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Адамзатты 
құтқару үшін 

дүниеге келді!



Қызыл түстегі әріптердің бәрін жазып 
шық, сонда сен Оның айтуынша, жерге 
Исаның не үшін келгенін біле аласың.

Суретін салған Рустам СЕРЖАНОВ

Аятты 
  оқы!

Тағы 
бір аятта, Иса 

күнәкарларды құтқару 
үшін келді деп жазылған. Ол 
мені құтқарып, мәңгілік өмір 

сыйлағаны үшін қатты 
қуаныштымын!

Мен 
жақында 

Исаның айқыштағы 
өлімі жайында оқыдым, 

сондықтан Ол осы сөздерді 
Пилатқа айтқанын 

білемін.

2 3

Ш
АР

АП
АТ

 6
/2

02
0

Ш
АР

АП
АТ

 6
/2

02
0

Айман ҚЫЗЫЛБӨРІКОВА

Балықтар жүзу үшін 

жүзбеқанаттарын оң мен 

солға қарай қимылдатады, 

ал киттер жүзбеқанатта-

рын жоғары-төмен қозғал-

ту арқылы жүзетінін, сен 

білесің бе?

Жаны барлар мадақтайды Құдайды!
Түсінбеймін кейде осы бір жәйтті:
Күн күркірі, піл, ай бәрінің де тілі жоқ,
Қалай олар мадақтайды Құдайды?

«Не деп мадақтайсың Жаратушыны?»
Жылуын шашқан күнге қарап сұрадым:
Күн сәулесі  шарпығанда көзімді,
Ұғындым да тәмам болды сұрағым.

Сұрақ осы торғайға келдім жолымда,
Ол жем салатын астауына қонды да.
Дәндері мен нан ұсағын көрсетті
Дегендей жауап түсінікті болды ма?!.

Өзенге келдім жауап іздеп сұраққа,
Мұз болып су қатып тұрды бірақ та.
Қамыс баяу сыбырлады, бар жаным,
Тәтті ұйқыны бұзба енді шаршадым.

Қар ұшқыны алақанға қонды кеп,
Сұрағымды қоя алмай қалдым, қап.
Қас-қағым сәт суға айналып барады,
Амал қанша үнсіз тұрып қарадым.

Білдім ненің нақты жауап берерін,
Жердің бетін демде шарлап келерін.
«Қалай мадақтайсың жел Құдайды?  »
Бет сипап өтті бар жауабы беретін.

Күні бойы жүгірдім жауап іздедім,
Ешкім, ешбір нәрсе жауап бермеді.
Неге бұлай? Киелі кітапты аштым мен...
Басқа жақтан ешбір жауап көрмедім.

Әкем байқап көзде тұнған жасымды,
Түсінді ол жылаудың бірден себебін.
Піл мен шөп, жел, жұлдыздардың өзі де, 
Жаңбыр, тіпті раушан гүл жұпар беретін.

Бәрі бірге тек Құдайды даңқтайды,
Не үшін жаратылды жақсы біледі.
Бар ісімен Жаратушыны риза етіп,
Мақсаттары орындау Оның тілегін.

Қалай ғана байқамадым соны мен,
Алғыс саған түсінік бердің Әкетай.
Шын жүректен ұмтыламын Өзіңе,
Өмір сүрем Тәңірімді мадақтай!

Суретін салған  Татьяна КОСТЕЦКАЯ

Жаны барлар мадақтайды 
Құдайды!

Суретін салған Рустам САНЖАРОВ
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Болат ҚАҺАРМАН

ҰЛЫ МАҚСАТ 
ҮШІН 

ТАҢДАЛҒАН
Құдай Өз халқына пайғамбарлар арқылы сөй-

легеніне төрт жылдың шамасы болды. Соңғы пай-
ғамбардың есімі Малахи еді. Оның Құдай халқына 
айтқан соңғы сөзі Құдайдың уәде етілген Мәсіхке 

жол дайындайтын хабаршы жіберемін деген уәдесі.
Сонымен, бір күні Назарет деген шағын қалада тұра-

тын, қарапайым, Құдайдан қорқатын Мәриям есімді қы-
зға Құдайдың періштесі келеді. Оның есімі Жәбірейіл еді. 
Періште Мәриямға: «Сәлем саған, Құдай жарылқаған жан, 
Жаратқан Ие саған жар!» – деп тіл қатты.

Мәриям періштені көріп, оның айтқан сөздеріне селк етіп, 
бұл қандай сәлемдесу деп ойланып тұрып қалды. «Қорықпа, 
Мәриям, саған Құдай рақымын түсірді! Енді құрсақ көтеріп, 
Ұл табасың, Оның атын Иса деп қоясың. Ол өте мәртебелі 
болып, Құдайдың Рухани Ұлы деп аталады. Құдай Ие Оған 
арғы атасы Дәуіттің тағын сыйлайды. Оның Патшалығының 
шегі болмайды».

Суретін салған Лариса ГОРОШКО
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«Бұл қалай болады? Мен еркекпен жақындасқан емеспін ғой!» – 
деп сұрады. «Саған Киелі Рух қонып Құдай Тағала сая түсіргендей Өзінің 
құдіретін дарытады. Сондықтан да сен табатын Киелі Бала «Құдайдың 
Рухани Ұлы» деп аталмақ», – деп жауап берді. Сонда Мәриям бәрі дәл 
айтқандай болатынына мүлдем күмәнданбай: «Мен Жаратқан Иенің 
күңімін; айтқаныңыз болсын!» – деді.

Уақыт өтті. Құдайды қастерлейтін Жүсіп Мәриямға үйленді. 
Сол күндері Рим патшасы жер жүзінің барлық тұрғындары-
на салық төлеу үшін тізімге тіркелуге жарлық шығарды. 
Сонда әркім тізімге тіркелу үшін өзінің атамекеніне 
барды.

Жүсіп пен Мәриям Дәуіт патшаның туылған қа-
ласына, Яһудея аймағындағы Бетлехемге тізімге 
тіркелуге барды. Олар Бетлехемде болғанда 
Мәриямның босанатын уақыты жетіп, Ұл тапты. 
Періште айтқандай Оның есімін Иса деп қойды.

Құдайдың адамдарды мәңгілік өлімнен 
құтқаратын ұлы жоспары бар. Ол осы әлемді 
құтқару үшін Өзінің жалғыз Ұлын жіберемін 
деп шешті. Сонымен, бұл жоспар іске асты; 
Құдай уәде еткен Құтқарушыны назареттік 
Мәриям деген қыз дүниеге алып келді.

Мәриям үшін бұл таңқаларлық және ке-
ремет болды, ол өзіне және Ұлына қатысты 
барлық жағдайды жүрегінде сақтады. Осылай 
қарапайым Құдайға сенуші қыз Құдайдың Ру-
хани Ұлының анасы атанды.

Сен қалай 
ойлайсың?

1. Мәриямға періште 
келген кезде, ол 
қай қалада тұрып 
жатты? 

2. Не үшін Жүсіп 
пен Мәриям 
Бетлехемге жол 
жүрді?

3. Құдай Иса Мәсіхті 
не үшін жерге 
жіберді?

Бұл оқиғаны сен Лұқа жазған Ізгі 
хабардан оқи аласың (1:26-38, 
2:1-7).4 5
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Құдайдың керемет
жоспары жайында
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Әлі ешнәрсе жоқ деп елестетіп көрші. Мүлдем ешнәрсе. Жұлды-
здар да, күн мен ай да, тіпті жер де жоқ. Уақыт пен кеңістік те жоқ. 
Тек Құдай бар. Ол бар болған және мәңгі бола береді. Сонда Құдай 
сөйлесетін біреу болғанын қалады. Әрқашан және мәңгілік. Ол өзі-
не ұқсас етіп адамды жаратамын деп шешті. Құдай алдымен жер 
мен аспанды жаратудан бастады. Содан кейін Ол құрлықты, теңізді, 
өсімдіктер мен жануарларды, ал соңында еркек пен әйел етіп адам-
ды жаратты. 

Құдай жаратқанның бәрі керемет болды. Бірақ Құдай тек 
адамдармен қарым-қатынаста болғысы келді. Алайда оларды бірін-
ші сынап көру керек болды: олар Құдайды тыңдағысы, Оның жанын-
да болғылары келеді ме, жоқ па? Егер адамды өзіңмен сөйлесуге 
мәжбүрлесең, ол қарым-қатынаста қандай қуаныш болады?

