


Суретін салған Рустам СЕРЖАНОВЖануарлар 
жайындағы жаңа 

әңгіменің топтамасына мен 
қатты қуанып тұрмын. Сонымен 

қатар осы әңгімелерден пайдалы 
кеңестерді біле алатыным, 

маған ұнайды.

Ал 
маған ең ұнайтыны ол 

көрнекті тұлғалар жайындағы 
бөлім. «Шарапаттың» осы 

жылы жазатын тұлғаларымен 
танысатыныма қазірден 

қуанып жатырмын.

Жазылған 
мәтінді оқы, 
сонда сен осы 
журналдың 
тақырыбын 
біле аласың.
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Суретін салған 
Рустам САНЖАРОВ

Т И Ы Н

Ерте ерте ертеде, ешкі жүні бөртеде 
жерде жылтыраған 10 Тиын өмір сүріпті. 
Ол тиындар ауласында дүниеге келген 
екен, содан өзіне өмірлік мақсат қояды:

Банктің ішіне жақсы киінген ер адам 
кіреді, Тиын оның қалтасына артық 

қалған қайтарым есебінде түседі. 
«Бұл менің жақсылық жасайтын 
алғашқы мүмкіндігім!» – деп 
қалтаның түбіне жайғасып алған 
ол шаттанды.

Үй қақпасының алдында 
оны балалар күтіп алды. «Әке, 
балмұздақ сатып алғанға 10 
тиын берші», – деп олар сұрады. 
Әкесі қолын қалтасына салып, 
жап-жаңа сол Тиынды шығарды. 

«Міне!» – деп ұсынды. Қуанған 
балалар балмұздақ сатып алу үшін 

жүгіріп кетті. Ех, біздің Тиынымыз 
қатты түңілді! «Жақсы іс істейін деген 

едім, ал мені болмашы нәрсеге құртып 
жатыр. Бес минутта жеп қояды – 
сонымен, бітті!»

Балмұздақтың сатушысы Тиын-
ды өзінің үлкен алдыңғы қалта-
сы на салып жіберді. Онда ұзақ 
күтудің қажеті болмады. Бір 
ер адам келіп: «100 тиынды 
майдалап бере аласыз ба? Мүмкін 
болса, 10 тиындарға алмастырып 
беріңізші».

Сонымен сатушы он тиынды 
санап берді. Оның арасында 
біздің Тиын да болды.

– Бұл 
өмірде пайдалы болғым келеді. 

Көп адамға қызмет етіп, бекерге 
өмірімді өткізгім келмейді! Қызық, 
менің алғашқы қызметім қандай 

болар екен?

– Әрине, болады! 
Қазір істеп 

береміз!

Мюриель ТЭЙЛОР

Құралай бұртиып отырды:
– Жексенбілік мектепте елшілік қызмет үшін құрбандық 

жинайды, ал менің беретін ешнәрсем жоқ. 
– Алайда мен бүгін сенің сөреңнің үстінде 50 тиын 

көрдім ғой, – деді оның ағасы.
– Мен оны жаңа бояу үшін сақтап жүрмін, сол 

себепті оны құрбандыққа бере алмаймын!
– Сараң! – Құралай деген жауапты естіді.
Бұл сөз үшін Құралай бірнеше ренжітетін жауап 

қайтаруға дайын тұрған еді, кенеттен, олардың үйіне 
қонаққа келген көкесі Сырым газетті қаттады да, 
оларға:

– Менің сендерге әңгіме айтып бергенімді қалай-
сыңдар ма? – деп ұсынды.

– Әрине, қалаймыз! – Құралай Сырым көкесінің 
әңгімелерін жақсы көретін, оның 11 жастағы інісі де. Ол 
Құралайдан екі жасқа үлкен еді. Сырым көкелері мынадай 
әңгіме айтып берді. 
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Кешкі астан кейін ер адам өз әйеліне: «Ертең біздің Динаның туылған күні! Әр жылы туылған күніне он 
тиыннан берсек қайтеді. Мен бүгін осы үшін ақшамды майдалап келдім». Ол 10 тиынды санап, үстелдің 
үстіне қойды. Біздің Тиын басқаларымен қатар, таң атқанын күтіп жатты. 

– Мен пайдалы болуды қатты 
қаладым, бірақ әлі осы уақытта 

дейін айтарлықтай еш 
нәрсе істеген жоқпын... – деп 
жанындағы көршісіне мұңын 
шақты. – Сен қанша уақыт 

қызметтесің?

Көршісі 
күрсініп:

– Ех, екі жыл болды. 
Басында менің де сенікі сияқты 

жақсы ниетім болған, алайда кейін 
үмітім үзілді. Мені бір орыннан 

екінші жерге тасиды да, болмашы 
заттарға жұмсайды.

Таңертең Дина оянғанда, жылтыраған тиындардың ұзын тізбегін көріп, қатты 
қуанды: «Мен тиындарға не сатып алатынымды білемін!» Ол Тиынды қалғандарымен 
қосып, дүкенге барды да, моншақ сатып алды.

Біздің Тиын әбден түңілді де, ақша 
салатын қораптың түбіне домалай кетіп, 
қатты жылап жіберді:

– Шынымен, мені өмір бойы 
еш құндылығы жоқ заттарға 

жұмсай береді ме?!Ол ұзақ ешкімге мән берген жоқ. 
Кішкене ашуы басылған кезде, Тиын жан-
жағына қарады. Айналасында көңіл-
сіз құрбылары жатты. Тиынның соларға ұқсас 
болғысы келмеді.

Кенет ол дүкеннің есігі ашылып, дүкен сату-
шысының біреуге көңілді дауыспен үн қатқанын 
естіді:

Жауапқа кішкентай қыздың 
дауысы естілді:

«Қап-ай-а, – деп сатушы 
күрсінді. – Қиын болған екен!» 
– «Анам жақын арада жақсы 
болып кетеді деп үміттенемін, – 
деп Ләззат жауап берді. – «Анам 
маған, денсаулықты жоғалтып 
алуға болады, ал мүлдем 
жоғалмайтын тек бір нәрсе бар 
екенін айтты!»

«Мүлдем жоғалмайтын? – 
деп сатушы қайталап сұра-
ды. – Ол не нәрсе?» – «Ол 
– Құдаймен бірге көктегі мәң-
гі лік өмір», – деп қыз жауап 
қатты. – «Сенің анаң дұрыс 
айтады, Ләззат... Өте дұрыс 
айтады! Сен бір нәрсе сатып 
алу үшін келдің бе?» – «Иә, бір 
бөлке нан және үш литр сүт».

Сатушы қызға нан мен сүтті 
берді. «Ал мынау саған – 10 
тиын. Өзің қалаған нәрсеңді 
сатып ал», – деді сатушы.

Осылай Тиын ыстық жұмыл-
ған жұдырықтың ішіне түсті. 
Қыз жұпыны, бірақ таза әрі 
ұқыпты киінген болатын.

– Сәлеметсің бе, 
Ләззат! Қалың 

қалай?

– Хәлім мәз емес. 
Анам ауырып қалды, ал 
әкем іссапарға кетті. 

Үйдің жұмыстарына көп 
көмектесуіме 
тура келеді. 
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Сатушыға алғысын білдіріп, ол үйге асықты және табалдырықтан 
аттай сала, қатты дауыспен: «Анашым! Міне, нан мен сүт. Білесің бе, 
сатушы маған 10 тиын берді! Бүтіндей 10 тиын! 
Сатушы маған, бұл менікі екенін және 
мен оны қалаған затыма жұмсай 
алатынымды, айтты!» Оның інісі 
мен сіңлісі қуанып:

– Қандай 
күшті! 10 

тиын!

