүргізетін 
жарқыраған қандай жұлдызды жарат-
ты? (Жар. 1:16).

2. Өзен арнасы бойындағы жазық.
3. Киелі шатыр үстінде бағана тәріздес 

не тұрды? (Мыс. 40:38).
4. Ханнаның Құдайдан сұрап алған ұлы 

(1Пат. 1:20).
5. Сара қай қалада дүниеден өтті (Жар. 

23:2).
6. Жақия адамдарды қай өзенде шомыл-

дыру рәсімінен өткізді? (Мат. 3:6).

7. Сәби Исаны іздеген ғұламаларға не 
жол көрсетті? (Мат. 2:1-10).

8. Дәуіт қай аспапта ойнаған? (1Пат. 
16:23).

9. Жылдың үшінші айы.
10. Еруб-Бағалдың шын есімі (Бил. 9:1).
11. Маноғахтың ұлы (Бил. 13:24).
12. «Мынау – Құдайдың құрбандыққа 

жіберген ________ !» (Жох. 1:29).
13. Жалған сөз.

СӨЗЖҰМБАҚ

Жемістер
мен көкөністер

Қа
не

ке
й,

 б
іл

іп
 а

л!

Көлденең тұрған торшаларға 

жауаптарды жазып шық, сонда 

Жердегінің барлығына үстемдік 

жүргізуші Құдай екенін ұққанға 

дейін, аңдармен бірге даланы 

мекендеп, өгіз сияқты шөппен 

қоректенген патшаның кім екенін 

біле аласың.  

Кестенің ішінен 25 сөзді тап. Олар 
көлденең (оңнан солға және солдан оңға), 
тігінен (жоғарыдан төменге, төменнен 
жоғарыға) және қиғаш орналасқан. 

Құрастырған Еркежан НҰРҒАЛИ

Бүлдірген, асқабақ, шие, шабдал, 
лимон, алма, қарақат, жүгері, 
банан, бұрыш, қызанақ, өрік, 

құлпынай, алмұрт, апельсин, қияр, 
қырыққабат, ананас, қарбыз, алша, 
сәбіз, жүзім, шалғам, пияз, картоп.
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Сөзжұмбақ

Үлкен кенгу
рулар 60 к

м/

сағ жылдамдыққа дейін 

жүгіретінін, 3 метр 

жоғары кедергіден 
және 

13 метр ұзындыққа дейін 

секіре алат
ынын, сен 

білесің бе?

Көрсетіліп тұрған барлық өнімдердің аттарын 
білесің бе? Өнімдердің атауын сандарына 

байланысты тошалардың ішіне жазып шық. 

ЖЕР ӨНІМДЕРІ

Құрастырған 
Эльвира 
ҚАҺАРМАН

15

14
1312

5

6

4

32
1

7
8

9
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Суретін салған Юлия ПРАВДОХИНА

11
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Назареттегі  шәкірт
Лұқа жазған ізгі хабар 2 тарау (Исаның туылғанынан 31 ж. дейін)

Петер МАРТИН

Балаларға сабақ 
беріп отырған 
діни қызметкерді 
тап.

Арфада ойнап 
отырған әйелді 
тап.

Бүгінгі таңда ағаш 
ұсталары қолданып 
жүрген құралдар 
Исаның заманында 
қолданылған 
құралдарға ұқсас. 
Бірақ садақ 
бұрғышы басқаша. 
Оны тап.

Жеті шам қойғыш, 
киелі шатырға 
қоятын шамдар. 
Оны тап.

Қыш қағазына жазылған 
Киелі Жазба, арнайы тартпада 
сақталатын. Оны тап.

Діндар яһудилер мінажат 
уақытында арнайы киімдерге 
киінетін (ұзын жеңдері бар 
үлкен жамылғы). Далада 
мінажат етіп тұрған үш ер 
адамды тап.

Құдықтан су 
тартып алып 
жатқан әйелді 
көріп тұрсың ба?

Иса Назаретте өсті. Басқа ұлдар сияқты, Ол да оқуды және жазуды ғибадатханада үйренді. 
Өзін тәрбиелеген Жүсіптен ағаш ұста кәсібін үйренді.
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Суретін салған Петер КЕНТ

Үйлерін сыпырып 
жүрген екі әйелді 
тап.