Алғашқы адамдар қандай күнә жасағанын сен білесің. Олар тиым 
салынған жемісті жеп, өлімге душар болды. Осылай болатынын 
Құдай білді ме? Әрине, білді! Ол Құдай ғой! Және Ол әуел бастан 
адамдар мен Өзінің арасындағы бұзылған қарым-қатынасты қалай 
құру амалын да ойластырып қойған еді. Құдай мен адамдар арасын-
дағы қарым-қатынасты қайта қалпына келтіретін Құтқарушының әй-
елдің ұрпағынан туылатынына Құдай уәде берді. Бұл екі мың жыл 
бұрын орындалды: Бетлехем қаласында Мәриям есімді қыз Құдай-
дың Ұлын дүниеге алып келді.

Иса Мәсіхтің бейнесінде, Құдайдың Өзі бұл дүниеге әр дәуірде-
гі күллі адамдардың күнәсін мойнына алу үшін келді. Бұл үшін Ол 
адам кейпінде келуі керек болды. Сонда Ол адам бейнесінде келді: 
Иса Мәсіх сол Құтқарушы. Оның Өзі былай айтқан: «Мен адамзатты 
соттау үшін емес, құтқару үшін дүниеге келдім». Тағы да: «Соларға 
мәңгілік өмір беремін. Олар ешқашан жойылмайды, ешкім оларды 
Менің қолымнан тартып та алмайды. Оларды Маған берген Әкем 
бәрінен де ұлы, ешкім соларды Әкемнің қолынан тартып ала алмай-
ды. Әкем Екеуіміз біртұтаспыз».

Иса сенің, менің және бәрінің күнәсі үшін Өзінің өмірін берді. 
Өзіне сенгендердің бәрі ақталсын деп, Өз өмірін берді: енді ешкім 
өзінің күнәсі үшін азап шекпейді, өйткені Иса Мәсіх біздің күнәміз 
үшін азап шекті. Енді, Иса Мәсіхке сенуші әркім ақталды, құтқарыл-
ды және мәңгілік өмірге ие. Иса былай айтқан: «Сендерге тағы бір 
маңызды шындықты айтамын: кімде-кім айтқан сөздеріме құлақ 
асып, Мені Жібергенге сенсе, сол мәңгілік өмірге ие. Ол қиямет со-
тына тартылмайды, керісінше, рухани өлімнен шынайы өмірге өтті».

Сен Иса Мәсіхке сенесің бе? Бұл ең маңызды сұрақ әрі осы 
сұраққа бәрінің нақты жауабы болуы керек.

Болат ҚАҺАРМАН
6 7

Ш
АР

АП
АТ

 6
/2

02
0

Ш
АР

АП
АТ

 6
/2

02
0

Махаббат ЛЕСПАЙ

Шаттық 
жыры 
төгілсін
Аяз бен қар, айнала тыныш,
Естілмейді еш артық дыбыс.
Тойлауда әлем қуанып бүгін,
Иса Мәсіхтің туылған күнін!

Қуаныш пен шаттық, мадақтың,
Естіліп жатыр жан-жақтан үні.
Өйткені бүгін ерекше мейрам,
Иеміз Мәсіхтің туылған күні!

Жаратушы есімі даңқталсын,
Келді көп күткен ерекше түні!
Бас исін бүгін бар әлем Оған,
Иса Мәсіхтің туылған күні!

Бізге төккен рақымын Оның,
Әрбір кез, әр сәт еске алайық.
Тек Туылу мерекесінде емес,
Ол бар күнде мадаққа лайық!

Көктен жерге келгені үшін!
Айқыш ағашта өлгені үшін!
Адамзатқа мейірімін төгіп,
Мәңгілік өмір бергені үшін!

Айман ҚЫЗЫЛБӨРІКОВА

Бұл қандай 
керемет? 
Бұл қандай керемет, не жағдай?
Аспан тұр әп сәтте жарқырай.
Заңғар көкте періште самғады,
Қуанып шаттық әнін жолдады.

«Аллилуйя! Аллилуйя! Мадақ!»
Жақсы хабар айтам енді ғажап.
Бейбітшілік пен қуаныш берді, 
Жерге ғажап Иса Мәсіх келді!

«Аллилуйя! Аллилуйя! Мадақ!»
Барша адамзат шаттансын ғажап.
Құдай айқара ашты көктің есігін,
Ұлын жіберді мадақтайық есімін!

Сарайға емес мал қораға бұрылды,
Астауда жатты, кедейлікте туылды.
Тағзым етіп келе алу үшін барлығы,
Қабылдайды байларды да, жарлыны.

Бразилияда
 сүт беретін

ағаш өсетінін сен біле
сің бе?

Ол Амазонка өзе
нінің жағасында 

өседі. Жергілікті халық оны 

“сорвейера”
 деп атайды. Сорвиера 

ағашының бір жерін кертіп 

қалса, одан
 сүт тәрізді 

ақ шырын саулап 

қоя береді. 
Суретін салған Александр ВОЛОСЕНКО
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Жандос қатты қуанды: демалыс уақыты! Әри-
не, қысқы демалыс  жазғы демалысқа қараған-
да аздау, бірақ ол уақыт өзінше ерекше. Өйткені 
осы кез үш бірдей мерекеге тұспа-тұс келеді – Иса 
Мәсіхтің туылу мерекесі, Жандостың туылған күні 
және жаңа жыл. Ал осы жылы мейрамдар өте қы-
зық өтеді дейді. Исаның туылу мерекесін бірге өт-
кізу үшін Маржан Жандосты өздерінің саяжайына 
шақырды.

Анасы Жандосқа тәттілер салынған дорба мен 
Маржанға, Назарға және оның ата-анасына бір-
неше сыйлықтар беріп жіберді. Олар саяжайға 
ымырт жабылған кезде келді. Маржанның әкесі 

шыршаның үстіндегі түрлі-түсті шамдарды қосқан-
да, бірден айнала көңілді әрі мерекелі күйге енді. 
Сосын әкесі пеш жақты. Маржан мен анасы кеш-
кі ас дайындаған кезде, Жандос пен Назар шана-
мен сырғанады және аққала жасады. Басындағы 
шелекпен, қолындағы сыпырғышпен және мұр-
нының орнына тұрған сәбізбен – аққала керемет 
шыға келді. Оған қоса, Жандос оған өзінің ала түсті 
мойынорағышын орап қойды. Маржан терезеден 
аққаланы көріп, онымен суретке түсу үшін жүгіріп 
келді. Мерекелік үстелдің үстінде шамдар жанып, 
пеште отынның тырсылы естіледі. Әкесі мінажа-
тын бастап:

–  Иса Мәсіх, Сен көктегі салтанатыңды тастап 
жерге бізге келгеніңе алғысымыз шексіз. Сенің 

Эльмира МИРАСОВА
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Басты жұлдыз
бізді өте жақсы көретініңді және бізге қамқор 
екеніңді білеміз. Бізді қоршаған әлемді танып-біл-
гіміз келеді, әрі Сенің құпия-сырларыңды ашып, 
Сенің кереметтеріңе қуанғымыз келеді.

– Аумин! – деп Назар бірінші айтты, сонда 
бәрі күліп жіберді.

Кешкі астан кейін әкесі гитараны алып, Жан-
достың жақсы көретін «Жым-жырт түн» әнін бірге 
шырқай бастады.

Жым-жырт түн, Ғажап түн!
Мүлгіп тұр айнала.
Ояу тек, жұбайлар тебіренген,
Сүйкімді Сәбиге еміреніп,
Қуанышқа кенелген!
Назар анасының алдында ұйықтап қалды, ана-

сы оны төсекке жатқызуға алып кетті. 
–  Сіз бізге Бетлехем жұлдызын телескоппен 

көрсете аласыз ба? – деп Жандос Маржанның 
әкесінен сұрады.

– Ол үшін телескоптың қажеті жоқ, – деді ол.
– Шынымен оны былай көре аламыз ба? 

Жүріңдер далаға шығып көрейік! – деп Жандос 
асықты.

Олар киініп, есік алдына шықты. Түн ғажап еді. 
Шырша түрлі-түске бөленіп, оның астындағы қар 
жылтырап тұр. Тіпті, кейбір қарлар қырау басқан 
терезенің жарығынан билейді. Ал аспанды милли-
ондаған жұлдыздар әсемдеп тұр. 

