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Ата-
аналар 

балаларына бұл 
қасиетті кішкентай 

кездерінен үйреткісі 
келеді, бірақ оны ұғу 

біз үшін сондай 
қиын.

Дұрыс 
айтасың, Маржан! 

Біз Құдайдың балалары 
болсақ та, ылғи Оның 
еркі бойынша әрекет 

етпейміз.

Арқанның бойында сурåттåлгåн 
заттардың атауларын тап. 
Торшаларға әр заттың бірінші 
әріптåрін жазып шық. Табылған сөздåр 
журналдың тақырыбын білдірåді. 

жасалған арқан
Әріптерден
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Шырын ТАСТАНБАЙ

Айтамыз ән қылып,
Мерекені мәңгілік!
Қайта тірілген Құтқарушыны,
Құтқарған о бастан!
Жарық нұрын шашқан,
Сүйікті ұстаз, адал Досты.

Балаларға айтамыз,
Мәсіхті қайта біз,
Қабірді қалдырып тұрғанын.
Күзетшінің хабарын,
Сұрақ толы жанарын,
Ерекше бір жағдай болғанын.

Сол қабірде бүгін,
Мәйті жоқ Тәңірдің,
Барып көрем десең болады.
Хабар берді періште,
Ол тірі енді мәңгіге!
Жеткізді көктен ол хабарын.

Бұл хабар әлемге,
Құйылды өзендей,
Жүрегіне құтқарылғанның.             
Ал олар – мыңдаған,
Мәсіх деп жырлаған,
Құдайдың шамшырақтары.

Бәрін де тартады,
Иса үшін әр таңы,
Өмірдің бар мәні Өзінде!
Қауымдар шаттана,
Мәсіхшілер мақтана,
Даңқтайды қуаныш сезімде.

Құтқарылу мерекесіне
тақпақтар

Суретін салған 
Ирина ПОМЕРАНЦЕВА
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Жер жұлдызы
Арман анасының жалғыз ұлы. Ол кішкентай болған кезінде, әкесі өмірден 

өткен болатын. Арман анасын қатты жақсы көретін және анасы да оған 
қамқор болып, жақсы көретін. Олар кедей тұрса да (кейде, олардың 
дастархандарында тек нан болатын), анасы ұлын Құдайдың еркімен әрекет 
етуін: өтірік айтпауға, ұрлық жасамауға, өсек айтпауға, тілалғыш болуға және 
адал болуға үйрететін.

Арман үшін анасының туылған күні ерекше күн еді. Осы күнде ол анасына 
жағымды бір нәрсе істеуге: мектепте жақсы баға алуға, қайыңның бұтақшасын 
немесе гүл сыйлауға тырысатын. Оның ақшасы болмады, бірақ ол анасына 
айрықша құнды бір нәрсе сыйлағысы келді. Көптеген ауқатты отбасында 
тұратын балалардың қалталарында жеке ақшалары бар екенін Арман көрген 
еді. Сірә, олар өз аналарына қымбат сыйлық жасайтын болар.

«Екі аптадан кейін анамның туылған күні, бірақ мен не сыйлай аламын? – 
деп ойлады Арман. – Мен оған әдемі жаулық немесе сөмке сыйлаған болсам, 
ол қалай қуанып қалар еді! Дегенмен, мен ақшаны қайдан алсам болады?» 
Осы ойлар Арманға тыныштық бермеді.

Ақыр-соңында ол бұл жағдайдың шешімін тапты. Таңертең ол үйден 
шығып, ақша табу үшін базарға қарай бет алды. Бар тапқан тиындарын 

ол қапшыққа салды да мықтап орап, оны қалтасының түбіне ұқыптап 
тығып қойды. Күн сайын добаның ішінде тиындар көбейе берді.

Анасының туылған күніне бір күн қалды. Арман жаулыққа 
жеткілікті қаражатты жинап, оны сатып алды. Ол қымбат емес 
еді, бірақ Арманға өте ұнайтын. Арман жаулықты көргенде 
анасының қалай қуанатынын елестетті. Өйткені ұлының 
өзіне қандай сыйлық дайындап қойғанын анасы елестете де 
алмайды!

Бұл ойлардан оған өте жағымды болды. Арман үйіне асықты, 
кенет оны бір таныс дауыс шақырды:

Мойынсұну Оған артық 
сый-тарту атаулыдан. 

1Пат. 15:22 Таңдаулы сыйлық
Нина БЛАЖКО
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– Арман, не болды? Сен бір апта мектепте болмадың. Сен мұнда 
не істеп жүрсің?

Арманның алдында сынып жетекшісі тұрды. Ол қызарып кетті. 
Оның басындағы ойлар ақылға сыймайтын жылдамдықпен 
қозғалды. Ол қиналып жауап берді:

– Анам ауырып қалғандықтан, мен базарға барып ақша тауып 
жүрмін.

Осыны айтып болған ол бұрылып, үйіне қарай тез жүгіріп кетті.
Анасына сыйлықты беру үшін, ол таңның атқанын қатты күтті. 

Арман оянған кезде, анасы асбөлмеде бәліш пісіріп отырған еді. 
Ол анасының артынан келіп, оның иығына жаулықты жапты да, 
бетінен сүйді:

– Туылған күніңмен, анашым!
Жаулықты көрген анасының көзіне қуаныштан жас келді:
– Рақмет, ұлым! Қандай әдемі жаулық!
Арманның жүзі жарқырап кетті. Кенет, есікті біреу 

қақты. Анасы есікті ашуға асықты, есіктің алдында 
тұрған Арманның сынып жетекшісін көргенде 
таңғалды.

– Сәлеметсіз бе, Марина Ұстабаева! Жағдайыңыз 
қалай? Денсаулығыңыз жақсы болып қалды ма? 
Сабақ басталмас бұрын сіздің және ұлыңыздың 
хәлін біліп шығуды жөн көрдім. Мүмкін, мен бір 
нәрсемен көмектесе алатын шығармын? Сіздің 
ауырып қалғандығыңыздан, Арманның мектепке 
келмегеніне бір апта болды. 

Арман ұялғаннан қызарып кетті. Ол тіпті анасына 
қарауға көзін көтере алмады. Көп ұзамай мұғалім 
кетіп қалды. Анасы ешнәрсе айтпады, бұл Арманды 
одан әрі толғандырды. Ақыры анасы жаулықты 
шешіп, ұлының иығына қолын қойды да:

– Ұлым, мұндай нәрсеге қалай бардың? Мектепке 
бармапсың және мұғаліміңе өтірік айтқансың. Бұл 
ісіңмен сен менің жанымды ауырттың. Сен маған 
сыйлаған жаулық, әрине, өте әдемі, бірақ маған 
сенің адалдығың одан да үлкен қуаныш алып келер 
еді.

Балғабек ШЫҢҒЫС

Мінажат
О Әкем! Мейірімді Құдай
Көмектесші сұраймын!
Тілалғыш болып ұдайы
Бәрімен тату болайын.