– Мұз кәмпит 
алайықшы!

– Оны неге 
жұмсайсың?

Бірақ Ләззат басын шайқады: «Кәмпит 
алмаймыз. Менің басқа жоспарым бар. Мен бұл 
Тиынды өзіммен бірге жексенбілік мектептегі елшілер 
жинақ сандықшасына салуға алып кетемін. Анашым, бола 
ма?» Төсекте жатқан анасы жимиып: «Әрине, болады, 
қымбаттым!»

Келесі жексенбіде елшілер 
сандықшасына түскен Тиын 

қатты қуанғаннан күлді. Шат-
танып, ол былай деді:

– Қайткенде де, 
менің өмірім бекер 

өткен жоқ!

– Ал мен тиынның күлгенін әлі естіген емеспін, – деп Ләззат ойланып айтты.
– Естімедің бе? Мүмкін, елшілер жинақ сандықшасына салмағандықтан шығар, – деді Сырым 

көкесі.
– Онымен кейін не болды? – деді Құралай білгісі кеп. 
– Содан кейін оны елшілер ұйымына берді, олар жиналған ақшаға Африкадағы бір шағын ауылда 

тұратын балаға Киелі кітап алып беріпті.
– Сосын?
– Ол бала ешқашан Киелі кітапты көрген емес. Содан ол өзінің Құтқарушысы жайында біліп, 

күнәсін мойындап өкінді. Артынша ол Киелі кітапты оқуға өзінің үлкен ағасына берді. Біраз 
уақыттан кейін ол отбасымен бірге Құдайға бет бұрды. Оның әйелі және өзі достарына 
тапқан қуаныштары жайлы айта бастады және олар да Құдайды іздей түсті. Бұл оқиға 
мәңгілікке дейін жалғаса береді, – деп байқады Сырым көкелері. – Құралай, егер 

сен тиындардың қалай күлетінін көргің 
келсе, онда оларды . Құдайдың ісіне 
бер. Сен өзің шексіз қуанышқа 
кенелесің. Байқап көр – сонда 
көресің!

Сырым көкесі қайтадан 
газетті қолына алды, ал 
Құралай, ағасына қарап, 
былай деді:

– Жаңа бояу күте 
тұрады. Ал мен 50 
тиынды ұсақтап, 
10 тиынын елшілер 
жинақ сандықшасына 
саламын.

Тасбақалардың өмір бойы 

белгілі көле
мге дейін үл

кен 

болып өсетінін сен біл
есің 

бе? (2 м) Тек құрлық 

тасбақалары кішкентай 

көлемде қалады, олардың 

сауыттарының ұзындығы 20 

см ғана.
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Терілі тасбақа – дүние 

жүзіндегі тасбақалардың 

ең ірісі, оның ұзындығы 2,6 

м және салмағы орташа 

есеппен 600
 кг дейін ж

ететінін 

(рекорд 916
 кг), бірақ

 5-6 

см жұмыртқадан пайда
 

болатынын сен білесі
ң бе?

Бәрі аздан 
Аударған 
Айман ҚЫЗЫЛБӨРІКОВА

Қызарып күн батты,
Алқызыл көк аспан.
Теңізге төніп кеп,
Ақбауыр бұлт басқан.

Тайыз болса да су, 
Жылғамен ағады.
Өзенге кеп құйып,
Сол аздан толады.

Айбынды ақ кеме,
Ауыр жүк тасыды.
Әр жақтан шығады,
Айлақта қосылды.

Балықшыда таң ата,
Көп балық болмайды. 
Тор әбден толғанда,
Күмістей жайнайды.

Тасқын судан кейін,
Жеміс мол болады.
Сол сулар жиылып,
Өзендер толады.

Қажымай ағумен,
Өз жолын аяқтар.
Құдіретті өзенге,
Бір кезде айналар.

Адамзатты Иеміз,
Өте жақсы біледі.
Жоспарында Оның,
Құтқару бар тілегі.

Құдай еркін орында,
Мезгілінде білесің.
Құдіретті өзендей,
Бақытқа бөленесің.

Суретін салған Александр ВОЛОСЕНКО

басталады
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1. Дәуіт патшаның туған 
қаласы (Лұқ. 2:4).

3. Дәуіт філістірлік 
Ғолиятты немен 
өлтірді? (1Пат. 17:49).

2. Қай пайғамбардың 
азығы шегіртке 
және жабайы 
араның балы 
болды? (Мат. 3:4).

4. Дәуіттің досының 
есімі (1Пат. 18:1).

5. 22 забур жырында 
Дәуіт Құдайды кім 
деп атады? (Жыр. 
22:1).

6. Ең алғаш 
адамның есімі 
(Жар. 2:7).

7. Дәуіттің патша болатынын 
біліп оған май жағу 
рәсімін орындаған кім? 
(1Пат. 16:13).

8. «Жақсылық

        Үлесім болады

       Жаратқан

       Мен қала беремін мәңгілік» (Жыр. 22:6).

А
л
т
ы
н 

а
ят

Суретін салған Алина МИНАЕВА

Аятты оқы!
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Патша атанған 
бағушы

Көне заманда Бетлехемде Есей есімді адам өмір сүрді. Ол 
Саул патшалық құрған кезде жасы ұлғайып қартайған шақта еді. 
Мүмкін, сол халықтың ең кәрі ақсақалдарының бірі болғанда 
шығар. Оның батыл да мықты сегіз ұлы болды. Үш үлкен ұлы патша 
жасағының сабында болды, қалған төрт ұлы үй шаруасымен 
айналысса, ал Дәуіт есімді кіші ұлы әкесінің қой-ешкілерін 
бағатын. Дәуіт – ол дарыны 
көп әрі батыр жігіт еді. Керемет 

ақын, әнші және күйші бола тұра, оның 
домбыраның құлағында ойнайтыны 
жайын да, тіпті, патшаның сарайына дейін 
жетті. Патшаның жаны қиналғанда, Дәуіт 
домбырасын алып, тартатын. Сонда патша 
тәуір болып, тынышталатын.

Сол кездері исраилдіктердің басты 
жаулары құдайсыз філістірлер болатын. 
Бір күні філістірлер өздерінің әскерлерін 
жинап, қайтадан исраилдіктерге қарсы 
соғысқа жиналды, өздерімен бірге қирату 
мен өлімді және ауылдар мен қалаларды 
тонауды да ала келді. Саул жасақшыларын 
жинап, філістірлерге қарсы сап түзеді. 
Дәуіттің үш ағасы патшамен бірге соғысқа 
аттанды, ал Дәуіт әкесінің қойларын 
бағып, үйінде қалды.

Уақыт өтіп жатыр, ал соғыс бітер емес. 
Філістірлердің ішінде бойы өте ұзын 
алып және күшті жауынгер болды. Оның 
есімі Ғолият еді. Күнде ол Исраилдің 
сапта тұрған жасақшыларына дауыстап 

Суретін салған Лариса ГОРОШКО

Болат ҚАҺАРМАН
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айқайлап, кез келген исраилдікпен жекпе-жекке шығатынын 
айтатын. Алайда патша Саулдың жасақшыларының ешқайсысы 
оған қарсы шығуға батылдары бармады. Ғолият Саул патшаны, 
оның әскерін және... исраилдіктердің сенетін Құдайын да 
масқаралады.

Бірде Дәуіт әкесінің тапсыруымен ағаларына және басқа 
жауынгерлерге азық-түлік апару үшін, әскер қосына келді. 
Дәуіт келген кезде, жекпе-жек шайқасушы ғаттық філістір 
жауынгері Ғолият жау сапынан шықты да, бұрынғы сөздерімен 
исраилдіктерді және олардың Құдайын масқаралай бастады.