Дән сеуіп 
жүрген 
кәсіпкерді тап.

Тойға арналған 
шымылдықты 
жинап жатқан үш 
қызды көріп тұрсың 
ба?

Исаның уақытында 
жұмыс істеуге 
қабілеті жоқ 
адамдар көшеде 
отырып, қайыр 
сұрауға мәжбүр 
еді. Қайыр салатын 
ыдыстары бар үш 
кедейді тап.

Көшенің 
әбігерлігін 
шатырда бақылап 
тұрған қарт 
адамды тап.

Торсықтан су 
ішіп тұрған екі 
жұмысшыны 
тап.

Бір табын қой қашадан 
шығып кетті. Көшеде 
неше қой жүгіріп жүр?

Май сығып жинап алатын 
жерде диірмен тасын 
айналдырып жүрген 
есекті тап.

Астаудан 
қанша өгіз 
жем жеп 
жатыр?

Ғасырлар бойы балалар 
ойнау үшін шеңберді, 
допты және ағаш 
қадаларды қолданып 
келеді. Ойнап жүрген екі 
баланы тап.

Қозыны 
мойнына салып 
келе жатқан 
бақташыны тап.

Есектің үстінде 
келе жатқан үш 
адамды тап.

18 19

Ш
АР

АП
АТ

 5
/2

02
0

Ш
АР

АП
АТ

 5
/2

02
0



Өскен ортасы мен еңбек жолы
Мұхтар Әуезов қазіргі Шығыс Қазақстан об-

лысы Абай ауданындағы Бөрілі деген жерде 
1897 жылы 28 қыркүйекте дүниеге келген. Әкесі 
Омархан мен атасы Әуез екеуі де хат танитын 
сауатты адам болған. Өз заманында ұлы Абай-
мен сырлас, ауылдары іргелес, аралас-құралас 
тіршілік кешкен. Бала Мұхтардың атасы Әуез 
– Құнанбайдың кіші әйелі Нұрғанымның туған 
інісі. Абайдың өлеңдерін зор ықыласпен тыңдап, 
қағаз бетіне түскен тың туындыларымен таны-
сып, пікір алмасатын жақын адамдарының бірі 
болған. Мұхтардың бала кезінен Абай мұрасына 
қызығушылығын оятқан да осы атасы еді. Ескі-
ше сауаты бар, араб, парсы, түркі әдебиетімен 

таныс Әуезді Абай «Әуке аға», «Үлкен қожа» деп 
атаған. Мұхтар дүние есігін ашқанда,  Абай Әу-
езовтердің шаңырағына шілдеханаға барған де-
ген де естеліктер бар.

Он бір жасында әкесі Омархан қайтыс бола-
ды. Осыдан кейін Мұхтар ауылдан қалаға не-
мере ағасы Қасымбектің тәрбиесіне көшеді. 
Шаһарда оқу-білім жолындағы біршама ұзақ са-
пары басталады.

Өз заманында Әуезов білімдар қазақтардың 
бірі болды. Алдымен, Семейдегі орыс гимнази-
ясында бес жыл, мұғалімдер даярлайтын семи-
нарияда төрт жыл оқиды.

Әуезов Семейде «Алаш жастары» одағын 
құрып, түрлі үйірмелердің ашылуына ұйытқы бо-
лады. 1918 жылы мамырда Омбыда өткен Жал-
пықазақ жастарының құрылтайына қатысып, 
оның орталық атқару комитетінің мүшесі болып 
сайланады. Семейде «Абай» ғылыми-көпшілік 
журналын, «Қазақ тілі» газетін шығаруға атса-
лысқан. 1919 жылы семинарияны тәмамдап, 
қоғамдық-саяси жұмысқа белсене араласады. 
1922 жылы күзде Ташкенттегі Орта Азия уни-
верситетіне оқуға түсіп, «Шолпан» және «Сана» 
журналдарына жұмысқа орналасады. Жазушы-
ның «Қыр суреттері», «Қыр әңгімелері», «Үй-
лену», «Оқыған азамат», «Кім кінәлі», «Заман 
еркесі» әңгімелері осы басылымдарда жарық 
көрген. 1923 жылы маусым айында Ленинград 