– Бетлехем жұлдызы қайда? – деп Жандос 
тағатсыздана сұрады.

Маржанның әкесі Жандостың иығын құшақтап:
–  Тыңдашы, мен саған бұл жұлдыз жайында 

айтып берейін. Киелі кітапта былай жазылған: «Иса 
Иродтың патшалық құрған заманында Яһудея ай-
мағындағы Бетлехем қалашығында дүниеге келді. 
Біраздан кейін Иерусалимге шығыс өлкесінен жұл-
дыз санаушы ғұламалар келіп: «Яһудилердің жаңа 
туған Патшасы қайда екен? Біз Оның жұлдызының 
шығыс жақтан туып, жарқырағанын көрдік. Жаңа 
туған Патшаға ізет білдіру үшін келіп тұрмыз», – 
деп сұрастыра бастады». 
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– Иә, мен бұл туралы Матай жазған Ізгі ха-
бардың екінші тарауында оқығанмын.

– Қалай ойлайсың, ғұламалар бұл жұлдыз 
жайында қайдан білді? – деп сұрады Маржан-
ның әкесі.

– Көне даналар жазған кітаптардан шығар, 
– деп Жандос болжады.

– Сол заманда шығыс даналарының астро-
номия жайында білімдері жаман болмаған. Бірақ 
көне ғұламалар жұлдыздар мен планеталарда 
аса үлкен мағына мен сырттан тыс күш бар деп 
ойлаған.

Осы кезде Маржан сөзге араласып:
– Әке, Киелі кітапта, Құдай аспан денелерін 

тек күн мен түнге жарық берсін деп қана емес, 
белгі беру үшін де жаратқан деп, жазылған ғой.

– Менің ойымша, бұл шын. Құдай аспан де-
нелерін белгі беру үшін көп қолданған. Мысалы, 
бұрын адамдар күн батқанда аспан қызғылт түске 
енсе, онда жауын-шашын болатынын күткен. 
Білесіңдер ме, ғалымдар Бетлехем жұлдызының 
құбылысы жайында әлі күнге дейін пікір таласқа 
түседі.

Маржан әкесінің жеңінен тартып:
– Бұл туралы мен не оқығанымды айтсам 

болады ма? Негізі ол комета, екі планетаның қо-
сындысы немесе астероид деген болжам бар. 
Алайда Киелі кітапта жазылғандай, бұл олай 
емес, өйткені Бетлехем жұлдызы комета секіл-
ді жылжыған жоқ. Ғұламалар үшін планетаның 
бірігуі жұлдыздың пайда болуы ғана емес, нақты 
бірігу болды. Ал астероид жайында мүлдем айт-
пай-ақ қойсақ болады. 

Жандос Маржанға және оның әкесіне 
түсініксіз қарап:

– Сонымен ол не болды?
Маржанның әкесі біраз үнсіздіктен кейін жа-

уап берді:
– Менің ойымша былай болды: ғұламалар 

екі планетаның қосылғанын көрді, біреуі олар 
үшін Ұлы Патшаның белгісі, ал екіншісі – Исраил-
дің белгісі болды. Олардың ойлағаны бойынша, 
Исраилде Ұлы Патша туылуы керек болды. Ал 
Құдай оларға көмектесу үшін Бетлехем жұлды-
зын – Өзінің кереметін жіберді. Жұлдыз оларды 
ақырға дейін алып жүрді, сосын ғайып болды.
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Жандос демін шығарып:
– Біз оны көре алмаймыз ба?
Маржанның әкесі күліп:
– Аспанға қарашы, анау жерге, – қолымен көр-

сетіп: – Сенің көздерің жас, қырағы, егер жақсылап 
қарасаң екі жұлдыздың ортасындағы Шаян шоқжұл-
дызының тұмандығын көре аласың. Ол жұлдыздың 
қалай аталатынын сен білесің бе? Ақыр! Бетлехем 
жұлдызы дәл сонда сөніп қалды. Мен солай ойлай-
мын деді де, біраз үнсіз тұрып, сөзін жалғастырды: 

– Әрине, мен ғалым емеспін және көп нәрсені 
білмеймін, тіпті астрономия ғылымын зерттейтін 
адамның білетінінің жарты бөлігін де білмеймін. 
Дегенмен, әлемдегі бар білім – Құдайдың ең қара-
пайым адамға ашқан аянымен салыстырғанда түкке 
де тұрмайды деп есептеймін. Құдай маған Бетлехем 
жұлдызының ең маңызды құпиясын ашты.

Жандос қалшия қарап:
– Ол қандай құпия?
Әкесі балаларды құшақтап:
– Құдай бұл жұлдызды мен үшін, сен үшін, 

Жандос, Маржан және сен үшін де жақты, ол мені 
Сәби Иса ұйықтап жатқан ақырға жетелеп апарды 
да, сөніп қалды...

Жандос Туылу мерекесінің тыныштығын бұзғысы 
келмей сыбырлап:

– Енді не істеу керек?
Маржанның әкесі басын көкке көтеріп:
– Біреу Иса жатқан ақырға жақындағанда, ас-

пан тыныштыққа енеді. Осы кезде Құдай адамның 
жүрегін кітап оқығандай тексереді. Ол онда не жа-
зылғанын оқиды.

Маржан қолын жүрегіне қойды да:
– Менің жүрегімнен Ол: «Иса, мен сені жақсы 

көремін!»  деген сөзді оқи алады.
Оны әкесі жалғастырып:
– Ал менің жүрегімнен: Иса, Сен менің Құдай-

ымсың және Патшамсың!
Жандос үндемей тұрды да, анық үнмен:
– Ал менің: Иә, мен сенімен әрқашан бірге 
болғым келеді! Тағы да: рахмет саған, Бетлехем 

жұлдызы! Сен бір кезде жарқырап, кейін сөн-
дің. Бірақ сенің жарығың – мәңгі, өйткені сен 

Ұлы Патшаның жұлдызысың – менің Құдай-
ым Иса Мәсіхтікісің!

Суретін салған Рустам СЕРЖАНОВ

БӘЙГЕ АЯҚТАЛУДА!
6 тапсырманы орында. Егер сен 
жыл бойы осы кішкентай әңгіменің 
тапсырмаларын орындаған 
болсаң, бәрін бір қағазға жазып, 
маған почтамен жібер. Асық! 
Дұрыс жауап берген алғашқы 10 
оқырман сыйлық алады.

6 ТАПСЫРМА 
1. Иса Мәсіх қай патшаның тұсында 

дүниеге келді?

2. Шифрланған аятты шеш, оны 
жазып, жаттап ал.
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Кестенің ішінде 
тігінен және 
көлденеңінен 
жазылған он алты 
сөз жасырылған, 
оның алтауы адам 
есімдері. Сөздердің 
бәрі журналдың 
алғашқы 
беттеріндегі Киелі 
кітап әңгімесінде 
кездеседі. Сен 
оларды таба 
аласың ба?

Ж А С Ы Р Ы Н  С Ө З

Құрастырған және суретін салған Құралай ГАЙДА

Жасырын жазылған 
қаланың атын тап.
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Суретін салған 
Виктория ДУНАЕВА

Құрастырған Эльвира ҚАҺАРМАН

Қай жауап
 дұ

ры
с?

Қай жауап
 дұ

ры
с?

В
ик

то
ри

на

1. Хауаның үшінші 
ұлының есімі кім?
а) Сет
б) Шам
в) Әйүп

2. Сараның ұлы 
кім?
а) Енох
б) Жақып
в) Ысқақ

3. Рабиға кімнің 
әпкесі еді?
а) Есаудың
б) Лабанның
в) Луттың

4. Мұсаның 
анасының есімі 
кім?
а) Дебора
б) Иохебед
в) Лия

5. Пайғамбар болған, 
Ханнаның ұлы?
а) Еліше
б) Натан
в) Самуил

6. Жүсіп пен Буняминнің 
анасы кім?
а) Рабиға
б) Рахила
в) Рут

7. Құдай Өз Ұлының анасы 
болуға кімді таңдап алды?
а) Хауаны
б) Сараны
в) Мәриямды

8. Әунике кімнің 
анасы?
а) Тімотенің
б) Трофимнің
в) Түхік
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Сахнада: далада түн, көрермендердің алдында жабық қора.