Бұған Дәуіт қатты ызаланды. «Кейде арыстан не аю қойға 
шауып, малдың біреуін ала қашатын кездері болды. Сонда 
оны қуып жетіп, соғып, малды аранынан тартып алатынмын. 
Егер өзіме бас салса, оның сабалақ жүнінен шап беріп, ұстап 
алып, ұрып өлтіретінмін. Мені арыстан мен аюдың шеңгелінен 
құтқарып алған Жаратқан Ие 
мына філістірден де қорғайтын 
болады» – деп Дәуіт Саулға 
және ағаларына айтты.

Бәрі дәл Дәуіт айтқандай 
болды. Содан ол қолына сақ-
панын ұстап, філістірге қарай 
беттеді. Ұрыс ұзаққа созылмады: 
ол басталмай жатып аяқталды. 
Ғолият Дәуіттің үстінен күліп, 
исраилдіктердің Құдайын қай-
та дан масқаралай бастады, 
сонда Дәуіт дорбасынан бір 
тасты алып, сақпанына салып, 
атып жіберді. Тас філістірдің маңдайына дәл тиді, қарапайым 
бақташы жеңіске жетті, ал Ғолият құлады.

Дәуіттің батылдығы, оның Құдайға деген сенімі мен 
сүйіспеншілігі және оның Ғолиятты бірден жеңуі, барлығына 
Құдай Өз халқының үстінен Саулдан кейін кімді патша болуға 
таңдап алғанын көрсетеді. 

Самуил пайғамбарға бұл жайында Құдай әуел бастан айтқан. 
Бірде ол Дәуітке жасырын түрде батасын берді және оны патша 
болуға дайындап май жағу рәсімін орындады. 

Біраз уақыт өтті. Саул соғыста қаза тапты, сонда Исраилде 
Дәуіт патша атанды. Ол жақсы бақташы болса, сол сияқты жақсы 

патша да болды. Дәуіт қарапайым бақташы болған 
кезінде арыстандар мен аюды жеңгеніндей, 
філістірлерді біржола жеңді және Құдай халқының 
басқа да жауларын жеңіп шықты.

Сён қалай ойлайсың?

1.	Дәуіт	әкесінің	
қойларын	баққан	
кезде	не	нәрсеге	
үйренді?

2.	Дәуітке	дейін	
Исраилді	кім	
басқарды?

3.	Дәуітті	патша	
ретінде	не	
ерекшелендірді?

Патша Дәуіттің оқиғасын 
сён Бірінші Патшалықтар 
кітабының 16 тарауынан 

бастап оқи аласың.8 9
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Құдайдың бұйрығымен, жас бағушы 
Дәуіт патша болады деген белгімен, 

Самуил Дәуітке май жағу рәсімін 
орындады.

Болашақ  патша

Суретін салған Олеся ГАНДЗИЙ
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Суретін салған Рустам СЕРЖАНОВ

істен басталады
Иса Мәсіх былай деп айтқан: «Кішкене істе сенімді болған 

үлкен істе де сенімді, ал кішкене істе сенімсіз болған үлкен 
істе де сенімсіз». Бұл сөздерді біз Лұқа жазған Ізгі хабардың 
16-тарауынан таба аламыз. Иса өзінің берген уәдесін 
орындайтынын және Оның айтқандары бізге маңызды, 
түсінікті, сонымен қатар өте қажет екенін біз білеміз. Иса 
әңгімелерін ересектер де, балалар да ұғына алатындай түсінікті 
етіп айтты. Мысалға жоғарыда айтылған сөздерді алайық. Ол 
не мағынаны білдіреді? Біз ол сөздерді қалай түсінеміз?

Мұғалім, бір маңызды істі тапсыру үшін, оқушы іздеп жүр 
деп ойлайық, ол өз ойында оқушыларының ішінен таңдау жасай 
бастайды. Сосын... солардың ішінен сыналған әрі сенімді бір 
оқушыны табады. Әрине, сол оқушының бұл уақытқа дейін орындаған 
міндеті, мұғалімнің қазір беретін тапсырмасынан маңызды болған 
емес. Бірақ, осы оқушының сенімді екенін, ол біледі. Сол себепті 
мұғалім оған осындай маңызды, үлкен міндетті сеніп тапсырудан 
қорықпайды.

Біздің Құдайымыз осы жайында айтып тұр: бәрі кішкене істен 
басталады. Егер біз қауымда мұқтаж адамға өз қалтамыздағы 
ақшадан құрбандық жасап көмектессек, күндердің бір күнінде Құдай 
бізге үлкен істі сеніп тапсырады. Иса үшін маңызсыз іс жоқ екеніне 
сенімді бола аламыз. Кіші іс бар, үлкен іс бар, алайда маңызсыз іс 
жоқ. Ол үшін бәрі маңызды. Сол себепті әр жақсылықты, тіпті ең 

кішкентай істі Ол байқайды, сонда 
Құдай берген уәдесіне сай бағалап қана 
қоймай, Оған арналған қызметте бізге 
үлкен істі тапсыру үшін, бізді өзінің 
«ескертпесіне» алады.

Әйткенмен, бұл тек жақсы істермен 
ғана емес, жаман істермен де бай-
ланысты. Ең кішкентай жаман іс те 
күйінішті салдар алып келуі мүмкін: 
темекіні бір рет тартып көру, арыла 
алмайтын тәуелділілікке алып келеді. 
Залалсыз болып көрінген бір ғана 
өтіріктен үлкен мәселе туындайды. 
Ақырында саған ешкім сенбейтін 
болады, тіпті ненің шындық, ненің 
өтірік екенінде өзің адасып қаласың. 
Сол себепті Иса өміріміздегі барлық 
нәрсенің өз мәні, барлық заттардың 
маңызы бар екенін айтады. Кішкене істе 
адал болғанға үлкен істі тапсырамын, – 
дейді Иса.

Болат ҚАҺАРМАН
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Музыкалық дүкеннің қожайыны Гобель 
мырза сөреге шынтағымен сүйенген күйі 
алдыға көз тігіп, ойға шомып кетті. Оның бет 
әлпеті бір қобалжуды көрсетіп тұр. Өткен 
түні ол мүлдем дерлік ұйықтаған жоқ. Оның 
сегіз жасар қызы Ирма дене қызуымен 
төсекте жатыр. Сонымен қоса кіші ұлдары 
ауырып қалғандықтан, ол әйелімен түні бойы 
кезектесіп балаларға күтім жасап шықты.

Дүкенге кішкентай қыз кірді. Гобель 
мыр за оған немен көмектесе алатынын 
сұрады. Бірақ, оның бет-әлпеті әдеттегідей 
ақжарқын емес еді. Келген қыз оның 
қызымен бір жастың шамасында. Алайда, 
олар сондай әр түрлі! Біреуі, төсекте қоз-
ғалмай өңсіз жатыр. Әр өткен сағат оның 
соңғы күні болуы мүмкін. Екіншісі, саулықтың 
нұрын шашып тұр. Әрине. Гобель мырзаны 
қыздың жайқалған түрі ашуландырады 
деп айтуға болмайды, бірақ өзінің ауырып 
жатқан баласын ойлау оны қапаландырады. 

Қыз дүкеннің қожайынына қысылып қа-
рады да:

– Мен әуен іздеп жүрмін, – деді. 

– Әуен? Нақты қандай әуен екенін айта 
аласың ба?

Балақай тек басын шайқады. Гобель 
мырзаның өз тізімінен бірнеше әуенді 
шалалап таңдауынан басқа амалы қалмады. 
Ол тізімдемесін алып, өлеңдер жазылған 
беттерді парақтай бастады.