Мұхтар 
Әуезов
Омарханұлы
Қазақтың ұлы жазушысы, ғұлама ғалым, қоғам қайраткері, филология ғылымда-
рының докторы, профессор. Қазақстан ғылым академиясының академигі, Қазақ 
КСР еңбек сіңірген ғылым қайраткері

(1897-1961)
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мемлекеттік университетінің тіл-әдебиет бөлімі-
не түседі. 1924-1925 жылдары аралығында Се-
мейдегі мұғалімдер техникумында оқытушы 
болып істейді. Осы аралықта «Таң» журналын 
шығарады. 1925 жылы Ленинградқа оралып, 
оқуын қайта жалғастырады. 1928 жылы Орта 
Азия мемлекеттік университетінің аспиранту-
расына қабылданды. Бұдан бөлек Қазақ ағарту 
институтында сабақ берді. 1934-1961 жылдары 
әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік универ-
ситетінде ұстаздық қызмет атқарды.

Замандастары Мұхтар Әуезовті елгезек, ба-
уырмал, ізгілікті, сырбаз адам деп сипаттаған.

Мұхтар Әуезовтің шығармашылығы
Қазақтың заңғар жазушысы артына мол әрі 

бай мұра қалдырды. Елдің оқу-ағарту ісіне, дра-
матургия саласына сіңірген еңбегі ұшан-теңіз.

20 жасында Әуезов өзінің тұңғыш көлемді 
туындысы «Еңлік-Кебекті» жазды. Шекспирдің 
Ромео мен Джульетта туралы хикаясымен 
желілес бұл пьеса күні бүгінге дейін қазақ сах-
насынан түспей келеді. «Еңлік-Кебек» ең алғаш 
1917 жылы Абайдың әйелі Әйгерімнің ауылын-
да сахнаға қойылса, 1922 жылы Орынборда 
жеке кітап болып басылып шықты.

Қаламгердің көптеген көркем әңгімесі, 
тұңғыш пьесалары Семейде жазылып, Семейде 
сахналанды.

Әуезовтің қаламынан отыздан аса драмалық 
шығарма туды. Жеке пьесалардың нұсқаларын 
қосса, елуден асып жығылады. Мұхтар Әуезов 
драматургиядағы жанрлық формалардың бәрін 
қамтыған: трагедия, комедия, драма да бар.

Аса терең, мәнді шығарманың бірі – «Түнгі 
сарын».Туындыда таптық тартыс адам тағдыр-
лары арқылы бейнеленеді. 
«Түнгі сарын» – қазақ дра-
матургиясында жағымды 
кейіпкерлер проблемасын 
шешкен туынды. «Октябрь 
үшін», «Тартыс» пьесала-
рында Әуезов реалистік 
драма жасаудың түрлі-түрлі 
құралдарын пайдаланған.

Әуезовтің абақтыға жа-
былғанға дейінгі шығар-
машылығына көз жүгіртсек, 
қаламгердің ұлт-азаттық 
қозғалыс, әлеуметтік тақы-
рыпқа өте жақын болға-
нын көреміз. 1928 жылы 
Әуезов «Хан Кене» драма-

сын жазып бітірді. Алайда бұл трагедия тек 
алты жылдан кейін ғана, 1934 жылы театр 
сахнасында қойылды. Мұнда Кенесары-
ның, Наурызбай батырдың, қазақ, қырғыз 
билерінің реалистік бейнелері жасалып, 
тарихи шындық пен көркем шындық та-
биғи бірлік тапқан. Бұл шығарма қоғамда 
қызу пікірталас туғызып, оны сахналауға 
уақытша тыйым салынды. Әуезовтың ай-
туынша, пьесаны жазбастан бұрын Орын-
бордан, Омбыдағы Сібір ведомствосынан, 
қырғыз-қазақ арасынан көп материал жи-
наған. Оның пікірінше, әрбір тарихи дерек-
ті әркім өзінше пайымдауы мүмкін, бірақ 
өзіндік тарихи тұжырымдамасы жоқ автор 
тарихи тақырыпқа шығарма жаза алмайды.