Автор. Адамдар күнәда өмір сүргенде
Жарық жоқ өмір бетінде.
Кім енді құтқарады?
Жарыққа есік ашады?
«Құтқарылу сыйлайтын,
Өз Ұлымды жіберем,
Әлемге бостандық пен ем
Мен бәріне берем» –
Деп Құдай айтады. –
«Бұл менің уәдем!»

Бұл оқиға екі мың жыл бұрын болған. Сол күндері Рим патшасы Август жер жүзінің бар-
лық тұрғындарына салық төлеу үшін тізімге тіркелуге жарлық шығарды. Сонда әркім 
тізімге тіркелу үшін өзінің атамекеніне барды. Жүсіпте Назарет қаласынан жолға шығып, 
Дәуіт патшаның тұрған қаласына, Яһудея аймағындағы Бетлехемге, тізімге тіркелуге 

барды. Аяғы ауыр әйелі Мәриям оған еріп 
жүрді.

Баяу әуен ойнап тұрады және жарық 
ақырындап қосылады.

Мәриям: Құдай сондай мейірімді! Ол Құтқа-
рушының туылуына мені таңдап алға-
нына мен өте қуаныштымын. Мен 
қандай бақыттымын!

Жүсіп: Жеттік-ау. Түнеп шығуға қазір орын 
табамын. 

Есік қағылды. Қонақ үйдің қожайыны 
шықты.

Жүсіп: Сіздің үйіңізде бізге орын табылады 
ма екен? Әйелімнің босанатын уақыты таяп 
қалды.
Қонақ үй қожайыны: Бәріңе мен орын қай-

дан табамын?! Менде орын жоқ!
Жүсіп: Бұл қалада тағы қай жерден орын тапсақ бола-
ды?
Қонақ үйдің қожайыны: Ешқайдан. Қала тізімге тірке-
луге келгендермен толы. (Мәриямға қарап) Сіз нәре-
стелі болғалы жатырсыз ба? (Ойланып.) Иә-ә... Сіздерге 

Катя ТОЛМАЧЁВА

Көрініске қатысушылар: 

Мәриям, Жүсіп, қонақ үй 

қожайыны, періште, қарт 

бақташы, жас бақташы, үш 

ғұлама, автор.

И с а н ы ң  т у ы л у ы
Көрініс
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далада қалуға болмайды. Тоқтай 
тұрыңыздар! Жүріңіздер, мен-
де қора бос. Онда құрғақ, әрі 
жылы. Жануарлар сізге кедергі 
жасамайды. (Оларды шымыл-
дықтың басына апарады.)

Жүсіп: Мәриям, біз бұл жерде қалай 
ұйықтаймыз? Саған бұданда 
ыңғайлы және лайықты жер 
керек!

Мәриям: Уайымдама. Құдай бәрін 
қадағалап тұр. (Шымылдықтың 
артына кетеді.)

Автор: Осы кезде бақташылар сол маңай-
да өздерінің малдарын бағып жүрген еді. 

Осы уақытта сол жақ бұрыштан бақташылар (қарт және 
жас жігіт) шығады да, боялып қойған алаудың жан-жағына келіп жайғасады, олардың 

арғы жағында қозы тұрады. 

Қарт бағушы: Ұлым, менің сөзімді тыңда. Менің әкем маған айтқан, жерге Құтқарушы келеді 
және Ол бізді күнәдан құтқарады. 

Жас бағушы: Ал Құтқарушы қайда туылады?
Қарт бағушы: Пайғамбарлар Батлехем қаласында туылады деп айтқан. Біздің еліміз Оны көп-

тен бері күтуде. Өйткені Құдай бізге уәде берді, құтқарылу...

Кенеттен, періште пайда болады. Бағушылар қорқып кетеді.

Періште: Қорықпаңдар! Мен сендерге ұлы қуаныш жайында айтуға келдім: Бетлехем қала-
сында Құтқарушымыз туылды. Нәресте ақы-
рда жатыр, сендер Оны бірден танисыңдар.

Шымылдықтың үстінде жұлдыз 
көтеріледі немесе қойылады. 

Періштелер шығып, ән айтады: 
«Қуануда бүгін бар әлем, Бетлехемдегі 

жатқан дала» Сосын шығып кетеді.

Қарт бағушы: Тезірек барайық! Құдай 
уәдесін орындады!

Қозыны өздерімен алып, шығып 
кетеді.

Автор: Ал осы кезде шығыста...
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Сахнаға қолдарында дүрбісі бар үш ғұлама кіреді.
1-ші ғұлама: Қараңдар, аспанда жаңа жұлдыз пайда болды! Ұлы Адам дүниеге келген сияқты 

(олар дүрбіге кезек-кезек қарайды).
2-ші ғұлама: Жұлдыз Яһудеяның үстінде пайда болды.
3-ші ғұлама: Туылған Патшаға барып, тағзым ету керек.

Шығыс әуені естіліп тұрады. 
Ғұламалар сахнаға бара жатыр. Сахнадағы шымылдық ашылады, ал Мяриям мен Жүсіп сол 

жерде отыр. Ақырда Сәби жатыр – (қуыршақ). Бақташылар шығады.

Қарт бақташы: Аллилуйя! Құдай уәдесін орындады! Оған даңқ! Құдай мадақталып, дәріптел-
сін!

Жас бақташы қозыны сыйға береді.
  

1-ші ғұлама (тағзым етіп): Бұл жұпар шайыр патшалардың Патшасына.
2-ші ғұлама: Мынау мүр Құтқарушыға.
3-ші ғұлама: Бұл алтын Құдайдың Ұлы деп аталған және 

әлемнің Құтқарушысына арналған.

Бәрі тынышталып. Баяу әуен шығады.

Автор: Аспанда шаттанып жүр періштелер,
Қуанышты хабармен үн естілер.
Осы түні әлемді Құтқарушы
Сый әкелді бәріне Ол, қарашы.
Күнәдан құтқарады Ол сені,
Иса Мәсіх сол уәденің Иесі.

Бәрі тағзым етеді.

Көбелектер өлу үшін дүниеге 

келетінін сен білес
ің бе? 

Бірақ оған дейін
 жаңа ұрпаққа 

өмір беріп үлг
ереді. Көбін

есе 

көбелектер бірнеше күн ғана
 

өмір сүреді. Б
ірақ өздерінің 

қысқа өмірлерінде, 1
000-ға 

жуық жұмыртқа қалдырады.
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Қуануда бүгін бар әлем

Суретін салған Рустам СЕРЖАНОВ

Өлең
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Қанат шарасыздықта еді. «Енді не істеймін? – деп 
ойлады ол. – Қараңғы болып кетті, ал мен жолдан 
адасып қалдым». Ол кеш батқанға дейін үйінде 
болуы керек болатын, бірақ ол досының үйінде 
ойынға кірісіп кеткені сонша, уақыттың зымырап 
өткенін байқамай да қалды. Досымен бірге өткен 
уақыт сондай жақсы болды! Олар түрлі ойындар 
ойнады. Ал үйде? Үйде мектептен берген тапсыр-
маларды орындау қажет. Үй тапсырмасын орын-
дау кімге қуаныш алып келеді? Ешкімге! Міне, 
енді... Енді оған қараңғы орманда адасып жүрген-
нен, үйінде отырып, үй тапсырмасын орындағаны 
тиімдірек болып көрінді. Егер орманнан өтіп, жол-
ды қысқартсам, үйімде тезірек боламын деп ойла-
ды. Алайда қараңғыда бәрі керісінше болды.

Күтпеген жерден Қанат әлдебір сыбдырды естіді. 
Сыбдыр тағы қайталанды. Қанат ойланып: «Бұта-
лардың арасында біреу бар, ол мені аңдып жүр». 
Қорыққаннан баланың денесі түршігіп кетті. Алы-
стан біреудің бейнесі көрінді. Оған біреу жақындап 
келе жатқан жоқ па?! Қанаттың қашып кеткісі келді. 
Бірақ, қайда? Қалай болғанда да, қауіп орманның 
барлық жерінде бар... Не істерін білмеген Қанат 
отыра қалып, жылай бастады. Кенет ол біреудің 
өзін шақырып жатқанын естіді.

– Қанат, орманның ішінде не істеп жүрсің? 
Неге үйге қайтпайсың?

Бұл әкесінің даусы еді. Жылап отырған Қанат 
әкесінің жайып тұрған құшағына секіре жөнеліп:

– Әке, бұл сенбісің? Сенің келгеніңе, өте қуа-
ныштымын!