– Сірә, мынау шығар, – деді ол ақырында. 
– «Кішкене тоқаштар» немесе мынау «Мысық 
пен тышқан», тағы біреуі «Эльза–күннің 
шуағы»...

Қыз келіспей басын шайқады. 
– Бұл әуендер өте әдемі, – деп жал-

ғастырды Гобель мырза. – Әсіресе, «Эльза–
күннің шуағы» деген өлең әдемі, саған 
ұнайды деген ойдамын.

Ол қыздың ақшыл келген бұйра шаш-
тарына көңілсіз қарады. Олар оның қызы 

Иса туралы әуен
Балғабек ЗАМАН
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Ирманың шашына дәл ме дәл ұқсай  ды екен!
– Менің де есімім Эльза! – деді осы кезде 

ол. – Мен өлеңді көрсем болады ма?
Гобель мырза сол өлеңнің нотасы 

жазылған парақты іздеп тауып, кішкентай 
сатып алушыға ұсынды, ол ноталарды 
сондай ұқыптылықпен оқуға кірісті. Ол бас-
қа да ноталарды қарап шықты. Бірақ, оған 
ұсынылған өлеңдердің ешқайсысы оған 
ұнамады. 

– Бұл өлеңдердің ешқайсысында Иса 
туралы айтылмаған, – деп қапаланды. 

– Иса туралы?
Гобель мырзаның таңқалған түрін бай-

қаған Эльза түсінбей қарады. 
– Не үшін өлең Иса жайлы болуы керек? 

– деп сұрады дүкеннің қожайыны бірнеше 
минут үнсіздіктен кейін. – Жексенбілік 
жиналыс үшін бе?

– Жоқ, кедей босқындардың балалары 
үшін, – деп түсіндірді қыз. – Кейде олар 

біздің жиналысқа келеді, сондықтан 
мен оларға жаңа өлең айтып бергім 
келеді. Бірақ ол Иса жайлы болуы 

керек. Оларға айтып беруге болатын 
ең жақсы өлең ол Құтқарушы жайында. 

Гобель мырза қыздың мөлдір көк 
көздеріне зер салды.

– Не үшін? – деп сұрады ол.
– Өйткені олар өте кедей, олардың 

қуанатындай ешнәрселері жоқ, – деп 
жауап берді қыз. 

– Хм... Олар бәлішке, сүтке және 
жеміс-жидектерге тура солай 
қуана алады деп ойламадың ба?

Қыздың көздері жарқырап кетті:
– Әрине! Біз оларды бәліштер, 

алма және алмұртпен тамақтандырған 
кезде олардың қатты қуанғанын көр-

сеңіз ғой. Соны көргенде менің өзім 
сондай бақытты боламын.! Алайда... 

– осы сөзден кейін қыздың бет әлпеті 
өзгеріп кетті, Гобель мырза оны ешқашан 
ұмыта алмайды, – бәліштер мен алма 

бір сәтте желініп кетеді, ал Иса Мәсіх 
олармен мәңгі қалады!

Дүкеннің қожайыны сөредегі әуен-
дерді қайтадан қарай бастады. 

– Міне, осы өлеңдер саған ұнауы 
мүмкін, – деп, ол қызға үш өлеңді 
ұсынды. – Мынау өлең «Көк шалғын 
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белесте...» деген сөздермен басталады, 
бірақ ол төрт дауысқа салып айтылады, сол 
себепті ол сен үшін қиын өлең. 

– Иә, өте қиын сияқты, – деп Эльза келісті. 
– Міне, екіншісі танымал композитор-

дың өлеңі «Келемін саған». Тек бұл да өте 
қын өлең... Тағы мына өлең бар – «Менің 
жүрегімде досым бар». Осы сай келетін 
сияқты.

Гобель мырза Эльзаның алдына өлеңді 
нотасымен бірге қойды. Қыз өлеңнің 
сөздерін зейін салып оқыды. Кейін қысылып 
былай деді:

– Сөздері жақсы екен, ал әуені...
– Мен саған ойнап беремін.
Гобель мырза дүкеннің ішкі бөлмесіне 

өтті, фортепианоның алдына отырып, ты-
ныш ойнай бастады. Әуені сондай әдемі 
болды. Эльза әуеннің ішіне еніп кеткені 
сонша, фортепианоның жанына қалай келіп 
қалғанын да сезбеді.

– Өлең маған қатты ұнады! Менің іздеге-
нім де дәл осы! – деді қыз, ол ойынауын 
аяқтаған кезде.

Олар сатушының сөресіне қайта 
оралды. Гобель мырза өлеңді нота-
сы мен бірге конвертке салып 
берді. Эльза әмиянын алып, ақша-
сын төледі. Қайтарым ақша ны 
мұқият санап шықты да әмиянын 
қайтадан сөмкесіне салып қой-
ды.

Гобель мырза конвертті бер-
мей ұстап тұрғандықтан, ол 
кете алмады. Сонда Гобель 
мырза:

– Айтшы, егер сен өте 
қатты ауырып қалған бол-
саң, саған біреу келіп Иса 
жайында өлең айтып берсе, 
сен қуанып қалар ма едің? – 
деп сұрады.

Гобель мырза Исаны өзінің 
Құтқарушысы ретінде таны май-
тын еді. Оны мәңгілік өмірдің 
сұрағы мүлдем қызықтырмайды 
деп айтуға болмайды, бірақ 
оның Иса Мәсіхпен ешқандай 
қарым-қатынасы болған емес 
және оның Құдаймен өмірі әлі 14 15
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қалыпқа келтірілмеген еді. Ол кішкентай 
сатып алушысын сондай бақытты, әрі риза 
ете тін, Құтқарушы туралы өзінің ауырып 
жат қан қызына ешқашан айтқан емес. Ол 
фортепианода әуенді ойнап жатқанда, 
өлімнің алдында тұрса да тіреу ете алатын 
сүйеніші болғанын қатты қалады.

– Оның ауруды азайтуы екі талай, – 
деді Эльза ойланып, – бірақ жеңілдетуге 
көмектесетін еді. Исамен бірге әрқашан 
барлық нәрсе жеңілдей түседі.

Осының бәрін қыз батылдықпен айтты!
– Бір... менің қызыма келіп өлең айтып 

бергің келеді ме? – деп Гобель мырза 
сұрады. – Ол қатты ауырып жатыр және Иса 
жайында ешнәрсе білмейді.

– Егер анам рұқсат етсе, қуана-қуана 
келемін, – деп ол шын көңілмен уәде берді. 
– Сізге қай уақыт ыңғайлы болады?

– Егер саған рұқсат берсе, қалаған 
уақытыңда келсең болады, – деді дүкеннің 
қожайыны. – Мүмкін кешке келесің, оған 
ұйықтардың алдында өлең айтып берер 
едің. 

Қоштасып, Эльза үйіне қайтты.
Бірақ ол ауырып жатқан қызға өлең айтып 

бере алмады. Сол күні Ирма мәңгілікке көз 
жұмды. Дәрігерлер қолдарынан келгеннің 
бәрін істеді. 

Дегенмен Эльза өлең айтып берді, бірақ 
Ирмаға емес, оның ата-анасына. Бақытсыз 
ата-ананың жүрегіне Құдай қайғы мен 
мұң арқылы әсер етті. Олар жас әншінің 
ауызынан шыққан Құдайдың мейірімділігі 
және сүйіспеншілігі жайындағы сөздерге 
енді бей-жай қарамай, құлақ асты. 

Эльза Гобель мырза мен оның жұбайына 
осы қиын кезеңде жиі келіп, оларға өлең 
айтып береді. Және олардың сауығып 
кеткен ұлдары Робертпен ылғи ойнауға да 
келеді. Оған «Эльза – күннің сәулесі» деген 
атау берді, өйткені ол Құдайдың мейірімі 
жайында айтқанда, тек қиын кезде ғана нұр 
болып қоймай, олардың қапас үйлеріне 
нағыз қуаныш пен жарықты алып келді.