Мұхтардың атын көпшілікке әйгілі ет-
кен «Абай» журналы еді. Бас редакторы 
Жүсіпбек Аймауытов болды. Әуезов, көбінесе, 
журналист, публицист, ойшыл, философ ретін-
де көрініп, оның негізгі мақалаларын жазып 
отырды. Бертін келе «Қазақ тілі», «Шолпан», 
«Таң», «Сана», «Жас Азамат», «Еңбекші қазақ», 
«Кедей айнасы», «Жаңа мектеп», «Жас қайрат» 
және тағы басқа газет-журналдарда саяси, мә-
дени-ағартушылық, дүниетанымдық бағыттағы 
келелі ойларын алға тартып отырды. Ұлт-азаттық 
сарындары да осы кезеңде қалыптаса бастады. 
Алғашқы жылдары жазылған көркем шығар-
маларында елдің тұрмыс-тіршілігі, әлеуметтік 
жағдайы суреттелсе, 20-шы жылдардың ортасы-
на қарай ұлт тағдырына деген алаңдаушылығы 
шығармаларында жиі көрініс тапты.

«Әдебиет тарихы» зерттеу еңбегін де жазды.
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Мен кішкентай болған кезімде, кішкентай болғаным сонша күні бойы ертегі 
армандарға беріліп, айналадағы көп нәрселердің мағыналарын түсінбейтінмін. 
Бұл армандар тек маған тиесілі еді. Тіпті, ата-анамды да өзімнің қиял әлеміме 
кіргізбеген екенмін, сонда олар менің зердесіз басыма осы әлемнің біраз шын-
дығын құяр еді.

Бір күні менің балалық қиялымда бір арман пайда болды, ақ мамық бұлттар-
дың үстімен біреуінен біреуіне секіріп, періштелердің арасында бақыт жайында 
көңілді ән айтсам және Құдайдың құдіреті мен әдемілігін тамашаласам деген.

Сол уақытта біз отбасымызбен демалуға көркем жерге бардық. Әкем саяхат-
тағанды жақсы көреді, ол анамды, мені және інімді бір таудың басына алып бар-
ды. Таудың ең биік шыңдары өзінің үшкір қырларымен бұлттарға қадалып тұрған 
сияқты болып көрінді. Сонда мен таудың шыңына көтерілгенде, өзімнің арма-
нымды міндетті түрде іске асырамын – бұлттардың үстінде отырамын деп ойла-
дым.

Таудың басына шығу қиын болды, жолдың жартысын көлікпен жүріп өттік, кей-
ін таудың бұралаң жолдарымен тік өрледік. Саяхат қалың тұманның арасымен 
жалғасты және ауа қысымы мен температура жиі жиі ауысып тұрды. Бәрі қатты 
шаршады, бірақ ақыры белгілеген жерімізге жеттік – таудың шыңына. Мен ешқа-
шан осындай биік жерге шығып көрмеппін – 1234 метр! Жан-жағымызда адамдар 
толып кетті, біреулер экскурсия жүргізіп жатыр, қалғандары суретке түсіп жүр, 
ал мен кішкентай шектеулермен қоршалып тұрған таудың шетіне қарай еліктеп 
жүре бердім. 

Шектеуден кейін, Құдайдың керемет етіп жаратқан көрінісі менің көз алдымда 
тұрды. Оның айналасында хош иісті жүз жылдық қарағайлар толып тұрды, теңіздің 
тар жолағы көк аспанмен бірге тұтасып тұр, ал біртүрлі формадағы жартасты тау-
лар енді маған жоғарыдан қарай алмайды. Менен бірнеше қадам ары жүз метрге 
төмен құз болды. Оны білген кезімде денем түршігіп кетті.

Мен кенет тұманның жиынтығына ұқсайтын бір нәрсені байқадым. Ол дәл 
менің алдымда ұшып бара жатты, сол сәтте мен оның бұлт екенін бірден таны-
дым. Қуана ұстап алу үшін қолымды оған қарай созып жібердім, бірақ бәрі мен 
ойлағандай болмай шықты. Сонда мен бұлттың тек көре алуға болатынын, оны 
ұстай алмайтындай ауа сияқты екенін білдім. 

Бұл ашылудан менің көңілім қалды және көп балалық көз-жастың себепшісі 
болды. Мен үлкейдім және физикалық ауа заңдарының бәрін оқып үйрендім, 
бірақ соның өзінде де, жаңарған рухта және мәңгілік өмірге, көктегі Әкеміздің 
жанына барғанда, бұлттың үстінде отыра аламын деген үмітім әлі бар.