Зигрид ЛАНГЕНШАЙД

Мейірімді бақташы

18 19

Ш
АР

АП
АТ

 6
/2

02
0

Ш
АР

АП
АТ

 6
/2

02
0

Ол әкесіне не болғанын айта бастады:
– Мен қатты қорықтым! Мен үйге қайтатын 

жолды таба алмадым. Сосын бұталардың  ара-
сынан бірнәрсе сыбдырлады. Мүмкін, ол жаман 
адамдар шығар, білмеймін...

Орманда ылғи сыбдырдың дауысы шығатынын 
айтып, әкесі оны тынышталдырды. «Ол құс, қоян, 
түлкі немесе елік болуы мүмкін. Алайда, адам қо-
рыққан кезде, сыбдырдың дауысы әдеттегіден қат-
тырақ естіледі және сен жоқ жерден біреудің бей-
несін көресің». – деді әкесі. 

– Иә, – деп келісті Қанат. – Сол бұталардың 
арасында маған қарай келе жатқан бір адамның 
бейнесін көрдім.

– Көрдің бе, сол үшін үйге қараңғы түспей 
қайтқаның жөн. Сен бізбен бірге үйде болсаң, саған 
ешнәрседен қорқудың қажеті жоқ, – деді әкесі.

Екеуі үйге қарай жол тартты. Жол жөнекей Қанат 
әкесінен ақырын сұрады:

– Әке, сен мен үшін уайымдадың ба?
– Әрине, – деді әкесі. – Күн батып кетті, бірақ 

анаң екеуміз сенің қайда екеніңді де білмедік. 
– Сол себепті мені іздеуге шықтың ба?
Әкесі оның қолын мықтап ұстап:
– Қанат, – деді ол. – Анаң екеуміз сені өте жақ-

сы көреміз. Дегенмен, сенің тыңдамаушылығың 
бізді қатты қапаландырды, бірақ біз сені ешқашан 
қиындықта тастап кетпейміз. 

Олар біраз уақыт тыныш жүрді. Қанат 
жақында ғана әкесі оқып берген Киелі кітап-
тағы адасып кеткен қойдың оқиғасын есіне 
түсірді. Бүгінгі жағдай сол адасып кеткен 
қойдікіне ұқсамайды ма? Шабындықта 
секіріп жүрген қойды Қанат елестетіп 
көрді; 

«Шөп сондай шырынды! Мұнда көп қы-
зық нәрселер бар, мен басқалардың жа-
нында қалып не істеймін?» – деп, ойлады 
қалған қойлардың арасынан алыстап 
кетіп. Иә, ол қалың бұтақтың арасы-
на шырмалып қалғанға дейін, солай 
ойлады. Енді не болады? Әрине, ол 
қатты қорқып кетті. Қанат үшін ол 
қойдың қорыққанынан дірілдеп, 
қалай маңырағанын елестету 
қиын болмады, және жоғалған 
қой өз бақташысының дауы-

сын естігенде, оны өз қолына ақырын көтеріп алға-
нындағы сезімнің қандай қуанышты екенін де еле-
стету қиын болмады.

Сол Киелі кітапта жазылған мейірімді бақташы-
ның Иса екенін Қанат білді. Ол осы әлемге келді, 
өйткені адамдар адасып кетті, содан артқа қайта-
тын жолды таба алмай қалды. Сол үшін Иса оларға 
келді. Ол әрқайсымызды сүйеді және іздейді. Иса-
ның жанында қалған адамға өте жайлы және еш-
нәрседен қорқудың қажеті жоқ. Иса барлық қорқы-
ныштан күшті. Ол бізге қолын созып, былай дейді: 
«Менімен жүр. Саған үйге апаратын жолды көрсе-
темін!»

Міне, Қанат пен әкесі де үйге жетті.
– Әке, рахмет саған! – деді Қанат. – Мені іздеп 

тапқаның үшін рахмет.
Тағы да қосып:
– Менің тілалғыш болмағаным үшін кешір.
Әкесі ұлын құшақтап:
– Есіңде болсын, Қанат, біз сені қатты жақсы 

көреміз. Ал егер біз бір нәрсені істеуге тыйым сал-
сақ, саған жақсы болсын дегеніміз..

Суретін салған Елена 
МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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1. Мәриямға келген періштенің есімі (Лұқ. 1:26-27).
2. Киелі кітапта жазылған ең дана адам (3Пат. 4:30-

31).
3. Сәби Исаны іздеген ғұламаларға не жол көрсетті? 

(Мат. 2:1-10).
4. Домбырада ойнаған патша (1Пат. 16:23).
5. Жердегі алғашқы адамның есімі (Жар. 2:25).
6. Иса туылған қала (Мат. 2:11).
7. Иса оларға: «Мен ________ , ал сендер 

сабақтарымсыңдар!» (Жох. 15:5).
8. Сәби Исаға ғұламалардың алып келген сый-

тартуы (Мат. 2:11).
9. Арыстанның апанына тасталған пайғамбар (Дан. 

6:16).
10. Араманың бас қаласы (Иш. 7:8).
11. Ажардың ұлы (Жар. 16:10-11).

Құрастырған Еркежан Нұрғали

Егер сен сөзжұмбақты дұрыс шешсең, 
белгіленіп тұрған торшалардан, Иса 
Өз шәкірттеріне Өзінің және олардың 
арасындағы қарым-қатынасты түсіндіру үшін, 
Өзін қандай ағашқа теңегенін таба аласың.

Керіктің төлі туылған 

кезде екі м
етр биіктіктен 

құлайтынын, соған 

қарамастан еш зақым 

тимейтінін, 
сен білесің бе?

Суретін салған Яков БУРДА

СӨЗЖҰМБАҚ

20 21

Ш
АР

АП
АТ

 6
/2

02
0

Ш
АР

АП
АТ

 6
/2

02
0

Біздің Иса Мәсіхтің Жаңа Өсиеті Мәсіхшілік өмірдің негізі болып табылады. Ол жер-
де тойлау (мерекелеу) туралы еш нәрсе жазылмаған. Ал Көне Өсиетте Құдай белгілі бір 
мерекелерді тойлауды бұйырды. Мәсіхке сенуші адам Құдайдың кешірімі мен сүйіспен-
шілігіне және кешіріміне ие. Мәсіхтің жеңісі арқылы біз мұны күнде тойлаймыз. Мәсіхші 
үшін әр бір күн мереке болып табылады.

Дегенмен, Мәсіхшілер Иса Мәсіхтің өміріне қатысы бар мерекелерді қуана тойлай-
ды. Мәсіхшілер үшін ең маңызды үш мереке: Иса Мәсіхтің туылуы, Құтқарылу мейра-

мы (Мәсіхтің өлімді жеңіп, тірілген күні), Үшбірлік, Киелі Рухтың жерге түскен күні.

Құдайды ешкім жаратқан жоқ. Ол мәңгі, өмірдің бастауы және ешнәрсе-
ге мұқтаж емес. Мысырдан шығу кітабында Құдай Өзінің болмысын ашып, 
Мен – Мәңгі Бар Болушымын деп атады. Оны талдап қарасақ, «Болған», 

«Бар», «Бола беретін» деген мағынаны білдіреді. Құдай бүкіл ға-
ламда Жалғыз – Құдіретті, Барлық жерде бола алатын, Мәңгі.
Құдайдан айырмашылығымыз, біз – жаратылған жаратылыспыз. 

Бір уақытта біз Құдайдың еркімен өмірге келдік және біз Құдайдың 
қолдауымен ғана тіршілік етеміз.

Құмырсқа кітап оқуды түсінбейтініндей, бізде Құдайдың көп нәрсе-
лерді қалай және нені жасайтынын түсінбейміз. Бірақ біз Құдай Өз Сөзін-

де яғни Киелі кітапта Өзі туралы айтылғанның бәріне сенуіміз керек. Құдай 
бізді сүйеді және біз бақытты болуымыз үшін бәрін істеді. Ол Өз Ұлын біздің 

құтқарылуымыз үшін, күнәларымыз үшін өлуге, Ол арқылы Өзін бізбен та-
туластыру үшін, бізге Өзінің Әкелік сүйіспеншілігі мен қамқорлығын 

көрсету үшін жіберді.

Исаға сенушілерде мейрамдар бар ма?1.