Суретін салған 
Рустам САНЖАРОВ4 5

Ш
АР

АП
АТ

 2
/2

02
1

Ш
АР

АП
АТ

 2
/2

02
1



Тіл алушылық 
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өн Австралияда аборигендердің бумерангты сондай ептілікпен лақты-

рғанын көрген бе едің? Жоқ? Өте қызық! Сол бумерангты өз ісіне шебер 
адамдар ғана жасап шығарады. Ал балалар сол шеберді айнала отырып, 
оның қолынан көздерін алмай бақылайды. Кесу, тегістеу, бумерангты 
сынақтан өткізу және әрлеу тез біте қоятын жұмыс емес. Бірақ шебер мен 
оның шәкірттерінде уақыт та, төзімділік те жеткілікті. Шебер шәкірттеріне 
бір-бір ағаштан беріп, пышақты қолдануды, бумерангтың алғашқы пішінін 
анықтауды көрсетеді. Балалар оны мұқият тыңдап, бәрін шебердің айтқа-
нындай істейді.

Енді шеберді тыңдамайтын баланы көз алдыңа елестетіп көрші. Ондай 
шәкірттен еш пайда жоқ. Ол ешқашан шебер бола алмайды. Ол өзінің ба-
лаларын бұл кәсіпке үйрете алмайды.

Не себепті үлкендердің тәжірибесін қабылдау сондай маңызды? Өйт-
кені отбасында, қоғамда, мемлекетте  өмір жайында, табиғат және өзара 
қарым-қатынас туралы түсініктер жинала береді. Көбінесе адамдар ең көп 
мағлұматты өміріндегі алғашқы бес жылдың ішінде жақсы қабылдайды. 
Сол үшін балалардың ата-аналарын тыңдағандары, ал ата-аналардың ба-
лаларымен уақыт өткізгені өте маңызды. Кітаптардан барлық нәрсені үй-
рену мүмкін емес. Оған қоса компьютер мен телеарналардан тіптен мүмкін 
емес, олар не нәрсеге үйретпейді десеңші?! Егер ата-аналар Исаға сенуші 
кісілер болса, онда балаларының да сол жолмен жүргендері маңызды. 
Киелі кітапта жазылғандай, Құдай балаларға ата-аналарын барлық кезде 
тыңдау керектігін айтты.

Тіл алмаушылықтың немен аяқталатынын біз білеміз. Алғашқы адамдар 
Көктегі Әкесін тыңдамай, тиым салынған ағаштың жемісін жеді. Өзінің бар-
лық қауіпті салдарымен, осылай өмірге күнә келді. Құдай не болатынын 
білді, сол үшін ескерткен болатын. Адам мен Хауа күнәға батқандықтан, 
олардың Құдаймен қарым-қатынасы үзілді және олардың тұңғыш ұлда-
ры Қабіл өзінің туған інісін қызғанып, оны өлтірді... Жалпы сен күнәнің не 
екенін білесің. Бәрі тіл алмаушылықтан басталды.

Отбасында да дәл осылай. Алғашында бала кішкене бір нәрседе тіл ал-
маушылық танытады. Мысалы, үстелдің үстін немесе өз бөлмесін жинағы-
сы келмейді, кейін одан да қатты қарсыласып, мойынсұнудан бас тарта-
ды. Ата-анаға деген мұндай қарым-қатынас немен бітетінін біз Құдайдың 
сөзінен білеміз. Сол себепті, балалар өз ата-аналарын құрметтеулері және 
олардың тілдерін алулары үшін, Құдай адамдарға өсиет берді. Адамдар-
дың игілігі үшін. Сондықтан тіл алмаушылықтан сақ бол. Ол өте қауіпті.

Болат ҚАҺАРМАН

жайында
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Тіл алушылық 

Мойынсұнушылық 

– ол мәсіхшілерді 

безендіреді, 
сонымен қатар 

оның мінажатын 

рухтандыратын күш.

Аударған Айман ҚЫЗЫЛБӨРІВА

Оңай емес бар кезде мойынсұну,
Үлкендер де, балалар да біледі.
«Әлемдегі бәрі әділетсіз» – деп
Кейде олар шағым айтып жүреді.

Бірақ киелі кітап айтады бізге:
Бұл әлем күнәмен бұзылды бәрі.
Өйткені Адам ата мен Хауа ана,
Құдай мойынсұнып тыңдамады.

Қаншама қайғы алып келді енді!
Дұрыс емес жолды таңдауы.
Көбейді күнә, өтірік, жауыздық,
Жалғасты Құдайды тыңдамауы.
 
Бірақ Құдайда ұлы жоспар бар:
Жаратылысын өлімнен қорғау.
Өз Ұлын мына әлемге жіберді,
Адамзат күнәсі үшін жолдап.

Білесің бе кім мойынсұнды? Мәсіх!
Әкесі айтқаннын орындап келді.
Біздің жасаған күнәларымыз үшін,
Өлді де үшінші күн тірілді Ол енді.

Мәсіхке ұқсағың келеді ме дос –
Сүйуші, мейірімді, мойынсұнған.
Қуана Оған қызмет етіп мәңгі,
Адасқандарға Ізгі хабар айтқан. 

Дәл қазір, бүгін бастағын онда,
Тіл алғыштыққа үйренерсің сен.
Жерде де және мәңгілік өмірде,
Құдай қайтарар шынайы ісіңе.

Құдайдың рухани Ұлы бола 
тұра, Мәсіх ауыр азаптар 
шеккен кезінде де Әкесіне 
мойынсұнуға үйренді.   (Евр. 5:8)

Мәсіхке 
ұқсас болу

Суретін салған 
Рустам САНЖАРОВ

6 7

Ш
АР

АП
АТ

 2
/2

02
1

Ш
АР

АП
АТ

 2
/2

02
1



Басты жұлдыз
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Киелі кітапта үлгі болатын оқиғалар өте көп. Қуанышты және мұңды, 
қызық және маңызды, ерекше әрі қарапайым оқиғалар. Бүгін біз 
қарапайым оқиғаны тыңдаймыз. Әкесінің ұлына берген аманаты жайлы. 
Әкесінің аты Ысқақ, ол – Ыбырайымның ұлы, ал ұлдың есімі Жақып, 
әңгіме осы ұл жайында. Ол Ысқақтың әйелі Рабиғаның егіздерінің бірі. 
Үлкенінің аты Есау, ал кішісі – Жақып.