БҰЛТТАРКу
әл

ік

Құрастырған және суретін салған Ольга ГУЦОЛЬ

Мәтінді жазған және суретті салған Алина МИНАЕВА22 23
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Құдайдың кереметтері кішкентай 
және үлкен жануарлардың арасында 
көрінеді. Менің шайымның ішіндегі 
балды шыбын бірер секунд өтпестен 
байқап қойды да, сол тәттіден аздап 
дәм татқысы келді.

Үлкен мұрыны бар адамдарға қа-
рағанда, кішкентай жәндіктердің иіс 
сезу қабілеті күштірек болады. Ас бөл-
медегі шырын құйылған ыдысқа лезде 
ара ұшып келетініне таң қалған кездерің 
болды ма?

Жақында шиеден жасалған бәлішті өз 
бөлмемде қалдырып кеткен едім. Келесі 
күні оны жеуге келсем, менен құмырсқалар-
дың жылдамырақ екенін байқадым. Олар 
менің бәлішімді талап кеткен десем де бола-
ды. Менің әбден көңілім қалды. 

Ғалымдардың айтуы бойынша, адам бір 
литр судан бес грамм қанттың дәмін сезе 
алады, шыбын осындай мөлшердегі қант-
тың дәмін екі жүз литр судан, ал көбелек 
мың бес жүз литрден дәмін сезе алады. 
Бұл таңғажайып емес пе?!

Рима ШАЛА
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Жасырылған 

аят
Суреттің ішінен 
әріптерді тауып, 
оларды бояп шық, 
сонда бұл жерде Киелі 
кітаптағы қандай аят 
жасырылғанын біле 
аласың.

Құдайдың 
ғажап жаратқан 

«қанты» 
жайында

«Құдай адам толықтай 
ұға алмайтын ғажап

істерді істейді, сан 
жетпес кереметтерді 

жасайды». Әйүп 5:9

Құрастырған және суретін салған Ольга ГУЦОЛЬ

Суретін салған Екатерина ПРАВДОХИНА
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Біздің Құдай – ұлы және дана Жа-
ратушы. Ол жаратқан табиғат адамға 
көптеген мысалдар келтіреді. Адам 
табиғаттан – жануарлардан және 
өсімдіктердің ішінен көп кішкентай 
құпияларды көріп, соларды өз өмір-
лерінде қолданады. Тіпті, адам ойлап 
тапқан заттар табиғатта белгілі болған, 

мысалы, кемпірауыз (қысқыш), ком-
пас, ұшақ пен электр қуаты, бұрғы мен 

резеңке, парашут пен қағаз. Адамдар-
дың ойлап тапқанынан табиғаттың жара-

тылысы керемет екенін ғалымдардың өзі 
мойындайды. Таңқаларлық жәндіктердің 

бірі – құмырсқа арыстандары. Жәндіктің 
өзі инелікке ұқсас, ал атауы, негізінде, оның 

дернәсіл кезінде басының алдыңғы жағын-
да шығыңқы орналасатын орақ тәрізді ұзын 

қысқыш жақтарына байланысты. Дернәсіл құм-
ның ішінен шұңқыр қазып алып, сонда тіршілік 

етеді. Қорегін тосқауылдап, аңдып ұстайды, то-
пырақтан алдыңғы жақтарын шығарып, жасырын 

жатады да, топырақта малтығып жүрген жәндіктерді 
жағымен қағып алады. Осылай, оның қысқыш жақтары 

көп міндет атқарады.
Адамдардың қолданатын құрылғылары – қысқыштар, 

кемпірауыз және тістеуіктер, осылардың бәрі көптеген 
функцияларды атқарады. Кесіп алу, суырып алу, бекітіп 
тастау және ұстап тұру осының барлығы осы құрылғылар-

мен іске асады.
Осы дернәсілді өз құрылғысымен қолдануды кім үйретті? 

Кішкентай жәндікке бірнеше функциялары бар қысқышты 
кім берді? Кейде адамдардың жаратқан құрылғыларынан 
көрі, олардың мүмкіндіктері көбірек. Әрине, жауап тек біреу 
– оның барлығын тек Құдай жасай алады!