Құтқарушы мен Құдай жайында білетін-
дер, құнды байлықтың иелері! Бұл байлық 
олармен өмірде де, өлімде де бірге қалады.

Суретін салған Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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Суретін салған 
Ирина ПОМЕРАНЦЕВА

Өлең
Қабілет жоқ
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Құрастырған Еркежан Нұрғали

Көлденеңінен:
1. Исраилдың екінші есімі (Жар. 32:28).
3.   Мұсаға қарсы шыққандары үшін Қорах 

және Абиронмен қоса Құдай кімді 
жазалады? (Рул. 16:23-33).

4.   Бұрын Саул деп аталған Исаның 
шәкірттерінің бірі (Елш. 13:9).

5.   Перғауын Жүсіпті Мысыр елінің кімі етіп 
тағайындады? (Жар. 41:42-44).

6.   Құдай Мысырдан өз халқын алып шығу 
үшін не көрсетемін деді? (Мыс. 7:9).

8.   «Қараңдар, Мынау – Құдайдың 
құрбандыққа жіберген «________»!» 
(Жох. 1:29).

10.  Мұса Қанахан елін барлап келуге 
жіберген тыңшыларды қазір кім деп 
атайды? (Рул. 13:2-4).

11. Аптадағы екінші күн
13. Иродтың ұлы, Исаның кезінде билік 

құрған патшаның есімі кім? (Мат. 2:22).

1,5 м ұзындық пен 160 кг
 

салмақтағы үлкен пан
да 

әдетте 100-200 г мен 15-17 см 

ұзындықтағы 1-2 қонжықты 

туатынын сен білесі
ң бе? Сол 

қонжықтар тек үш айдан кей
ін 

жүре бастайды.

СӨЗЖҰМБАҚ

Тігінен:
2. Исаның үстінен үкім шығарған патша (Лұқ. 

23:24-25).
3. Саулдан кейін Яһуда елінде билік құрған 

патшаның есімі кім? (Елш. 13:21-22).
7.   Марта мен Мәриямның ағасының есімі 

кім? (Жох. 11:1-2).
9.   Дәуіт філістірлік Ғолиятты немен өлтірді? 

(1Пат. 17:50).
11. Өзінен кейін патша болған, Дәуіттің 

ұлының есімі кім? (3Пат. 2:10-12).
12. Ыбырамның есімін Құдай кім деп өзгертті? 

(Жар.17:5).
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1 бөлім

Анардың төсегі терезе алдында 
орналасқандықтан, ол далада ойнап жүрген 
балаларды бақылап отыратын. Оның 
ауырып жатқанына бірнеше ай болды, сол 
себепті өзінің жүгіріп балалармен ойнай 
алмайтындығынан ол қатты мұңайды.

Анардың анасы оған шай алып келді де, 
жымиып, төсектің шетіне келіп отырды. 
Анасы қызының жасын сүртіп, оған бір 
кітапты оқуға ұсынды. Анар кітап 
оқығанды ұнататын. Ол кітап оқыған 
кезде, басқа әлемге тап болғандай 
күйге енетін. Анар қуанып, 
кітапты алды да, кітапты 
парақтай бастады. 

1. Бір алыс-алыс орманда қояндардың отбасы 
өмір сүріпті. Жануарлардың бәрі оларды танитын, 
өйткені олардың әкесі мен анасы дәрігер еді, олар 
ормандағылардың бәрін емдейтін. Қояндардың 
балалары да болды: үш көжек. Ең үлкені Пим, 
әкесі мен анасы секілді дәрігер болғысы келеді.

2. Басқаларға көмектесіп, емдеу оның арманы. 
Пимнің ойлауы бойынша, басқаларға көмектесу 
өмірдегі ең басты нәрсе. Бірақ ол әлі кішкентай 
болғандықтан, ата-анасы оған медициналық 
құрылғыларды алуға тиым салатын. Тек, кей 
уақытта аңдарды қалай емдеп жатқандарын кө-
ру ге рұқсат ететін. 

Көжек 

ПИМ  мен
тиін дот

Лаура ЖАНӘБІЛ
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3. Бірде Пим әкесіне келіп, былай деді: «Мен 
үлкейдім, енді ауруларды өзім емдегім келеді!» 
Әкесі жымиып: «Ұлым, үлкен іске кіріспей бұрын, 
кіші істі атқара біл». – «Ол қызық емес. Ұсақ-
түйекпен айналысқым келмейді. Бірден үлкен-
дер сияқты болғым келеді», – деп ойлаған Пим 
орманға жүгіріп кетті.

4. Үйге қайтып келгенде, өзін анасы шақырып 
жатқанын естіді. «Міне, тағы да анама менен 
бір нәрсе керек», – деп күрсінген Пим анасына 
барды. Анасы оның еденді сыпырып, қоқысты 
далаға шығарғанын қалады. Пим ашуланып 
күңкілдесе де, бірақ бәрі-бір анасының айтқанын 
орындады.

5. Анасының өтінішіне Пим ылғи осылай жауап 
қайтарады, күрсініп, күңкілдеп әрең дегенде 
сол істі атқаратын. Аңдарды емдеуге анасы мен 
әкесіне ылғи көмектескісі келетін, алайда оған 
рұқсат бермейді. Ал ол үлкен іспен айналысуды 
қатты қалайды!

6. Бірде әкесі Пимнің үй істерін лажсыздан 
орындап жатқанын байқады. Оны өзіне шақырып 
алып, егер кішкентай тапсырмаларды орындай 
алмаса, онда үлкен іске шамасы жетпейтінін 
тағы да түсіндірді. Көжек әкесінен кешірім сұрап, 
берілген тапсырманы орындап, тоғайға барып, 
жидектер жинап келу үшін жүгіріп кетті.

7. Кенет ол, орманда біреудің көмекке шақырып, 
ыңырсып жылап жатқанын естіді. Ол дауыс 
шығып жатқан жерге жүгіріп барды, онда тиіннің 
тікенек шырмауына түсіп қалғанын көрді. Көжек 
басында шошып кетті де, қашып кеткісі келді, 
бірақ тиінге көмектесу керек деп ойлады. 

8. Пим шырмалған тікенектерді ығыстырып, 
жылап отырған тиінді шығарып алды. Ол 
ата-анасының қалай емдеу керек жайында 
айтқандарын есіне түсіріп, тиінді ақырын шөптің 
үстіне жатқызды да, іске кірісті. Ол бақа жа-
пырақтарын іздеп тапты, сосын оларды жара-
лардың бетіне жапты да, ата-анасын шақы рып 
келуге кетті.
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Анар әңгімені оқып болғанда қуанды.
– Менің де тезірек жазылып кеткім келеді! – деді ол.
Анасы оған:
– Біз бұл туралы мінажат етіп жүрміз ғой. Құдай бізді 

естиді. Кішкене шыдай тұр, сонда сен де бұрынғыдай 
тәуір боласың.

Олар тізе бүгіп, мінажат етті.
Біраз уақыт өткеннен кейін, оның денсаулығы 

жақсара бастады. Ол өзінің мінажатын еститін және 
тілегін орындайтын Исаға алғысын айтты.

9. Біраз уақыттан кейін тоғайдың ішіне Пим мен 
оның ата-анасы және сол Дот есімді тиіннің әкесі 
мен анасы да келді. Оны үйлеріне алып келіп, 
төсектің үстіне жатқызды. Дәрігерлер оған жарасы 
жазылғанға дейін төсектен тұруға болмайтынын 
айтты. Осы жағдайдан кейін Пимнің ата-анасы оны 
мақтап, оның үлкендерге сай әрекет жасағанын 
айтты.