3.

Суретін салған Рустам СЕРЖАНОВ

Жауап беруші Маржан КӨБЕЕОВА

2.
Исаның туылуы біз үшін өте маңызды, өйткені егер Иса туылмағанда, біздің 

күнәміз кешірілмей, өлгеннен кейін тозаққа баратын едік. Иса жерге біздің күнәмізді 
өз мойнына алып, айқышта өлу үшін келді. «Қайта, бұл күнге осыны бастан кешіру 
үшін жеттім ғой», – деп Иса Өз өлімі жайлы айтады (Жох. 12:27). Енді, Исаны өз Құтқа-
рушым әрі Құдайым деп сенген әркім Құдайдың балалары болады, олардың күнәла-
ры кешіріліп, мәңгілік өмірге ие болады.

Исаның туылғаны біз үшін неге маңызды?

(Сара Т., 9 жас).

(Аян Т., 6 жас).

(Аделья Т., 7 жас).

Құдайды кім жаратты?
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Мұхтар 
Әуезов
Омарханұлы
Әлемге әйгілі «Абай жолы» роман-эпопеясы

(1897-1961)

«Қазақ жазушыларынан, 
әрине, Абайды сүйемін. Менің 
бала күнімнен ішкен асым, алған 
нәрімнің барлығы да Абайдан».

Бұл Абай елінде туып, жастай-
ынан ақынның өсиеттерін құлағы-
на сіңіріп өскен Мұхтар Әуезовтің 
сөзі.

«Бір жылы жазғытұрым өз 
әкем Абай кітабы келеді деп, 
өзімді көп уақыт бір үлкен сый-
лық беретіндей дәмелендіріп 
жүріп, аяғында қар кетіп, ақ 
шығып келе жатқанда сол кітапты 
әкелді. Абайдың өлеңдерін жақ-
сы көрдім. Бәрін ұқпасам да, ұй-
қастың өзі де қызығатындай әсер 
етеді. Бірақ әкем ылғи жаттатқанда, қайдағы ұзақ 
қиын сөздерді беретін. Соның ішінде «Ат сынынан 
бастап», «Алланың өзі де рас, сөзі рас» деген өлең 
сөздерін жаттағанымды білемін», - деп еске алған 
еді М.Әуезов.

М.Әуезовтің шығармашылығында «Абай жолы» 
романының орны бөлек. М.Әуезов Абайдай ұлт 
мақтанышын дүниежүзіне танытқан қаламы қа-
рымды қаламгер. Ол өзінің роман-эпопеясында қа-
зақ халқын, оның ұлттық дәстүрін барлық қырынан 
энциклопедиялық деңгейде жан-жақты ашып көр-

сетті. М.Әуезовтің «Абай жолы» 
роман-эпопеясы әлемдік деңгей-
де «ХX ғасырдағы ең үздік шығар-
малардың бірі» (Луи Арагон) де-
ген жоғары бағаға ие болды.

Алайда «Абай жолы» оңай 
жазыла салған шығарма емес. Ол 
кесек туындыны дүниеге әкелу 
үшін талай мұрағатты ақтарып, 
қаншама адаммен сырласып, 
ұйқысыз түндер өткізді. Роман 
жарық көргеннен кейін де, қай-
та-қайта қудаланып, сынға ұшы-
рады. Бірақ жазушы еш мойыма-
ды.

Автордың «Абай жолы» эпо-
пеясын жазуға 30 жыл уақыты 

кетті. Он тоғыз жасынан Абай туралы жазуды ойға 
алып, он жеті жыл үздіксіз ізденіп, он екі жыл ішін-
де жазып шықты. М.Әуезов алғашқыда екі кітап-
тан тұратын «Абай» (1942, 1947), одан кейін мұның 
жалғасы ретінде «Абай жолы» (бұл да екі кітаптан 
тұратын, 1952, 1956) романын жазды. Осы төрт том-
нан тұратын «Абай жолында» қазақ қоғамының 
алуан түрлі топтары кең қамтылып, сан қырлы тұтас 
галерея жасалды.

Алғашқы екі кітаптан тұратын «Абай» романы 
үшін жазушыға 1949 жылы КСРО мемлекеттік сый-

Абай ролінде - Ә. Боранбаев, 
ҚР халық әртісі
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лығы табысталды. Ал төрт томдық «Абай жолы» 
роман-эпопеясы басылып шыққаннан кейін, 1959 
жылы Лениндік сыйлықтың лауреаты атанды. Кей-
іннен роман-эпопея бірнеше тілге аударылды.

М.Әуезовтің «Ашық хаты»
Мұхтар Әуезов Семейге келіп, Әлихан Бөкейха-

нов, Ахмет Байтұрсынов бастаған алашордашыл 
азаматтар қатарындағы Міржақып Дулатов, 
Сұлтанмахмұт Торайғыров, Мағжан Жұмабаев, 
Жүсіпбек Аймауытов сынды қазақтың дарынды 
ақын-жазушыларына қосылды. Алашордашыл 
бағытты ұстанған жастармен етене араласып, Мұх-
тар ұлтының бағының ашылуын аңсап, туған жұрты-
на деген қамқорлығы арта түсіп, ұлттық бағытқа бет 
бұрады.

Алайда Алаш қозғалысының көсемдерімен бірге, 
1930 жылы 16 қыркүйекте тұтқындалады. Жазушы 
қуғын-сүргіннің алғашқы легіне ілікті. Іле-шала бір-
талай заттары мен қағаздары тәркіленді. Ол қағаз-
дар бүгінге дейін табылған жоқ.

Екі жыл абақтыда отырған. Одан кейін «идеоло-
гиялық айыбын мойындап» жазған «Ашық хаты» 
үшін жазасы жеңілдеп, шартты түрде тағы үш жылға 
кесілген. Ол хат баспасөзде жарияланды. Онда Мұх-
тар өзінің қазақ әдебиетінің тарихы және Абай тура-
лы зерттеулерінен, «Қарагөз», «Еңлік-Кебек», «Хан 
Кене», «Қилы заман» сияқты шығармаларынан бас 
тартатынын мәлімдеуге мәжбүр болды. Содан кей-
ін ғана ол түрмеден босатылып, оқытушылық жұ-
мыспен айналысуға рұқсат алды. Еркіндіктің құны 
осы болды.

«Кейін қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндерді 
анықтап оқып отырып, онысы батыл адамның әре-
кеті болғанына айқын көз жеткіздім. Оның жазға-
нының астарында әжуа, әшкере жатыр және ол 
байқалып та тұрады. Олар ешқандай да мойындау 
хаттар емес. Сананың шамырқануы, ішкі қасірет те 
емес. Бұл озбыр заманға орай туған ойын, ғажап, 
мағыналы хаттар», – деген еді сұқбаттарының бірін-
де ұлы Мұрат Әуезов.

1937 жылғы қуғын-сүргіннің екінші легінен Мұх-
тар Әуезов аман қалды. Алайда жұрт одан сырт 
айналды. Театр репертуарынан пьесалары алынып 
тасталды. Өзі жұмыстан қуылды. Сол қиын-қыстау 
кезеңде жазушы Абайдың бейнесіне ден қойды.

Соғыстан кейін жазушы Қазақ Республикасы 
ғылым академиясының президиумына кірді. Оның 
«Абай» романы орыс және чех тілдеріне аударыл-
ды. 1947 жылы эпопеяның екінші бөлімі жарық 
көрді. Осы еңбегі үшін Әуезов Сталин сыйлығын ие-
ленді.

«Бір қарағанда ол танымалдыққа жеткеніне бөркін 
аспанға атып, қуануы керек болатын деп ойлай-
сың. Бірақ осы жайт оған, ең әуелі, ендігі жерде 
қорғаныш болатындай, бұдан былай жаны сая 
табатындай сезім кешірген сыңайлы. Алайда 
уақыт көрсетіп бергендей, Сталин сыйлығы оны 
ұлтшылдық ұраны қайта көтеріліп, қазақ зиялы-
ларының келесі шоғыры тұтқындалған 1952-53 
жылдардың зұлматынан мүлде қорғамады», – 
дейді ұлы Мұрат Әуезов.

Осыдан кейін жазушы жалған құжат жаса-
тып, Мәскеуге ұшып кетуге мәжбүр болған. 
Мәскеуде екі жылын өткізеді, университетте 
дәріс оқиды. 1954 жылы Алматыға қайтып ора-
лып, «Абай жолы» роман-эпопеясын түпкілікті 
аяқтады.