Анар СӘРСЕНБАЙ
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ОҚЫП ШЫҚ!
Бос тұрған орындарға жетіспей тұрған дауысты дыбыстарды 
жазып шық. Сонда жыршы Дәуіттің Жаратушыға деген 
қарым-қатынасы қандай болғанын біле аласың.

ҚҰДАЙДЫҢ 
ДАНАЛЫҒЫ ЖӘНЕ 

АДАМНЫҢ АҚЫЛЫ

А ААА ЫАА Ы АІЕА

Суретін салған 
Екатерина ПРАВДОХИНА

24 25

Ш
АР

АП
АТ

 5
/2

02
0

Ш
АР

АП
АТ

 5
/2

02
0

Стрекоза, парящая птица, дерево, белый одуванчик, 
солнце, человек, горы, ракушка, арбуз, обезьяна

Дом, клещи, карандаш, вертолёт, самолёт, парашют, 
кукла, часы

Қа
не

ке
й,

 т
ау

ы
п 

кө
р!

Суреттерге қарап, 

қанша нәрсе Құдайдың 

жаратылысы және нешесі 

адамның жасағаны 

екенін санап шық.

Суретін салған 
Елена МАМАЕВА

ЖАРАТЫЛҒАН  БА

НЕМЕСЕ ЖАСАЛҒАН БА?
Құрастырған Эльвира ҚАҺАРМАН
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Көңілді Күннің Шуағы жасыл 
шалғынның үстінде ойнап 
жүрген еді. Ол гүлдердің жа-
пырақтарымен ойнап, Күнге 
қуанып, жидектен жидекке 
секіріп жүр.

Бір сәтте Жел көтерілді. «Ей, 
Жел! Үрлеуіңді доғар! – деді 
Шуақ. – Менің ойнауыма ке-
дергі жасама! Мен көгалды 
жылытамын және оған жарық 
беремін. 

Құдай мені осы үшін жа-
ратқан». – «Мені де Құдай 
жаратты!» – деп Жел көңілді 
жауап берді. «Ал сені не үшін 
жаратты?» – деп Күннің Шуағы 
таң қалды.

«Салқын болу үшін. Сендер, 
Күннің Шуақтары жылыта-
сыңдар, ал біз салқындата-
мыз». – «Менің жылулығым 
мен жарығым пайдалы!» – 
деді Шуақ.

«Әрине, пайдалы, – деп келісті 
Жел, – бірақ, егер тек сендер 
болсаңдар ыстық болып ке-
теді. Айналадағының бәрі ке-
уіп, өліп қалады!» – деді де, 
ұшып кетті.

«Демек, мен де, Жел де та-
биғатқа керекпіз. Міне кере-
мет!» – деп Күн Шуақ ойла-
ды, сосын қайтадан көгалдың 
үстімен ойнай жөнелді.

Суретін салған 
Ирина ПОМЕРАНЦЕВА

КҮН  ШУАҒЫ
Ләйлә ПАУЫЛОВА
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Кенет көк шалғынның үстіне 
ауыр қара Бұлт келді, одан 
Жаңбыр құйылды. «Ей, Жаң-
быр! Сен қайдан келдің?» – 
деп Шуақ сұрады.

«Мен мына бұлттың ішінен-
мін, – деп жауап берді Жаң-
быр. – Бұл менің үйім! Ал сен 
кімсің?» – «Мен Күннің Шу-
ағы! Мені Құдай жылу мен жа-

рық болу үшін жаратты. Мен 
бәріне керекпін!»
«Неге мен сені көрмей тұр-
мын?» – деп сұрады Жаңбыр. 
«Өйткені мен сенен тығылып 

жүрмін!» – «Ой! Қандай күл-
кілі! – деп күлді Жаңбыр. – Не 
үшін тығылып қалдың?
Мен келген кезде, бәрі қуа-
нады! Қарашы, менің тамшы-

ларым жапырақтармен ойнап 
жүр! Құдай сені жаратқандай, 
мені де Ол жаратқан.
Және сен жылу мен жарық 
үшін керек болсаң, мен де су 

мен өмір үшін керекпін!» – 
«Қандай керемет! – деп шат-
танды Күннің Шуағы.
–Демек, біз бірдей керекпіз 
және бізді Құдай жердегі тір-

шілік үшін жаратқан!» – «Ия! 
– деді Жаңбыр. – Шық! Тығыл-
ма! Жүр, бірге ойнайық!»
Күннің Шуағы көгалдың үстін-
де пайда болды, Жаңбыр еке-
уі ормандағы көк шалғынның 

үстімен ойнай жөнелді.
Жаңбыр мен Күннің Шуағы 
бірге болған жерде, өзінің түр-
лі түстерімен ойнап, Кемпірқо-
сақ пайда болды.26 27
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БАСҚАТЫРҒЫШ Қай екі ағаш бір 
біріне ұқсас?