Бірде Ысқақ Жақыпты өзінің шатырына шақырып алып (ал бұны істеуге 
кеңес берген әйелі Рабиға), былай деп өсиет айтты: «Сен қанахандық 
әйелге үйленбе! Одан да жолға жиналып, солтүстік Месопотамияға, 
шешеңнің әкесі Бетуелдің үйіне барып, әйелді сол жерден, шешеңнің 
ағасы Лабанның қыздарының біреуінен ал! Құдіреті шексіз Құдай сені 
жарылқап, ұрпақты етіп, сенен бір топ ұлттарды таратсын! Құдайдың 
Ыбырайымға берген батасы саған да, ұрпақтарыңа да қонсын. Осылай 
Құдай бір кезде Ыбырайымға уәде еткен, қазір сен жат жұрттық болып 

тұрып жатқан осы елді иемденіп алыңдар!» Осылай Ысқақ Жақып 
үшін сиынып, оны баталап, жолға шығарып салды. 

Жақып әкесінің айтқанын істеді. Сол кездері әкелеріне қарсы 
шығуға ешкімнің дәті бармайтын. Міне, ол жолға шықты. Кеш 
батты. Түнеп шығатын орын табу керек. Жақып ашық далада 
түнеп шығуға шешім қабылдады. Ол сол жерден бір тасты 
алып, басына жастанды да, ұйқыға кетті. Ұйықтап жатып, 
түс көрді. Түсінде ол көкке дейін жетіп тұрған баспалдақты 
көреді. Періштелер оның үстімен бір шығып, бір түсіп жүр 
екен. Ал соның үстінде Құдайдың Өзі. Сондай Жаратқан 

Ие оған аян беріп былай деді: «Әкең Ысқақ пен атаң 
Ыбырайым үшін, саған батамды беремін және 

ұрпағыңды көбейтемін. Өзің және ұрпақтарың 
арқылы жер бетіндегі барлық ұлттарға батам 

қонады».
Жақып қатты таң қалып оянды. 
Не деген түс! Ол Өз Құдайының 

уәдесін естіді! Ертеңіне 

Ысқақтың 
Жақыпқа берген 

аманаты Болат ҚАҺАРМАН
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Жақып ерте тұрып, басына жастанған 
тасты ескерткіш ретінде тұрғызды. 
Ол соның үстіне май құйып, оны 
Құдайға бағыштады. Құдайдан өзін 
сапарында аман сақтауын, басқа елде 
жарылқауын және әкесінің үйіне аман-
есен қайтаруын сұрады және Құдайға 
қызмет етемін және Оған адал боламын 
деп уәде берді.

Жақып туған жерінен күннен күнге 
алыстай берді. Арақашықтық кішкентай емес – ол мың шақырымнан 
артық жол жүріп өтті. Сол кезде ол далада тұрған құдықты көрді, 
оның қасында үш отар қой жатты. Жақып малшылардан сұрастырып, 

олардың Харраннан, өзінің ағасы Рабиғаның отанынан екенін 
біліп алды және анасының ағасы Лабан жайында да сұрап 
білді. «Ол жақсы, – деді малшылар. – Міне, оның қызы 
Рахила қойларын айдап келе жатыр». Жақып Рахиланы 
көргенде бірден... Жалпы, Киелі кітапта да бір көргеннен 
ғашық болған адамдар жайлы оқиғалар бар.

Кейінірек Жақып пен Рахила үйленді және олардың 
балалары болды. Жақып жат елде жиырма жыл 
тұрғаннан кейін, Құдай оған уәде еткендей, мол 
байлықпен және үлкен отбасымен әкесінің үйіне 
оралды. Құдай оған жаңа есім берді – Исраил. Ол 
исраил халқының түп атасы.

Сён қалай ойлайсың?

1. Неге Ысқақ Жақыпты 
алыс сапарға жіберді?

2. Құдай Жақыпқа нені 
уәде етті?

3. Әке-шешеге мойынсұну 
не себепті маңызды?

Жақыптың мойынсұнушылығы жайындағы 
оқиғаны және сол мойынсұнушылықтың 

нәтижесін Киелі кітаптан Жаратылыстың басталуы 
кітабының 28 және 29 аяттарынан таба аласың.

Суретін салған 
Лариса ГОРОШКО
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Жақып Харранға жалғыз өзі 
жолға шықты (Жар. 28:10-17). 
Әрине, ерекше түннен кейін 
таңертең оның бар ойы көрген 
түсінде болды. Бос орындарға 
дауысты дыбыстарды жазып 
шықсаң, Құдайдың Жақыпқа 
берген уәдесін оқи аласың.

ЖҰБАНЫШ
ТҮСІ

Қ
а
нё

к
ёй

, 
б
іл
іп
 а

л
!

Біз Құдайға 
қаншалықты 
сенім артсақ, 
соншалық Оған 
мойынсұна 
аламыз.

Суретін салған Александр ВОЛОСЕНКО

Құрастырған 

Лаура ЖАНӘБІЛ
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80 Забур жыры

О
йл

а
ны

п,
 ж

а
зы

п 
а
л
!

Кейбір өлең жолдарынан етістіктер «секіріп» 
кетті, сен оларды осы беттен таба аласың. 
Әрқайсысын өз орындарына қой.

Суретін салған Инна КОЗИНА

1. (Ән-күйдің жетекшісіне арналған, ғаттық күй 
аспабының сүйемелдеуімен айтылатын Асафтың 
жыры.)

2. Күш-қуатымыз — Құдайға шаттана ән салыңдар,
Жақып сиынған Құдайға қуана                             ,
3. Ән-жырлар айта бастап, даңғыраны соғыңдар,
Домбыра, жетігенмен әсем әуен тартыңдар!
4. Жаңа ай туғанда кернейде                     ,
Ай толғанда да тойымызды                             .
5. Өйткені бұл — Исраил халқының міндеті,
Жақып сиынған Құдайдың берген ережесі.
6. Жаратқан Иеміз Мысырға қарсы шыққанда,
Осыны бұйырды Жүсіптің ұрпағына,
Біз бөтен тілді                уақытта.
7. (Жаратқан былай деп білдірді бұйрығын:)
«Иықтарыңнан ауыр жүкті алып                    ,
Қолдарыңды көтерген себеттен босаттым.
8. Қиын кезде айқайлап сиындыңдар Маған,
Сонда сендерді азат етіп алдым аман.
Күннің күркірінен сендерге құлақ салғам,
Меріба сулары маңында сендерді сынағам.
9. Халқым, Мені тыңда, сендерге                       ,
Игі болар, Исраил, Маған құлақ түргенің!
10. Ешқандай да бөгде тәңірлерің болмасын,
Құлшылық етпеңдер жат тәңірлерге ешқашан!
11. Мен Жаратқан Ие — бірден-бір Тәңірлеріңмін,
Мысыр елінен алып шыққан Иелеріңмін.
Ал енді, ауыздарыңды ашыңдар айқара,
Мен оларды толтырамын жақсылыққа.
12. Бірақ таңдаған халқым Мені тыңдамады,
Исраилдің ұрпағы Маған                         ,
13. Сондықтан Мен қасарысқан жүректеріне
Жол бердім өз беттерімен                       .
14. Халқым Менің сөзіме құлақ салса екен,
Исраилдің ұрпағы жолыммен жүрсе екен!
15. Онда Мен жауларын лезде жуасытар едім,
Қинаған дұшпандарына қол жұмсар едім,
16. Өзімді жек көргендер Маған бағынғансыр еді,
Ал азапты уақыттары мәңгіге созылар еді.
17. Бірақ сендерді жақсы бидаймен                             ,
Жартастағы балмен рақатқа қандырар едім».