10. Пим күнде Доттың жағдайын білу үшін оған 
қонаққа келіп тұрды. Тиін жүгіріп ойнағысы келді, 
бірақ оның аяқтарындағы жаралар жазылып 
біткенге дейін төсекте жатуына тура келді. Ақыры 
Дот жазылды. Сонда ол Пимнің үйіне келіп, олар 
күні бойы ойнады.

Пайдалы кеңес

«Жаратқан Иеңнен тап 

рақатыңды, Ол сыйлайды ізгі 

жүрек қалауыңды» 

(Жыр. 36:4).

Суретін салған Юлия ПРАВДОХИНА

(Жалғасы бар)
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Дұрыс жауапты таңдап ал. Әр 
дұрыс жауаптың соңында тұрған 
әріптерді жина, сонда Құдайдан 
анасы сұрап алған ұлдың есімін 
біле аласың. Сол ұлдың анасының 
есімін сен білесің бе?

Беріліп тұрған бес сөз бірдей 
әріппен басталып, бірдей 
әріппен аяқталады. Бос 
торлардың орнын әріптермен 
толтырып шық, бірақ олар бір-
бірімен қиылыспаулары керек.

ҚАЙСЫ ЖАУАП
ДҰРЫС?

Суретін салған Виктория ДУНАЕВА

Нұх А Нахор Д
Рахила Н

Жақып П Прискилла Л

Иохебед У

Сет C Тарах А
Мариям М

Әндір И Лүдия Р

Ханна О

1. Адамның ұлы
2. Ыбырайымның 
әкесі

3. Һаронның 
әпкесі

5. Петірдің ағасы 6. Ақиланың 
әйелі

4. Мұсаның анасы

1 2 3 4 5 6

Құрбандық

Ке
ле

ш
ек

Арна
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Нағыман
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Ғибадатхана  ауласында
Жохан жазған Ізгі хабар 2 тар. (И. М. туылған кей. 33 ж.)

Құрбандық алып 
келу үшін, адамдар 
өз ақшаларын 
ғибадатхананың 
ақшасына 
айырбастаулары 
керек болды. Ақша 
айырбастайтын 
адамды тап.

Тірі малдарды 
құрбандыққа шалу 
үшін алып келетін. 
8 қозыны тап.

Көгершіндерге 
арналған торды 
тап.

Римдіктерге 
ғибадатхананың 
ішіне кіруге 
тиым салынған, 
бірақ олар оны 
қорғайтын. 6 рим 
әскерін тап.

Асыл тастар тағылған 
төс қалтасы бар бас 
діни қызметкерді тап.

Музыканттарды 
басқарып жатқан 
діни қызметкерді 
көріп тұрсың ба?

Қажылыққа 
шаршап келген 
адамның ақшасын 
ұрлап жатқан 
ұрлықшыны тап.

Иса халықтың ішінде өзінің тәлімі және 
сауықтыру қасиеті арқылы танымал 
болған. Тіпті кейбіреулері оның патша 
болғанын қалады. Бірақ Оның көзқарасы, 
Өзін өлтіргісі келген діни қызметкерлер 

мен діни мұғалімдердің көзқарасымен 
жиі ұқсамайтын. Бір мейрам күнінде Иса 
Иерусалим ғибадатханасына келгенде, онда 
бір жайттың орын алатыны белгілі болды.

Петер МАРТИН
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Суретін салған Петер КЕНТ

Құрбандыққа 
ақша бергісі 
келіп, 
тиындарын 
санап тұрған 
кедей әйелді 
тап.

Исаның кезінде 
ғибадатхана 
толығымен 
жаңартылған еді, 
бірақ құрылыс 
жұмыстары әлі 
аяқталмаған 
болатын. 
Көтергіш кранын 
тап.

Ғибадатхананың 
алаңын 
бақылауға 
болатын, 
Римдік Антония 
бекінісін тап.

Ғибадатхананың 
іші сауданың 
ортасына 
айналғанына Иса 
наразы болды. Ол 
саудагерлердің 
үстелдерін 
аударып тастап, 
оларды қуып 
шықты. Исаны 
көріп тұрсың ба?

Әуен ойнап 
жатқан 
музыканттарды 
тап.

Рим әміршісі 
Понти Пилат 
қайда?

Ғибадатхананың шатырын 
көріп тұрсың ба? 
Иерусалимге жол тартқан 
жолаушылар оны алыстан 
байқайтын.

Раввин деп аталатын 
заңды үйрететін 
мұғалімдер бастарын 
талитамен жауып жүретін. 
Қолында шиыршық 
қағазы бар раввинді тап.

Ғибадатхананың 
алаңына ит жүгіріп 
кетті. Оны ұстап алуға 
кімдер тырысып жүр?

Исаның шәкірті Яһуда 
Исқариот Оны жауларына 
сатып жіберді. Бас діни 
қызметкермен сөйлесіп 
тұрған Яһуданы тап.
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Елші 
Матай

Леуі Матай өзге елші Жақыптың ағасы 
болған. Оның әкесі Әлпей, бауырлар 
Ғолилея дағы Қапарнаум қаласында тұрды, 
ол екі ірі қаланы байланыстыратын жолда 
орналасқан: Жерорта теңізі Кесария порты 
және Сирия астанасы Дамаск. Бұл жолдарда 
көпестерден баж салығы алынды, мұндай 
кеденде Матай да қызмет етті. Әрине, кеден 
қызметі байытуға айтарлықтай мүмкіндіктер 
берді: ақшаны қазынаға ғана емес, қалтаға 
да жинауға болады. Оның үстіне салық 
жинаушылар әдетте өз халқын тонап, римдік 
шапқыншылар мен басқыншыларға қызмет 
етті. Таңқаларлық емес, «салықшылар мен 
күнәкарлар» сөзі Інжілде көрініс тапқан 
өзіндік қасиетке айналды: салықшылар 
ауқатты және ықпалды, бірақ жек көретін 
адамдар болды. Леуінің есімі мұндай 
жұмысқа қатты қарама – қайшы болып 
көрінеді: ол Жақыптың ұлы Леуіні еске 
түсіреді, оның ұрпақтары діни қызметкерлер 
мен леуіліктер – Құдайға үнемі қызмет ететін 
адамдар болды. Ата-анасы ұлына осындай 
есім бере отырып, оған дәл осындай тағдыр 
тілеген шығар, бірақ ол басқа жолмен жүрді.

Оның жанынан, айналасындағы адамдар-
дың барлығы айтып жүрген, атақты уағыз-

даушы және пайғамбар өткенін көргенде 
не ойлауы мүмкін? Қарапайым адамдар 
салықшылармен сөйлесуге жиренді, ал 
оған – әділ адам келіп тұр! Әрине, ол тіпті 
шетелдік императордың суреті бейнеленген 
тиындарды адал адамдардан тартып алған 
жемқорлыққа ұшыраған шенеунікке қарағы-
сы да келмейді...

Иса оны Өзінің соңынан еретін шәкірті 
болуға шақырғанда қандай да бір шарт 
қойған болар?!

Жоқ, Иса оған ешқандай шарт қойған жоқ, 
тіпті оны айыптаған да жоқ, ол тек мынаны 
ғана айтты: «Соңымнан ер!» Сонда Матай 
өзінің орнын тастап (тіпті, бір күнде жинаған 
ақшасын тастап) Оның соңынан мәңгіге ерді. 

Матай Леуі өз жазбасын б.з. 40 жылдары 
Палестинада жазған.