Талшын ШАРИПОВА

1

4

2

5

3

6

Тиін 
жайында
Бұтақтан бұтаққа,
Ақтиін секірді.
Балалар жүр шуап,
Ұстайтын секілді.
Бәріне де ыстық
Өзінің баласы.
Ерігіп секірмейді,
Ақтиіннің анасы.

Суретін салған Елена МАМАЕВА

Кит туралы
Кит жүзді мұхитта,
Тереңге бет бұрып.
Жаңбыр тұр төпелеп,
Су бұрқақтай ұрып.
Жаңбырды елемес,
Ол китке түгемес.

28 29
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Қолөнер

7. Өз қолымызбен 
жасаған жақтау 
ішіндегі сурет дайын!

Жақтау 

ішіндегі 
сурет

3. Үйеңкі жапырағына 
желім жағып, 
картонның үстіне 
жабыстырамыз. 4.

5.

6.

Суретте көрсетіліп 
тұрғандай 
жапырақтың бетіне 
желім жағамыз.Оның үстіне 

көп майда 
моншақтарды 
шашамыз.

Желім кепкен кезде 
артықтарын алып 
тастаймыз және 
өз қалауымызша 
безендіреміз.

1.

Керек заттар: ПВА желім, қылқалам, қайшы, 
майда моншақ (2-3 түс), картон, жақтауға 4 
таяқша, қоңыр бояу, үйеңкі жапырағы, кендіржіп.

Құрастырған Балнұр НАРИМАН

2.
Таяқшаларды 
бояп, картонның 
шеткі жақтарына 
жабыстырамыз.

«АЛТЫН ЖАПЫРАҚ»
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18-19 б. арналған жауап:
11. Назареттегі шәкірт

Сабақ беріп отырған діни қызметкер 1
Арфада ойнап отырған әйел 2
Садақ бұрғыш 3
Жеті шам қойғыш 4 
Қыш қағазы сақталатын тартпа 5
Мінажат етіп тұрған үш ер адам 6, 7, 8
Құдықтан су тартып алып жатқан әйел 9
Торсықтан су ішіп тұрған екі жұмысшы 10, 
11

Көшеде жүрген қойлар 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19
Май сығатын диірменнің тасын 
айналдырып жүрген есек 20
Астаудан жем жеп жүрген өгіздер 21, 22, 
23
Шатырда бақылап тұрған қарт адам 24
Қайыр салатын ыдыстары бар үш кедей 
25, 26, 27

Шымылдықты жинап жатқан қыздар 28
Дән сеуіп жүрген кәсіпкер 29
Үйлерін сыпырып жүрген екі әйел 30, 31
Қозыны мойнына салып келе жатқан бақташы 
32
Есектің үстінде келе жатқан үш адам 33, 34, 35
Ойнап жүрген балалар 36, 37

ТЕМІРБЕК 
Нұрсауле, 13 жас

Күн, аспан, ай, жұлдызды,
Бәрін Құдай жаратты.
Әке, ана, дос пен бауырды,
Бәрін Құдай жаратты.
Мені және мыңдаған адамды,
Бәрін Құдай жаратты.
Сұлулық пен бақытты,
Бәрін Құдай жаратты.
Сонымен сиынайық біз Оған,
Бәріне алғыс айтайық біз Оған.

Жіберген Бекзат Жумабек

Құдай 
жаратты

ТЕМІРБЕК Асем, 
8 жас

ТЕМІРБЕК Інжу, 
7 жас

«Ш
ар

ап
ат

» 
қо

рж
ы

ны
на

н
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Құдай 
жаратты

Мусаева Інжу, 
Алматы қаласы.