ТОЙДЫРАР 
ЕДІМ

ТАСТАДЫМ

ЖҮРУЛЕРІНЕ

АЙҚАЙЛАҢДАР

ЖАРИЯЛАҢДАР
ОЙНАҢДАР

ЕСКЕРТЕМІН

ЕСТІГЕН

БАҒЫНБАДЫ
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2 бөлім

Жарқыраған күн бұлттардың арасынан көрінді, 
оның кішкентай сәулесі Анардың бөлмесіне қарғып 
түсіп, оны жылы оятты. Қыз көзін ашып, созылып 
алды да төсегінен асықпай тұрды. Әр таңда оянғанда 
ол жаңа күн және денсаулығы үшін Құдайға 
алғысын айтады. 

Анар бөлмеге таза ауа кіргізу үшін, терезенің 
алдына жақындап келіп, оны ашты. Сосын 
киініп, бетін жуып, таңғы асын ішті, 
ыдыстарды жууға анасына көмектесті 
де, жаңа кітабын қолына алып, далаға 
жүгіріп кетті. Ол орындыққа отырып, 
кітапты ашты. Алдыңғы оқиғаның қалай 
аяқталғаны оның есінде: көжек Пимнің 
нағыз дәрігер атануына кішкене қалды!

1. Пим оянып, керілді де, төсегінде кішкене дома-
ланып барып, тұрды. Оның көңіл-күйі керемет 
болды: далада күн шуағын шашып тұр, кешегі 
жаңбырдан кейін алаңқай кеуіп үлгерген, сол 
себепті бірден ойнауға жүгіруге болады!

2. Пим өз бөлмесінен шықты, қоймаға кіріп, 
үлкен сәбізді алып, далаға кетті. Сонда ол өз 
ата-анасының шыршаның астында бірнәрсені 
қызу әңгімелеп жатқанын естіді. Көжек не айтып 
жатқандарын есту үшін тығылып, жақындады. 
Олар бір науқас жайында сөз қозғап отыр екен.

Лаура ЖАНӘБІЛ

Көжек 

ПИМ мен

тиін дот
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3. Сол науқас барлық жануарлардың патшасы 
– арыстан екені анықталды! Арыстанның қатты 
сырқаттанып қалғанын Пим түсінде және оның 
ата-анасы ең жақсы дәрігерлер болғаны үшін, 
оларды патшаны қарап шығуларын сұраған. «Мен 
сендермен барамын! Менің барғым келеді!» – 
деп Пим анасы мен әкесіне жүгіріп келді.

4. Әйткенмен, әкесі оған қатаң түрмен қарап, 
былай деді: «Ол жаққа барар жолдың қауіпті 
екенін сен білесің. Тіпті, бұл ұсыныстан біз анаң 
екеуміз де бас тартатын сияқтымыз. Науқас 
арыстанға жақын жерде тұратын дәрігерлерді 
іздеп тапсын. Пим, онда барамын деп мүлдем 
ойлаушы болма!»

5. Көжектің жауап бергісі келді, бірақ ата-анасын 
көндіре алмайтынын түсінді. Сонда оның басына 
бір ой келді. Егер ол патшаның өзін емдейтін 
болса, онда оны бәрі қаһарман деп есептейтінін 
ол түсінді.

6. Пим өзінің досы тиін Дотқа жүгіріп барып, оған 
науқастанып жатқан арыстан жайлы және өзінің 
жоспарын айтып берді: «Дот, мен әкем мен анама 
сенің үйіңде бір апта тұратынымды айтамын! 
Олар маған рұқсат береді. Алайда бір аптаның 
ішінде мен арыстанға барып, оны емдеймін».

7. «Қалайша, Пим! Бұл жоспар өте қауіпті! Саған 
орманның ең қараңғы бөлігімен өтуге тура келеді, 
ал ол жерде қасқырлар жүреді деп естігенмін!» 
– деп тиін қарсылық білдірді. «Мен ешнәрседен 
қорықпаймын! Егер мен патшаны емдеп алсам, 
мені бәрі қалай мақтайтынын елестетіп көрші!» – 
деп көжек тыным таппады.

8. «Білмеймін... Сен оған қоса, ата-анаңның тілін 
алмай, оларды алдайын деп жатырсың. Менің де 
өтірік айтуыма тура келеді...» – «Дот, сен менің 
досымсың ба жоқ па? Сен менің өтірігімді жауып, 
маған көмектесу керексің». – «Жарайды, тек абай 
бол!» – деп келісті тиін.12 13
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13. Суықтан және қорқыныштан көжек дірілдеп 
отыр. Күтпеген жерден ол біреудің өзіне қарай 
асықпай адымдам басып келе жатқанын естіді. 
Пимнің жүрегінің дүрсілі үдеу үстінде. «Қасқыр», 
– деген ой оның басына келді. Көжек бұрын 
соңды бұндай қорқынышты басынан өткізіп 
көрген емес.

14. Ол қасқырды кездестіргенде не істеу керектігін 
есіне алғысы келді, бірақ ол ешнәрсені есіне 
түсіре алмады. Көжек жылап жіберуге аз қалды, 
бірақ қасқырдың ешнәрсені байқамай айналып, 
өз жөніне кеткенін байқады. Пим жеңілденіп 
демін шығарды да, көзін жұмып, ұйықтап қалды.

11. Әйткенмен, Пим қараңғы орманға жақын-
даған сайын, оған қорқынышты бола түсті. Кенет 
аспанды қалың күңгірт бұлт жауып, айнала 
қарауытып кетті. Күн жасырынып қалды. Қатты 
қорыққан көжек бүрісіп отыр, ал қоршаған 
қараңғылықтан, соқпақ жол көрінбейді.

12. Біртіндеп нөсерге айналған жаңбыр да 
тамшылай бастады, күн күркіреп жатыр. Аспанда 
найзағай жақылы көрінеді. Бейшара көжек жауын 
астында су болып кетті. Найзағайдан қорғанатын 
жер іздеп көжек қараңғы орманның ішінде баяу 
жүріп келеді, қалың бұтаны көрген ол оның астына 
тығылды.

9. Келесі күні Пим, Доттың үйінде бір апта 
болатынын, ата-анасына айтып, кешке досының 
үйіне кетті. Ол өзінің сапарын таң атысымен 
бастауға шешті, сол үшін күннің көзі көріне 
берісімен ол Дотпен қоштасып, жолға шықты.