Осы «Ізгі хабар» — Мәсіх Исаның бір 
өмірбаяны.

Матай бұл жазбасында назареттік Исаның 
Құдай өз халқын құтқару үшін жіберуге 
уәде еткен Мәсіх екеніне өзімен ұлттас 
яһудилердің көздерін жеткізуді мақсат етті. 

Еркежан Нұрғали
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Ол соны дәлелдеу үшін Көне Келісімнен, 
яғни Таурат, Забур және Пайғамбарлар 
жазбаларынан, көптеген үзінділер келтірген. 
Осылай Матай Исаның ғажайып өмірі, 
айтқан тамаша сөздері, жасаған керемет 
істері және теңдесі жоқ құрбандық өлімі мен 
қайта тірілуі арқылы Таурат заңын орындап, 
пайғамбарлардың Ол туралы алдын ала 
білдіргендерін де түгелдей жүзеге асырғанын 
көрсетеді. Иса — «Дәуіттің Ұрпағы» әрі уәде 
етілген Құдай Патшалығының Билеушісі. 
Осы Патшалық бұ дүниелік күшпен құрылған 
мемлекетті білдірмейді. Керісінше, онда 
Құдай Өзіне мойынсұнған адамдардың 
өмірінде игілікті билігін жүргізеді.

Бұл жазба Мәсіх Исаның Құдайдың 
Патшалы ғы туралы берген тәлімдерінің 
бес жиынтығын да қамтиды. Оларда сол 
Патшалықтың негізі, оның хабаршыларының 
ерекшеліктері, Патшалықтың қасиеттері, 
оған кірген адамдардың мінез-құлықтары 
және Мәсіхтің ақырзаманда Патша ретінде 
ұлы салтанатпен қайта оралуы жөнінде сөз 
болады. Осы бес тәлім жиынтығын жазбаның 
5-7,10,13,18 және 24-26-тарауларынан таба-
мыз.

Көптеген ойшылдар әлемге кеңінен бел гілі 
«Таудағы уағызында» Мәсіхтің жария лаған 
мінез-құлық ережелерін адамзат тарихын-
дағы ең ұлы, ең асқақ қағидалар деп атайды. 
Олар Құдайдың адамдарға тапсырған мінез-
құлқының берік үлгісі.

Жаратқан Ие адамнан игі істер істеп, 
мейлінше жақсы болуын талап етіп қана 
қоймайды. Қайта, оларға Өзі сияқты мүлтіксіз 
болуды бұйырады. Алайда жалғыз Мәсіх 
Иса ғана осы үлгіге түгелдей сай келеді. 
Мәсіх адамдарды теріс жолдарынан қайтып, 
Өзінен үйреніп, тығыз қарым-қатынаста 
жүру ге шақырды (11:28-29). Олардың Құдай 
алдында ақталып, шын мәнінде игілікті істер 
істей алулары үшін Мәсіх Өз өмірін құрбан 
етті.

Алдымен яһудилерге жеткізілген «Матай 
жазған Ізгі хабар» барлық басқа ұлттарға 
да арналған. Бұл ондағы баяндалған оқиға-
лардан да көрінеді: шығыс өлкесінен келген 
ғұламалар жаңа туған Патшаға тағзым етіп 
ізет білдірді (2:1-11). Мәсіх қазіргі Ливан 
еліндегі Тир мен Сидон аймағында тұратын 
бір әйелдің қызын науқасынан кереметпен 
айықтырды (15:21-28). Бір шетелдік жүзбасы 
қатты ауырып жатқан қызметшісін Мәсіх 
Исаның сауықтыра алатынына ғаламат 
зор сенім артып, тілегі қабыл болды (8:5-
13). Мәсіхтің азабы мен өлімін көріп тұрған 
басқа бір шетелдік жүзбасы да Оның Құдай 
жіберген Құтқарушы екеніне көзі жетіп, сенді 
(27:54).

Осы керемет жазбаның соңында Мәсіх 
Иса Өзінің әділ жолына түскендерге Ұлы 
аманатын тапсырады: енді олардың міндеті 
— Құдайдың күнәларды кешіретіні туралы 
Ізгі хабарды және Мәсіхтің игілікті тәлімінің 

бәрін де барлық халықтарға 
жариялап, үйрету. Осыны орын-
дап жатқандарға Өзі әрдайым 
жар боламын деп сөз берді 
(28:18-20).

Сен	қалай	ойлайсың?
1. Матай Исаның шәкірті болғанға 
дейін қандай қызмет атқарды?
2. Матай өз жазбасында кім тура-
лы жазды?
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Міне, осы кезде мен сақпанды қолдануды үйрендім.Бірде елге танымал Самуил пайғамбар біздің үйімізге келіп, 
қарапайым қой бағушы – менің, 
бір кезде патша болатынымды 
айтты. Маған көрсетілген құрмет пен сенім үшін кішкене қобалжыдым және риза 
болдым.

Мен кішкентай кезім
нен 

бастап әкемнің қойла
рын 

бақтым. Тек алғаш
қыда 

бұл оңай
 іс болып

 көрінеді
. 

Негізінде, қ
ойларды 

қасқырла
рдың, аюл

ардың, 

тіпті арыстандардың
 

шабуылына
н  бірнеш

е 

құтқаруыма тура келді
. 

Ғолиятты жеңгенім, 
менің еңбегім емес. Мен 
тек Құдайдың маған 
тапсырғанын орындадым.

Жонатан екеуміз ең жақсы достар едік. Исраилдың патшасы 
ол емес менің болуым керектігін 
білсе де менімен достасуын тоқтатпады, себебі ол Құдайдың 
жоспары екенін білді. Тіпті, бірде 
ол менің өмірімді сақтап қалды.

Дәуіттің 

суреттері
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Саул патшада маған 
деген қызғаныш 
болды. Өзінен кейін 
менің патша тағына 
отырғанымды қаламады. 
Ол мені өлтіруге 
тырысқандықтан, менің 
одан қашып, үңгірлерде 
жасырынуыма тура келді.

Саулдың өлімінен кейін мен 
таққа отырып, Исраилдың 
патшасы атандым. Өмірімде 
жасаған барлық қателіктеріме 

қарамастан, Құдайдың сөзі 
жердегі барлық қазыналардан 
құнды екенін білетінмін.

Мен жауынгер 
болдым және 
барлық ұрыста 
жеңіске жеттім, 
бірақ ол жеңістерімнің 

бәрі Құдайдың 
арқасында. Оған барлығы 

үшін алғыс!

Адамдар менің 
жақсы патша 
болғанымды 
айтады. Алайда 
ең ұлы Патша 
Құдай болған 
және бола береді! 
Менің өмірімді 
толығымен 
басқарған Құдай 
Өзі еді.Суретін салған Жақып БУРДА
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Әлия АБДУХАЙЫРҚЫЗЫ
Мені жыртқыш сүтқоректілердің түріне кіргізеді 

және жердегі ең үлкен мысық тектестердің 
бірі деп есептейді. Орта ғасырларда көптеген 
патшалар өздерінің күшін, билігін және құдіретін 
көрсету үшін, өз елтаңбаларына менің бейнемнің 
суретін салған.

Адамдар тарапынан болған қуғын және 
мекеніміздің бұзылу себептерінен біздің жалпы 
санымыз азайып кетті. Азияда біз саваннада, 
шөлейтте және шөл далаларда мекендейміз, 
ал Африкада тек күзетілетін қорықтарда ғана 
сақталып қалғанбыз. 