Жазушы 1961 жылы 27 маусымда Мәскеу қа-
ласындағы ауруханада операция кезінде қайтыс 
болды. Алматы қаласында жерленген.

Мұхтар Әуезовтің отбасы 
1923 жылы Мұхтар Әуезов Ленинградта оқып жүр-

генде, болашақ жары Валентина Николаевна Кузьми-
намен (кейін Әуезова) танысады. Екі жас оқу бітірген 
соң, Ташкентке көшеді. Әуезов қаладағы Ортаази-
ялық университеттің аспирантурасына түседі. 1929 
жылы ерлі-зайыптылардың Лейла есімді қызы, ал 
1935 жылы Ернар есімді ұлдары дүние есігін ашады.

1937-38 репрессия жылдарынан кейін Мұхтар Әу-
езов Фатима Ғабитовамен бас қосады. Фатима Ғаби-
това Мұхтарға Мұрат есімді ұл сыйлайды.

Мұхтар Әуезовтің балаларының ішінде қазір 
Мұрат Әуезовтің ғана көзі тірі. Ол бүгінде белгілі 
мәдениеттанушы-ғалым, қоғам қайраткері.

Еркежан Нұрғали

М. Әуезов әйелі В. Николаевна және ұлы Ернармен.22 23
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Генесәрет көлінің жағасындағы
ауыл балықшыларының өмірі

Лұқа жазған Ізгі хабар, 4-5 тарау (Иса Мәсіхтің 
Туылғанынан кейінгі 30-33 жж.)Петер МАРТИН

Салық төлеу үшін 
кезекте тұрған 
адамдарды тап.

Иса адамдарға 
уағыз айтып 
жатыр. Оны көріп 
тұрсың ба?

Қанша сиыр 
өзеннің жағасында 
су ішіп тұр?

Көптеген адамдар 
сауығу үшін Исаға 
келген. Балдақпен 
жүрген 5 адамды 
тап.

Бұрын балықты екі 
кеменің ортасына 
тор жіп тартып 
аулаған. Сондай 
екі кемені тап.

Балыққа толы 6 
себетті тап

Майшамды басқа 
майшамның 
көмегімен жағып 
жатқан әйелді тап.

Иса Өз қызметін бастаған кезде, Ол туған 
қаласы Назаретті тастап, балықшылар ауылы 
Қапарнаумға жол тартты. Ол Генесәрет көлінде 
балық аулап жүрген балықшылармен танысты.

Оның төртеуіне Өзінің алғашқы шәкірттері 
болуды ұсынды. Олар Исаға Ізгі хабарды 
таратуға көмектесті және Құдаймен бірге 
өмір сүру деген сөздің мағынасын адамдарға 
түсіндірді.
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Суретін салған  Петер КЕНТ

Базардағы 
сатушыларды таба 
аласың ба?

Себеттер 
саудагерін.

Зәйтүн майы 
саудагерін.

Аяқ киім сатушысын.

Екі өгіздің 
көмегімен, 
соқамен жер 
жыртып жатқан 
адамды тап.

Жіп иіріп 
жатқан 
әйелді тап.

Рим әскері жүктерін 
қалаған адамға артып 
қоятын. Үстінде ауыр 
жүгі бар адамды көріп 
тұрсың ба?

Көлде 
неше 
бала 
шомылып 
жүр?

Көлдің жағасын 
күзетіп жүрген екі 
рим әскерін тап.

Қарапайым ойындарды 
құмның үстіне сызып 
ойнауға болады. Ойнап 
отырған екі баланы тап.

Есекті ұстай 
алмай жүрген 
адамды тап.

Мата саудагерін.

Жеміс-жидек 
саудагерін.
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Барлық құмырсқажегіштердің 
Америкада мекендейтінін 
сен білесің бе? Орталық және 
Оңтүстік Америка саваннасын-
да және тропикалық орманда-
рында құмырсқажегіштердің 
үш түрі мекендейді: алып (юру-

ми), орташасы (тамандуа) және кішкентайы 
(мико дорадо). Алып құмырсқажегіш тропиктік 
және жалпақ жапырақты ормандарда, Ама-
зонканың  шалғынды орманында жеке-дара 
тіршілік етеді, ал тамандуа – бұтақтардың үстін 
мекендейді. Ал кішкентай құмырсқажегіш ама-
зон орманына (тропикалық орманға) адал және 
ағаштың шыңынан өте сирек түседі.

Сен 
білесің 

бе?

Құмырсқажегіш туралы қызық 
мәліметтер

Құмырсқажегіштердің тілдері өте ұзын және 
жіңішке, жабысқақ, әрі өте жылдам қозғала-
тынын сен білесің бе? Бұндай тілмен ағаш 
қабықтары мен құмырсқа илеуінің ішіндегі 
түкпір-түкпірді аралап шығуға болады. Құ-
мырсқажегіштің тілінің ұзындығы 60 см-ге 

дейін жетеді (ол құрлықтағы жануарлар арасында рекордшы), 
ал ол тілін минутына 160 рет шығарып, көзіне көрінген қо-
регі таусылғанша өте жылдам қимылдайды. Құмырсқаже-
гіштердің ауызының таңдайында қабыршаққа айналған 
тікенектері және бетінде қатпарлары бар, немесе 
«қырғышы», сол себепті, егер бір түннің 
ішінде оның ауызында 
3000-ға жуық құмырсқа 
пайда болса, оның бәрі 
міндетті түрде асқазанға 
түседі.

Суретін салған Наталия ЖУРАКОВСКАЯ

Ұлтуар МАРАТОВА

Құмырсқажегіштердің тістері 
жоқ екенін сен білесің бе? 
Олардың асқазаны шымыр 
еттерден тұрады және бұл 
жануардың жұтып алатын 
құмдары мен тастарын есеп-
тесек, өзіндік «тістері» бар 

деуге де болады. Тастар оның жеген қоре-
гін ұнтақтауға және жапыруға көмектеседі. 
Әрине, олар өз атауларына байланысты 
құмырсқалармен, термиттермен қоректе-
неді. Жәндіктердің інін өзінің мықты ал-
дыңғы аяқтарымен бұзып, жабысқақ тіл-
дерімен жәндіктерді жинап алады. Кейде 
олар араларды және қоңыздардың дер-
нәсілімен қоректенеді.

Сен 
білесің 

бе?

Сен 
білесің 

бе?
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Құмырсқажегіштер 
өздерін қорғай 
алатынын сен 
білесің бе? Алып 
қ ұм ы р с қа же г і ш 
(оның құйрығымен 
қосқанда бойының 

ұзындығы 2 метрге жуық, сал-
мағы – 36 кг-ға дейін) жетерліктей 
мықты: қорғану шарасында, ол 
алдыңғы аяқтарымен шабуыл жа-
сайды, ал аяқтарында 10 cм-дей 
тырнақтары болады. Тіпті, одан 
теңбілшер мен пума қорқады! 
Қозғалған кезде ұзын тырнақтары 
оған кедергі жасайды, сол себепті 
ол жүргенде аяқтарының сыртқы 
бөлігін қисық басады.

Орташа және кішкентай құмырсқа-
жегіштердің ағаш басында немесе 
бұтақта ұйықтайтынын, ал алып құ-
мырсқажегіштің ағаш түбінде шұңқыр 
қазып ұйықтайтынын сен білесің бе? 
Алып құмырсқажегіш, яғни юруми 

ағаштың діңгегіне өрмелей алмайды, ал орташасы 
– ағашөрмелегіштер, олар жердің бетінде өте сирек 
қыдырады. Кішкентай құмырсқажегіш, немесе мико 
дорадода көптеген қызықты атаулары бар: «түннің 
жарқылы», «Құдайға мадақ», «жібекті құмырсқаже-
гіш». Ол тиіннен үлкен емес, оның денесінің ұзындығы 
40 см, ал салмағы – 500 г. Үнді тілінде юруми «шағын 
ауыз» деген мағынаны білдіреді. Барлық құмырсқаже-
гіштердің тұмсықтары ұзын, түтікше тәріздес және кіш-
кентай, тар ауыз қуысты болып келеді. Тамандуа өзін 
қорғау үшін жағымсыз иіс шығарады, сол себепті үнді-
стер оларды «орман сасықтары» немесе «кагуаре» деп 
атайды.