10. Пим көңілді секіріп, жүгіре жөнелді және 
көп ұзамай орманның шетіне жетті. Ол жасыл 
шөптің үстінде кішкене демалып алуды шешті, 
күнге аздап қыздырынып алған көжек жолын ары 
қарай жалғастырды. Кеш батып кетпей тұрғанда, 
ол қараңғы орманға жетуі керек еді.
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Пайдалы кеңес

«Балалар, барлық жағдайда да 

ата-аналарыңның тілін алыңдар, 

өйткені Иемізге осы ұнайды!» 

(Қол. 3:20).

15. Көжек таңертең өзінің басын біреудің сипа-
ғанынан оянып кетті. Көзін ашқанда ол анасын 
көрді! Әкесі де жанында болды. Пим бұрын 
соңды әке-шешесін көргенде бұлай қуанбаған 
еді. «Мені кешіріңдерші! – деп ол жылады. – Енді 
мен ылғи сіздердің айтқандарыңызды тыңдайтын 
боламын!»

16. «Сен жақсы сабақ алған сияқтысың, ұлым, – 
деді әкесі. – Есіңде болсын, тіл алғыш болудан 
артық нәрсе жоқ». – «Мүлдем ешнәрсе жоқ па? 
Тіпті, дәрігер болудан маңыздырақ па?» – деп 
сұрады Пим. «Иә, ұлым, ата-анаңды тыңдайтын 
дәрігер болсаң, онда өзіңе жақсы болады».

«Не деген қызық әңгіме! – деп ойлады 
Анар, кітапты жауып жатып. – Ауыр 
мәселе төнбеуі үшін, мен әке-шешемнің 
айтқандарын әрдайым тыңдайтын 
боламын».

(Жалғасы бар)

Суретін салған Юлия ПРАВДОХИНА14 15
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Құрастырған 
Еркежан НҰРҒАЛИ

 Тігінен:
2. Көгершін Нұхқа қандай ағаштың 

жапырағын алып келді?
3. Құдай рақымына кім ие болды?
6. Жердегі барлық адамдарды не құртып 

жіберді?
8. Кеменің ұзындығы неше шынтақ?
9. Топан суға дейін адамдар арасында не 

болды?
12. Кеменің есігін кім жапты?
13. Құтқарылу үшін Нұх не тұрғызды?
14. Нұхтың бір ұлы.
15. Нұх отбасымен кемеге кіргеннен неше 

күн өткеннен кейін топан су басталды?

 Көлденеңінен:
1. Кеменің биіктігі неше шынтақ? 
4. Нұхтың бір ұлы.
5. Кеменің ішінен бөлек тағы қай 

жерін қара шайырмен майлау 
керек?

7. Көгершін Нұхқа не алып келді?
10. Жерді құрғату үшін Құдай нені 

жіберді?
11. Нұх кемеден кімді бірінші 

шығарды?
13. Нұх кемеден кімді екінші 

шығарды?
16. Кеменің ені неше шынтақ?

НҰХ ЖӘНЕ ТОПАН СУ

Біздің Құдайға деген 
сүйіспеншілігіміз. 
Оған 
мойынсұнуымыздан 
көрінеді. 

С
өз

ж
ұ
м
б
а
қ Жаратылыстың басталуы 6-8 тараулары бойынша

Суретін салған Елена МАМАЕВА
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Кеше мен алты жасқа толдым. Туылған күніме балабақшаға бірге 
баратын Қанат есімді баланы және жексенбілік мектептегі балаларды: 
Санатты, Лашынды, Берікті шақырдым.

Таңертең әкем екеуміз әткеншек тебу үшін саябаққа бардық, ол 
жақтан қайтып келгенде әжем мен анам бізге көптеген дәмді тағамдар 
берді. Мен дәмді тағамдарды қатты жақсы көремін, сонымен қатар – 
сыйлықтарды да! Осы жолы маған не сыйлағанын тауып көріңдерші? 
Конструктор! Менің оны армандағаныма көп болды, өйткені 
қалаларды құрастырған сондай қызық, бірақ одан да қызығы, мен 
оқыған ертегідегі сияқты көпірі мен мұнарасы бар қамал тұрғызу.

Қанат екеуміздің балабақшадағы тәрбиешіміз Назира Ғалымжан-
қызына да менің қамалды қалай құрастыратыным ұнайды. Мені алып 
кетуге анам немесе әкем келгенде ол:

– Сіздің ұлыңыз Санжар сондай шыдамды бала, өзі бірнеше 
сағат отырып конструктор жинайды және басқа балаларды да 
қызықтырады! – деп айтады.

Ал жексенбілік мектептегі Айым апайымыз, менен нағыз сәулетші 
шығатынын және менің жұмыстарым өте қызықты екенін айтты. Менің 
үйімде конструктор болмағандықтан, мен сол жақта құрастырғанды 
ұнататынмын. Әр жолы үйге қайтқанда сол қамалдарды бұзып алып 
тастау қандай өкінішті екенін білесіңдер ме? Енді, міне – менің 
конструкторым!

Балнұр ҒАДІЛБЕК

КОНСТРУКТОР
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Бүгін таңертеңнен бастап, мен қораптың ішіндегі конструкторды 
алып, бөлменің ортасына шашып жібердім. Мен не құрастыратынымды 
ойластырып қойдым, тіпті болашақ қаланың екі қатарын тізіп қойдым.

– Енді біз шынымен қамалға көшеміз, – деп қалжыңдады, мені 
жұмыс үстінде көрген әкем.

– Күмәнім жоқ, – деп қосты, әкемнің артынан көрінген анам. – 
бірақ құрылыстың алдында жуынып, таңғы асты ішу керек, әйтпесе 
құрылысшының күші тез бітіп қалады.

– Сонымен қатар, құрылыс жүретін орынды тазалап шығу керек, – 
деп әжем де шетте қалған жоқ. – Өйткені туылған күннен кейін бөлмең 
ыбырсып кетті.

– Мен бұлай түгіл кішкентай үйшікті де тұрғыза алмаймын, – деп 
мұрнымды тыржиттым.

– Сәулетші! – деп күлімдеді анам.
– Менің сәулетшілерді не себепті жақсы көретінімді білесіңдер ме? 

– деп сұрадым, егер үлкендер не үшін екенін білсе, маған ары қарай 
құрылысты жалғастыруыма рұқсат береді деген үмітпен. – Айым апай, 
біздің Құдайымыз – Жаратушы екенін айтқан, ал біз Оған ұқсаймыз. 
Құдай бүкіл әлемді жаратқан!

Бірақ анам мен әжеме қарап, өз айтқандарынан қайтпайтынын 
түсіндім. Мен бұртиып алып, тісімді тазалау үшін жуынатын бөлмеге 
әрең жылжып кеттім.