Бізді өзімізге тән сырт бейнеміз арқылы танып 
білуге болады. Дене бітіміміз тығыз келген, 
басымыз дәу және иықтарымызды, арқамыздың 
кейбір жерлері мен кеудемізді жауып тұратын 
жалымыз болады. Түстеріміз сары-сұр реңкті 
болып келеді. Құйрығымыз қара шошақтармен 
аяқталады. Дене ұзындығымыз екі метрдің 
көлемінде, ал құйрығымыз бір метрдей болады. 
Дене салмағымыз 200 кг.

Басқа мысық тектес аңдармен салыстырғанда 
біз жеке-жеке емес ерекше отбасылық топтарда 
– прайдтарда өмір сүреміз. Прайд әдетте 

туыстас ұрғашылардан, бірнеше ірі аталықтар 
мен жас күшіктерден тұрады. Біздің қаһарлы 
және әмірлі түрімізге қарамастан, өзара және 
отбасымыздың ішінде өте татумыз, сонымен 
қатар көріскенде амандасу үшін бір-бірімізбен 
тұмсықтарымызды үйкелестіреміз. 

Күшігіміз шамамен 1-2 кг салмақпен туылады. 
Олар тек екі жасқа толғанда ақыра бастайды. 
Үлкен аталықтардың ақырған дауысы 5 
километр қашықтықтан естіледі.

 Біздің қорегіміз бұғының кейбір түрлері, ала 
құлан, бөкен, бауырымен жорғалаушылар және 
құстар. Аң аулауға тек қатты ашыққанда ғана 
шығамыз. Біз өмірге жақсы бейімделгенбіз, 
сол себепті азығымыздың ылғалдылығын 
жеткілікті көріп, айлар бойы су ішпей жүре 
аламыз.

Аяқтарымызды түгел қаптап тұрған бұлшық 
еттердің арқасында біз тез жүгіреміз және жақсы 
секіре аламыз. Біз 60 км/сағ жылдамдыққа 
дейін жүгіре аламыз, бірақ бұл жылдамдықпен 
тек 90 метр өтуге шамамыз жетеді. Орташа 
өмір сүру ұзақтығымыз 10 жылдан 14 жылға 
дейін созылады, ал адам қолында 20 жылдан 
көбірек өмір сүреміз.

Біз қолға тез үйренеміз, сол себепті сен бізді 
циркте және хайуанаттар бағында кездестіре 

аласың. Сонымен, сен менің    арыстан (Pan-
thera leo) екенімді түсінген боларсың.

Суретін салған Ғалия ЖЕКСЕНБАЕВА

Мен кіммін?

арыстан
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Кішкентай дәннен үлкен ағаш өсіп 
шығады (Мар. 4:30-34). Беріліп 
тұрған «ағаштар» қандай «дәнге» 
сай келетінін таба аласың ба?

НЕ  НЕДЕН?

Құрастырған және суретін 
салған Алдан ДАЛДАЕВ

ҚОЛТЫРАУЫН

ИНТЕРНЕТ

СОҒЫС

КОНЦЕРТ
МИЛЛИОН
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ЖҰМЫРТҚА

ҚҰМ ТҮЙІРЛЕРІ

ДЫБЫС
ТАМШЫ
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22-23 б. арналған жауап: 
13. Ғибадатхана ауласында

Ақша айырбастайтын адам 1
Қозалар 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Көгершіндерге арналған тор 10
Рим әскерлері 11, 12, 13, 14, 15, 16
Бас діни қызметкері 17
Музыканттарды басқарып жатқан 

діни қызметкер 18
Ұрлықшы 19
Әуен ойнап жатқан музыканттар 20
Понти Пилат 21
Ғибадатхананың шатыры 22
Иса 23

Антония бекінісі 24
Көтергіш краны 25
Кедей әйел 26
Итті ұстай алмай жүрген адамдар 27
Яһуда Исқариот 28
Қолында шиыршық қағазы бар раввин 29

Құрастырған Елдана 
КАРАЕВА, 12 жас

Қымбатты «Шарапат»! Маған сіздердің 
журналдарыңыз қатты ұнайды. Мен ылғи 
жаңа номерлердің шыққанын күтіп отырамын. 
«Шарапат» журналын сүйсініп оқимын және 
көптеген жаңа сабақтар мен ақпараттарды 
біліп аламын. Сонымен қатар менің отбасымда 
сені оқығанды жақсы көреді, әсіресе менің 
әжем. Оған сенің өлеңдерің мен әңгімелерің 
ұнайды. Жалпы сен өмірдегі ең жақсы және 
қызықты журналсың! Сіздерге барлығы үшін 
рахмет! Сіздерді Құдай баталап, күш пен 
шыдамдылық берсін! 

Маржан ЗӘКАРИЯ, 13 жас
Әбілқасым Мирас, 15 жас

Жамболатова Дильназ, 9 жас

«Ш
ар
ап
ат
»	
қо
рж

ы
ны

на
н Аятты оқы!
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Кішкентай Марат жылап 
отыр: 
«Балалар менімен 
ойнамайды» деп. 
Себебі Марат төбелесіп 
ұрады,
Жанына келгенді итереді, 
соғады. 

Балаларға жаман сөз 
айтып, 
Үнемі намыстарына тиеді. 
Ойыншықтарын тартып 
алып, 
Өзі ғана ойнамақ болып 
шіренеді.
 
Талғатқа жұдырығын 
сермеп, 

Маңдайынан соғып 
көгертті. 
Құмға жолатпай ешкімді, 
Балаларды да солай 
ренжітті. 

Ендеше неге біздің 
Марат, 
Көз жасын көлдей төгеді? 
Себебі ол ешкімді 
жақтырмай, 
Құдайдың өсиетін 
ескермеді. 
Барлығын жақсы көрсең 
егер де сен, 
Өкпелеп жыламайтын 
боласың сен!

Анар МҰХАМЕДЖАНОВА

Хамраев Инсар, 9 жас, 
Талғар қаласы

Амирбекова Алуа, 
Алматы қаласы.

Неліктен?

Ж
ау
ап

та
р:

2 бет: Бәрі кішкентай істен басталады
7 бет: «Шағын істе сенімді болдың, сені үлкен істердің басына 

қоямын» (Матай 25:21).
17 бет: СӨЗЖҰМБАҚ. Көлденеңінен: 1. Жақып. 3. Датан. 4. Пауыл. 5. 

Уәзір. 6. Керемет. 8. Тоқтысы. 10. Барлаушы. 11. Сейсенбі. 13. 
Архелай.

Тігінен: 2. Пилат. 3. Дәуіт. 7. Елазар. 9. Сақпан. 11. Сүлеймен. 12. 
Ыбырайым.

21 бет: ҚАЙ ЖАУАП ДҰРЫС: Самуил, Ханнаның ұлы.
БАСҚАТЫРҒЫШ:
29 бет: «Ұрыс» дәнінен «соғыс» шығады. Ақпарат интернетке ағып 

жатыр. Жұмыртқадан қолтырауын өсіп шығады. Қардан 
көшкін пайда болады. Сандарды көбейткенде миллион 
шығаруға болады. Құм түйірлері шөлді құрайды. Дыбыстар 
концертке айналады. Тамшылар теңізді құрайды.

30 бет: «Мынадай адам шынымен бақытты: Ол құдайсыздар 
кеңесіне бармайды! Күнәкарлар жолымен де жүрмейді, 
Мазақтаушылармен бірге отырмайды» (Жыр. 1:1).

ШАРАПАТ 1 /2021
БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН 

РУХАНИ-ТАНЫМДЫҚ ЖУРНАЛ
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ПИМ КӨМЕККЕ
АСЫҒУДА

Көжек Пим 
қиындыққа тап 
болған тиін Дотқа 
көмектесе алуы үшін, 
оның лабиринттен 
тезірек шығуына 
көмектес.

Суретін салған 
Юлия ПРАВДОХИНА
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