Ж
ау

ап
та

р:

Біздің халық әдемі және 
мейірімді салт дәстүрлерге 
бай. Оның бірі «Тұсаукесу». 
Бұл дәстүрдің орындалу кезі 
өте қызық. Сәби жаңадан 
алғашқы қадамдарын жасаған 
кезде осы мейрамды өткізеді. 
Бұл тойға туыстары мен достарын шақырады. Сосын жерге 
ақ мата төсейді, сәбидің аяғын арнайы түрлі түстердегі жіп-
термен байлайды. Ең маңызды кез, ол сәбидің аяғындағы 
жіпті кесу және сол сәбиді төселген ақ матаның үстімен 
жүргізу. Бұл біздің халықтың ішінде жиі орындалатын мей-
рам.

Тағы бір дәстүр ол «Сүйінші» деп аталады. Ол «Қуанышты 
хабар» деген мағынаны білдіреді. Біреудің үйінде жақсы, 
өте қуанышты хабар болғанда, сүйінші деген сөз айтады. 
Сүйіншіні жеткізген адамға сыйлық береді. Қазақ елінде 
салт-дәстүрлер өте көп, мен сіздерге тек екеуін ғана айтып 
бердім. 

Сара ТУЛЕУОВА, 9 жас, Алматы облысы, Жаңатұрмыс.

Тұсаукесу

2 бет: «Уа, Ием, жаратқандарыңа шаттанамын, 
Ұлы істеріңе қуана ән саламын» (Жыр. 91:5).
16 бет: СӨЗЖҰМБАҚ: Көлденеңінен: 1. Күн. 2. Алқап. 3. Бұлт. 4. 

Самуил. 5. Хеброн. 6. Иордан. 7. Жұлдыз. 8. Домбыра. 9. 
Наурыз. 10. Гедеон. 11. Самсон. 12. 
Тоқтысы. 13. Өтірік. 

Тігінен: Набуходоносор.
Жемістер мен көкөністер
17 бет: СӨЗЖҰМБАҚ. Тігінен: 1. Сәбіз. 4. 

Таңқурай. 6. Картоп. 7. Асқабақ. 9. 
Құлпынай. 11. Шалғам. 14. Кәді. 

Көлденеңінен: 2. Қарбыз. 3. Қызанақ. 5. 
Қарлыған. 8. Қауын. 10. Бұрыш. 12. 
Баялды. 13. Күнбағыс. 15. Пияз.

23 бет: «Оған алғыс айтыңдар» (1Сал. 5:18).
24 бет: «Тамаша жаралдым, Сені мадақтаймын» (Жыр. 138:14).
25 бет: 10 зат Құдай жаратылысы, ал 8 адам жаратты.
28 бет: 3 пен 4 сурет.

ШАРАПАТ 5 /2020
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РУХАНИ-ТАНЫМДЫҚ ЖУРНАЛ

Журнал 2005 - жылдың
шілде айынан бастап шығады.

Қыркүйек, 5 (89) 2020
Меншік иесі
«Литера-М».
Бас редакторы Дилманов М.Б.

Журнал Қазақстан 
Республикасының Мәдениет, 
ақпарат және қоғамдық 
келісім министрлігінде
10. 10. 2009 жылы тіркелген 
№10445-ж куәлігі берілген.

Таралымы  1 500 дана 
Жылына 6 рет шығады

Журнал материалдарын көшіріп басу үшін
міндетті түрде редакцияның рұқсаты керек. 

РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ: 
050046 Алматы қаласы,
а/ж 5, «ШЫҒЫС СӘУЛЕСІ»,
«Інжілдік Мәсіхші Баптистер»
Жергілікті Діни Бірлестігі,
Нұрғиса Тілендиев к-сі, 365-ші үй.
e-mail: Iiokaz.mail@gmail.com
             support@liokaz.org
сайт: www.liokaz.org
Тел.: +7 (727) 394 17 05
Есеп шот нөмірі:
Есеп айырысу шоты
KZ256010131000011815,
БСН 920240001521,
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ

"Қазақстан ГАЖ Орталығы" АҚ 
баспаханасында басылды. 
Жароков көшесі, 210 а

30 31

Ш
АР

АП
АТ

 5
/2

02
0

Ш
АР

АП
АТ

 5
/2

02
0



ТЕМІРБЕК
Нұрсауле,

13 жас

Сіздерді Сабан той 
мерекесімен құттықтаймыз!
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