Таңғы асымызды ішіп болдық, шаңсорғыш әрең дегенде өзінің 
ызылын доғарып, үстелдің астына «тығылып» қалды, сонда мен 
қайтадан конструкторға жабысып отырып алдым. Анамның үнін 
естігенде,  сағаттың тілі енді ғана бір сағатқа қозғалған болатын:

– Санжар, әкеңмен дүкенге барып кел.
– Барғым келмейді, – деп жасалған ұсыныстан бас тарттым. – Менің 

қолым бос емес!
– Онда біз бүгінге аш боламыз, өйткені түскі асты пісіруге ешнәрсе 

қалмады.
– Әкем дүкенге менсіз де барып келе алады, – деп қарсылық 

білдірдім.
– Иә, – деді анам ас бөлмеде тұрып. – Бірақ сен әкеңе көмектессең, 

оған оңайырақ болады.
– Біліп едім! Еш нәтиже шықпады!18 19
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Маған қаланы құрастыруға мүмкіндік бермегендері үшін, қатты 
қапаланып, тізіліп тұрған конструкторды бар күшіммен теуіп жібердім, 
олар тарсылдап еденнің үстіне шашылып кетті.

Анамның сұраған заттарының бәрін сатып алып, дүкеннен шыға 
бергенде, кенет жаңбыр нөсерлеп жауып кетті.

– Күте тұрайық, – деді әкем.
Біз қолшатыр алмағандықтан, күте тұрамыз деп шештік. Дүкеннің 

ішінде адам көп жиналды, ешкімнің жаңбыр астында су болғылары 
келмеді. Басында мен адамдарға қарап тұрдым, кейін шыға берістегі 
ашық хаттарды қарай бастадым. Жаңбыр басылар емес, ал менің ішім 
пысып кетті. Мен өзім қиратқан қала жайлы ойладым, ол ойдан мен 
одан ары қинала бастадым.

– Әке, – деп әкемнің қолын түрттім, – Құдай әлемді жаратқанда, Оның 
да көңілін біреулер бөлді ма?

– Жоқ, – деп әкем басын шайқады. – Әлемде Құдайдан маңызды 
ешкім жоқ.

– Жолы болған екен! – дедім мен.
– Сонымен қатар, – деп әкем көзін қысты. – Құдай өзінің жаратқанын 

бекер босқа бұзбайды.
– Мүмкін, Оның қолынан бәрін бірден дұрыс жасау келетін шығар... – 

деп болжадым мен.
– Негізі, – деп ойланып тұрып жауап берді. – Құдайдың да көңілі 

қалған кездер болды. 
– Ооо! – деп таңғалдым мен. – Оған не істеу қиын болды?
– Бірде, Құдай адамдардың жаман істерін көргенде, Ол адамдарды 

жаратқанына өкініп, оларды жер бетінен құртып жіберетінін, сонымен 
қоса, барлық жануарлар мен аңдарды да құртып жіберетінін айтты.

– Мәссаған! – деп, мен кішкене қорқып кеттім. – Демек, Оның болмай 
қалған ісі біз ба?

Әкем қалжыңдап жатқан болар деп, әкеме қарадым. Бірақ әкем 
сондай салмақты көрінді. Сонда мен әкемнен:

– Ол барлық адамдарды құртып жіберді ме? – деп сұрадым.
– Иә. Құдай әрқашан Өз сөзінде тұрады, – деп әкем басын изеді. – 

Сонда Ол барлық аңдар мен адамдарды құртып жіберді. Тек Оның тілін 
алғандар ғана тірі қалды.

– Ой, олардың кім екенін мен білемін! Нұх пен оның отбасы! – деп 
қуандым мен.
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Суретін салған Юлия ПРАВДОХИНА

Осы арада адамдар дүкеннің ішінен тізіліп шыға бастады. Жаңбыр 
тоқтапты. Мен әкемнің қолынан ұстадым, біз озонды ауаға сүңгіп кеттік. 
Найзағайдан кейін, ауа озон деп аталатын бөлшектерге толып кететінін, 
маған әкем айтқан, сол себепті жаңбырдан кейін дала ерекше иіспен 
аңқиды.

– Егер жаңбыр қырық күн жауған болса, біз де батып кететін едік, – 
деп Нұхтың оқиғасын есіме алдым.

– Иә, – деп әкем келісті. – Тек Нұх қана өзінің Жаратушысын қатты сүйіп, 
Оның айтқандарын орындайтын, сол себепті ол тірі қалды. Сонда Құдай, 
енді жаңа патшалықтың уақыты келмейінше, әлемді құлдыратпаймын, 
деп уәде берді. Өзінің уәдесін ұмытпау үшін, Ол бұлттардың арасына 
кемпірқосақты жасырып қойды, ол жаңбыр жауып, тоқтаған кезде пайда 
болады.

– Кемпірқосақты?
Мен басымды көтергенде... сол жерде тоқтап қалдым. Біздің үстімізде 

кемпірқосақ ілініп тұрды.

– Қара! – деп мен әкемнің шалбарына, өзімнің нәскиіме 
балшықты шашыратып секіре бердім. – Кемпірқосақ! 

Кемпірқосақ!
– Ана! Әже! – деп, біздің пәтердің есігі ашыла салысымен, мен 

айқайладым. – Құдай Өзінің берген уәдесін тағы да есіне алды! Ол 
бізге кемпірқосақты көрсетті!

Анам мен әжем қуанды, бірақ біздің кір болған киімдерімізді 
көріп, көңілдері түсіп кетті.

Түстен кейін мен шашылып жатқан конструктордың алдына 
отырып, Құдайдың тілін алған Нұх пен оны Құдайдың құтқарғаны 
жайында есіме түсіре бастадым. Сол кезде менің де Нұхқа ұқсас 
болғым келді. Сосын кемпірқосақты есіме түсірдім, барлық 
конструкторларды жинап алып, еденнің үстіне әртүрлі түстерді 
қиғаштап жинап шықтым, ол нағыз кемпірқосақтан аумай шықты. 
Тіпті, мен өзімнің істегеніме сүйсіну үшін, шетке шықтым, өз-өзіме 
риза болып:

Енді мен бекер босқа бірнәрселерді қиратпайтын боламын, тек 
одан да жақсы нәрсе салу үшін болмаса.Суретін салған 

Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА

жауап дұрыс ?Қайсы
жауап дұрыс ?Қайсы
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Құрастырған Дамир МЕЙРАМ

жауап дұрыс ?Қайсы
жауап дұрыс ?Қайсы

1. Құдай Мәриямға кімді 
жіберді?
а) Пайғамбарды
б) Періштені
в) Дін 
қызметшісін

3. Елазар Исаға кім 
болып келеді?
а) Ағасы
б) Досы
в) Туысқаны

2. Исаның бірінші 
шәкірті кім болды?
а) Петір
б) Жохан
в) Әндір

5. Халық Пилаттан 
не талап етті?
а) Исаны айқышқа 

шегелеуді
б) Қамауға жабуды
в) Бостандыққа жіберуді

4. Кем был Пилат?