Құмырсқажегіштердің балалары екі жасқа 
дейін өз аналарынан ажырамайтынын сен 

білесің бе? Ұрғашы құмырсқажегіш 
ұзақ уақыт өз баласын арқасында та-
сып жүреді, алайда бір айлық бала өз 
бетімен жүгіре алса да, ол анасының 
арқасына өзі мініп алады. Алып және 
кішкентай еркек құмырсқажегіштер өз 
балалары мен ұрғашысының жанында 
тұрмайды. Ал орташасында ұрпақтың 

тәрбиесімен анасы да, әкесі де айналысады. 
Олар өз асқазандарында ұнтақталған жәндік-
термен күйіс қайтару арқылы балаларын ке-
зек-кезек тамақтандырады. 
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КиЕлІ КІТАПТАН 
ЖҰМБАҚТАР

Тамара ЖЕКСЕНОВА

Ғибадатханада Зәкарияға,
Назаретте пәк таза қызға.
Екеуіне де періште келді,
Есімі оның тапшы 
қалай еді?

Қай жерге тоқтады,
Жүсіп және Мариям?
Мәсіх қайда туылды?
Баршаға бұл жария.

Көктен түсті Құтқарушы,
Пәк Нәресте жерге келді.
Бесік орнына Мәсіхке,
Не қызмет еткен еді?

Бетлехемде туылды да,
Тыныштығын жолдады.
Білсең айтшы қайда өсті?
Қай қалада Ол болғанын?

Шөл далаға бар халықты,
Шомылдырылуға шақырды.
Құтқарушы келе жатыр деп,
Жұртқа кім айтты ақылды?

Иса шомылдырудан өткен,
Нехмен түсіп сауыққан.
Білесің бе сен сол өзенді?
Киелі кітаптық тарихтан.

1.
2.

4.

6.

3.

5.

Суретін салған Ирина ПОМЕРАНЦЕВА
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Ирод патша Сәби Исаны 
өлтіргісі келгендіктен, 
Мәриям мен Жүсіптің 

Мысыр еліне қашулары керек 
болды. Ирод өлгеннен кейін Исаға 
төнген қауіп басылды, сол себепті 
олар Исраилге қайтып келді.

Осы уақыт аралығында көп 
нәрсе өзгерді, бірақ бұл 

отбасыны алдыда не күтіп 
тұр? Мүмкін сенің өміріңде 
де қиын жағдай болғанда, 
осы сұрақты өзіңе қойған 

боларсың.

Сол жақтағы 
суретте Мәриям 

мен Жүсіп 
Исамен Мысырға 

бара жатқаны 
бейнеленген.

Оң жақтағы суретте 
Исраилге қайтып 

келе жатқандары.
Суреттердің 

айырмашылығын 
тауып, сол 

жақтағы суретке 
қаламсаппен 
белгілеп қой.

Оң жақта 
белгіленіп тұрған 

айқыш сызықтары 
есептелмейді.

Оң жақта тұрған 
суретті және 

әріптер жазылған 
суретті қиып ал. 

Әріптер жазылған 
қағаздың бетіне 

қиып алған 
қағазды қой. 

Суретте 23 айқыш 
сызықтарын 
табасың, сол 

жерлерді инемен 
екі қағаздың бетін 

тес._ _ _ _ _ _ _!
_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _.

Артқы қағаздағы әріптерді 
кезек-кезек оқысаң, сені 
кез-келген жағдайда 
жігерлендіретін сөзтіркесін 
оқи аласың.

БЕТЛЕХЕМ

ИРОД

Мф. 2:19–23 Жолда

Қа
не

ке
й,

 б
іл

іп
 а

л!
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24-25 б. арналған жауап:
12. Генесәрет көлінің жағасындағы 
ауыл балықшылардың өмірі

Салық төлеу үшін кезекте тұрған 
адамдар 1
Иса 2
Сиырлар 3, 4, 5, 6
Балдақпен жүрген адамдар 7, 8, 9, 
10, 11
Екі кеменің ортасындағы тор жіп 12
Балыққа толы себеттер 13, 14, 15, 16, 
17, 18

Майшамды жағып жатқан әйел 19
Жіп иіріп жатқан әйел 20
Үстінде ауыр жүгі бар адам 21
Шомылып жүрген балалар 22, 23, 24, 
25, 26, 27
Соқамен жүрген адам 28
Аяқ киім сатушысы 29
Зәйтүн майы саудагері 30

Мата саудагері 31
Жеміс-жидек саудагері 32
Себеттер саудагері 33
Құмның үстінде үстел ойынын ойнап отырған 
балалар 34
Есекті ұстай алмай жүрген адам 35
Көлдің жағасын күзетіп жүрген екі рим әскері 36, 
37

Аралбекова Сарра 9 жаста, Тараз қаласы Катя ТИХОНОВА Лиза ТИХОНОВА

Диана ОКТИСЮКЛена ЛИХТНЕР, 8 лет
 Елена ШЕМЯКОВА
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 әңгімесі

Данил ХАНИН, 11 лет

Ника ЧЕПИЛКО, 15 лет

Роксолана 
АЛТУНИНА

Бір күні, жым-жырт қараңғы түнде, 
Бір отар қойды күзеттіп отырдық 
біз. 
Түнгі уақытта зеріккеннен өрісте, 
Үнсіздіктен қалғи бастадық біз. 
Алайда мен аспанға қарап едім, 
Қатты қорқып кеттім көргенімнен. 
Себебі көп періштелер ән салып, 
Көкте нұр жарқырады кенеттен. 
Бір періште тіл қатып, жұбатты 
бізді: 
«Қорықпаңдар, үрейлерің 
ұшпасын! 
Зор қуанышты жариялаймын 
сендерге, 
Құтқарушы Иса келді дүниеге! 

Бетлехем қаласына барсаңдар, 
Сол жерден Оны табасыңдар 
Қорадағы ақырдан Оны көріп, 
Жаратқанды дәріптеп, 
даңқтайсыңдар!» 
Солай деп періштелер ғайып 
болды, 
Тіпті іздері де көкте қалмады. 
Тек жұлдыздар ғана жарқырады, 
Жарық ай нұрын жерге шашты. 
Малымызды тастап өріске, 
Бетлехемге жолға шықтық. 
Періштелер айтқандай бізге, 
Құндақтаулы Нәрсетені таптық. 
Осы таңғажайып хабарды енді, 
Олар барлығына айтып берді. 
Осы күнді тойлап, қуанышпен, 
Бәріміз шаттанайық бірге.

Жіберген Юлия КАРУНА

Ж
ау

ап
та

р:

Малшылардың

2 бет: Шындықты ашық жариялау үшін осы дүниеге келдім. (Жох. 
18:37).

12 бет: ЖАСЫРЫН СӨЗ: Бетлехем!
БАСҚАТЫРҒЫШ:
13 бет: 1/а, 2/в, 3/б, 4/б, 5/в, 6/б, 7/в, 8/а
20 бет: СӨЗЖҰМБАҚ: Көлденеңінен: 1. Жәбірейіл. 

2. Сүлеймен. 3. Жұлдыз. 4. Дәуіт. 5. Адам. 6. 
Бетлехем. 7. Бұтамын. 8. Алтын. 9. Даниял. 
10. Дамаск. 11. Ысмайыл.

Тігінен: Жүзім бұтасы. 
28 бет: 1. Жәбірейіл. 2. Бетлехемде. 3. Астау. 4. Назарет. 5. 

Шомылдырушы Жақия. 6. Иордан.
29 бет: Қорықпа! Құдай сенің өміріңді біледі.

ШАРАПАТ 5 /2020
БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН 

РУХАНИ-ТАНЫМДЫҚ ЖУРНАЛ

Журнал 2005 - жылдың
шілде айынан бастап шығады.

Қараша, 6 (90) 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.
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Жылына 6 рет шығады
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РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ: 
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Редколлегия

Темірбек Інжу – 7 жас.

Темірбек Аяна – 12 жас

Қымбатты оқырман! 

Сізд
ерді Иса Мәсіхтің туылу мейрамымен және келе жатқан Жаңа Жылдарыңызбен 

құ
ттықтаймыз! Сонымен қатар, осы жылы ізгі лебіздерің

ізбен журналдың 

мекен-жайына жіберген хаттарыңызға шын жүректен алғысымызды 

айтамыз!
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