а) Князем
б) Правителем Иудеи
в) Кесарем

6. Иса өлер алдында: 
«Енді түгел орындалды!» 
деп айтқаны, қай 
жазбада жазылған?
а) Марқа жазған ізгі хабар
б) Лұқа жазған ізгі хабар
в) Жохан жазған ізгі хабар

7. Елші Пауыл кім 
болған?
а) Балық аулаушы
б) Шатыр тігуші
в) Салық жинаушы

Суретін салған Виктория ДУНАЕВА
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Исаның өлімі
Лұқа жазған Ізгі хабар, 22-23 тар. 

(И. М. т. кейін 33 ж.)
Петер МАРТИН

Исамен бірге 
екі қарақшыны 
да айқышқа 
шегелеген. 
Оларды жерлеу 
жамылғысына 
орап қойған. 
Оларды тап.

Өлген адамдарды 
бірден қабірге 
қоюға тырысатын. 
Исаның денесін 
алып бара жатқан 
шәкірттерін тап.

Өлгендерді тас 
үнгірлерінде 
жерлейтін. Дөңгелек 
тас есігі бар қабірді 
тап.

Үш қарғаны тап.

Ғолғотаның 
жанындағы 
6 зәйтүн 
ағашын тап. Яһуда Исқариот 

Исаны сатып кетті, 
бірақ кейін өкінді. 
Оны көріп тұрсың 
ба?

Рим әміршісі 
Понти 
Пилатты тап.

Римдіктер қарулы 
көтерілістен қорқатын. 
Бостандық үшін 
шыққан адамдардың 
тобырын тап.

Исаның бір шәкірті Оны сатып жібергеннен 
кейін, Оған қарсы шыққан діншіл көсемдер Оны 
тұтқынға алды. Римдік әмірші Понти Пилаттың 
алдында олар Исаны римдіктер үшін қауіпті деп 
айыптады. Халық Ол үшін билікке қарсы шығып, 
Исаны өздерінің патшалары атап алулары мүмкін. 
Пилат бұған сенген жоқ, бірақ Исаны айқыш 
ағашқа керуге рұқсат берді.
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Суретін салған Петер КЕНТ

Екі бұралқы итті тап. Айқыш ағаштың 
төбесіне не үшін жазаға 
кесілгендері жайында 
жазып тақтайша іліп 
қоятын. Сондай үш 
тақтайшаны тап.

Екі қайыршыны тап.

Римдік 
жауынгерлер 
Исаның киімін 
жеребе тастап, 
бөліп алды. Осы 
іс барысындағы 
жауынгерлерді 
тап.

Жауынгерлер 
Исаны мазақ етті. 
Олар Исаның 
басына кигізген 
тікенді тәжді тап.

Өлімге 
кесілгендердің 
аяқ-қолдарын 
шегемен 
айқышқа 
қағып қоятын. 
2 ағаштан 
жасалған 
балғаны тап.

Құмды тегістеп 
жатқан адамды 
тап.

Ғибадатхананың 
шатырын көріп 
тұрсың ба?

Екі баспалдақты 
тап.

9 осындай 
қалқандарды 
тап.

Біреу сақпанмен 
тас лақтырайын 
деп жатыр. Оны 
көріп тұрсың ба?

Иса Өзінің шәкірті Жоханға 
анасы Мәриямға қамқор 
болуын өтінді. Сен оларды 
көріп тұрсың ба?
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Иса Мәс іхтің  осы өмірбаянын 
Құдайдың елшісі  Шимон Петірдің 
қызметтес серігі болған Жохан Марқа 
жазып қалдырған. Марқа жас шағынан-ақ 
Исаның ғажап өмірі туралы хабардар 
болса керек. Себебі оның шешесінің 
Иерусалимдегі үйінде сенушілер тобы 
жиналатын (Елш 12:12). Исаны ұстауға 
келген қарулы топтың дабырын естіп, 
жалғыз жамылғымен көшеге шыққан, 
кейін жасақшылардың қолынан сытылып, 
қашып кеткен жас жігіт Марқаның өзі 
болуы да ықтимал (14:51-52).

Б ір  кезде Марқа жақын ағасы 
Барнаба  мен  Пауыл елші ге  ер іп 
Ізгі хабарды тарату үшін сапарға 
шыққанда, орта жолдан Иерусалимге 
кері қайтқан болатын. Алғашқы қауым 
жетекшілерінің берген мәліметтері 
бойынша Марқа кейін Рим қаласында 
Петір  елшіге  аудармашы болып 
көмектесті. Сонда ол Римдегі сенушілер 
қауымдарының өтініші бойынша Петір 
елшінің Мәсіх Иса туралы айтқан 
уағыздарын тәптіштеп жазып, сақтап 
қойды. Сол жазғандарының жиынтығы — 
осы «Ізгі хабар». Оның үлкен бөлігі Исаның 
Матай мен Лұқа жазып қалдырған 
өмірбаяндарына ұқсас. Дегенмен соларға 
енбеген бірқатар қызық мәліметтер 
де бар. Оларды өз көзімен көрген 
куәгерлердің бірі — Исаның шәкірті 
Петірдің айтып бергені анық.

Еркежан Нұрғали

Елші
Марқа
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С ол  ке з д е  Р и м д е г і  қа у ы м д а р 
қатыгез Нерон патшаның тарапынан 
мейірімсіз қудалауға ұшырап жатты. 
Марқа оларға осы жазба арқылы Иеміз 
Исаны үлгі етті. Иса өз басына не 
түсетінін біле тұра Иерусалимге барып, 
шейіт болудан тайынбады. Иеміз, 
сондай-ақ, Өзінің тура жолымен жүрген 
адамдарына олардың да қуғындалуға 
дайын болулары керектігін ескертті. 
Ал заманның ақырында Өзі зор құдірет 
және салтанатты ұлылықпен көктен 
қайтып келіп, оларды құтқарып, Өзінің 
қасына жинап алатын болады (13:13,26-
27).

Сонымен қатар Марқа Исаның 
таңғаларлық батыл да керемет істерін 
ықшамдап суреттеп, Оның Құдай ежелгі 
пайғамбарлар арқылы уәде еткен 
Құтқарушы Патша — «Мәсіх» екенін 
көрсетті. Осы Ізгі хабарда баяндалған 
Иеміз Исаның ғажап өмірі мен теңдесі 
жоқ құрбандық өлімі ғасырлар бойы 
сансыз көп адамды Иемізге баурап, Оның 
тура жолына тартып, адал болуға 
жігерлендіріп келеді.

Университет в Виттенберге, XVII век

Сен қалай ойлайсың?
1. Марқа кім болған?
2. Марқа Рим қаласында қандай 
қызмет атқарды?
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Сыч-эльф – 15 см

Әлия АБДУХАЙЫРҚЫЗЫ

Суретін салған 
Ғалия ЖЕКСЕНБАЕВА

Өзімнің өміріммен және іс-әрекетіммен көптеген 
зерттеушілерді әлі күнге дейін қызықтырамын. 
Менің қандай құс екенім сені қызықтырады және 
мені біліп алуға тырысасың деген үміттемін.

Бүгінгі күнде біздің екі мыңға жуық түрлеріміз 
бар. Біз Антарктидадан басқа құрлықтардың 
бәрінде мекендейміз. Бізді барлық жерден табуға 
болады: теңіз жағасында, тауда, шөл далада, тіпті 
қаланың ішінде.

Біздің қауырсындарымыз жұмсақ, әрі қалың, 
суық ара райында жақсы көмектеседі. Ал оның 
түсі жасырынуға көмегін тигізеді.

Бізді өзара көлеміміз және түсіміз бойынша 
ажырата аласың, бірақ бәріміз барлық бағытта 
басымызды 135 градусқа айналдыра аламыз. 
Оны істеуге тек біздің он төрт мойын омыртқамыз 
көмектеседі, ал қарапайым құстардың 
мойын омыртқасы жетеу. Бұл қабілетті маған 
Жаратушымыз ерекше көзім үшін берген. 
Өйткені менің басымда екі үлкен, бірақ мүлдем 
қозғалмайтын көздерім орналасқан. Бұл мені 
жыртқыштардың алдында осал етеді, алайда 
өзімнің олжама зейін қоюыма кедергі жасамайды. 

Терінің қатпарларынан тұратын, сыртқы құлағы 
бар әлемдегі жалғыз құс деп есептелемін. Екеуі екі 
түрлі орналасқан (біреуі екіншісінен сәл жоғары). 

Сол себепті дауыстың қайдан шығып жатқанын 
бірден естіп, шабуыл жасайтын қалыпты 
ұстанамын. Бізді тәжірибелі жыртқыштар деп 
атайды, өйткені біз ұшқан кезімізде де дыбыссыз 
қанат қағамыз. Ол үлпілдек және бағыттайтын 
қауырсындарымыздың арқасында. Сонымен 
қатар, біздің аяқтарымыздың құрылысы ерекше: 
екі тырнақ алдыңғы жаққа, екеуі артқы жаққа 
қарап тұрады, сондықтан біз өз олжамызды 
оңай ұстап аламыз.

Бізде көбісі түнде тіршілік етуге бейім, ал 
күндіз ағаштардың бұтасында немесе тастанды 
үйлердің төбесінде демалады. Біз тірі олжамен 
қоректенеміз. Негізі қорегіміз мекендейтін 
жерімізге байланысты, бірақ көбінесе 
кеміргіштер, қояндар, жылан мен жәндіктер 
біздің күнделікті қорегіміз болып табылады.

Жұптарымызбен өмір бойына бір жерді мекен 
етеміз. Біздің көбеюіміз қоректің жеткіліктілігіне 
және ауа райына байланысты. Егер қорек 
жеткілікті болса мен көп жұмыртқа шығарамын. 
Ал егер қорек жеткіліксіз болса, тек бір-екі ғана 
жұмыртқа шығады.

Ежелгі Грекияда бізді даналықтың нышаны 
деп санаған. Біздің бейнеміз көне грек 
тиындарында және қазіргі оқу орындарының 
таңбаларында кездеседі. Міне, біз жапалақтар 

(Strigiformes) осындай ерекше, ғажайып 
жаратылыспыз.

Ақ жапалақ – 65 см

Малай балық үкісі 
– 45 см

Ұзынқұйрық 
оңаза – 60 см

жапалақтар

Мен кіммін?
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Солтүстік Америкада «жы-
лауық» ағаш өседі: қатты 

ыстық болғанда оның бұтақта-
рынан кішкентай түссіз сұйықтық 
ағады. Кешке ол тұманмен ора-
нып тұрады. Ол ағаш церцис деп 
аталады, халықтың ішінде «Яһу-
дидің ағашы» деп те аталады, 
өйткені Исаны 30 күміске сатып 
жіберген Яһудиге ұқсайтын да 
болар.

Ға
ж
а
йы

п 
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р
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ы
л
ы
с

Сен білесің бе?

Жерорта теңізінің субтропиктік 
бөлігінде 10 метр ұзындыққа 

дейін өсетін цератониидің өнімдерін 
цареградтың бұршаққын немесе пат-
шалық мүйіз деп атайды. Олардың 
пішіндері қарағанның бұршаққынына 
ұқсайды, тек ұзын-
дықтары 10-15 санти-
метрге үлкендеу. Бұр-
шаққын іші жұмсақ 
тәтті дәндермен тол-
тырылған, олардың 
құрамында 50% қант 
бар. Күннің астында 
бірнеше күн жатқан 
өнімнің сұйықтығын 
сығып алып, қантты 
шәрбат түрінде қол-
дануға болады.

1954 жылы 
Канаданың Сол-
түстік-батыс бөлі-
гінде болған архе-
ологиялық қазба 
барысында, Юнон 
үстіртіндегі Мил-

лер-Крик өзенінің мұздық қалың 
тұнбасында арктикалық бөрібұр-
шақтың дәнін тапқан. 12 жыл өткен-
нен кейін канадалық ботаник дән-
денге қолайлы жағдай туғызғанда, 
олардың кейбірі бүршік жарып, сау 
өсімдіктерге айналды.

Индонезияда әлемдегі таңға-
жайып ағаштардың бірі өседі. 

Ол ұзындығы 20-25 метр болатын 
мәңгі жасыл ағаш кеппел деп атала-

ды. Оның алты санти-
метрлік шар тәрізді 

жемістері, дәмімен 
мангоны еске 
түсіреді. Оны 
жесең, ауыздан 
және тердің 
суынан ше-
гіргүлдің иісі 
шығып тұрады.

2
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Суретін салған 
Ғалия ЖЕКСЕНБАЕВА

26 27

Ш
АР

АП
АТ

 2
/2

02
1

Ш
АР

АП
АТ

 2
/2

02
1



Сен алғашқы адамдар Адам 
мен Хауа жайындағы оқиғаны 
білетін боларсың. Олар көп түр-
лі ағаштар өсетін бақта тұрды. 
Сол ғажайып бақтың ортасында 
жақсылық пен жамандықты ай-
ыратын ағаш өсіп тұрды. Құдай 
Адам мен Хауаға сол ағаштың 

жемісін жеуге тиым салды. Деген-
мен, алғашқы адамдар Жаратушының 

айтқанын тыңдамады және тиым салынған 
ағаштың жемісін жеп қойды. Оның жемістері сон-

дай тартымды болып көрінді. Ал нәтижесі өте қайғылы болды: Адам 
мен Хауа күнәкарға айналды, сонда Құдай оларды жұмақтан қуып жіберді. 
Дәл осы Киелі кітап оқиғасынан кейін «тиым салынған жеміс» деген сөз тір-
кес пайда болды.

Мысалы, анаң шыршаның астына сыйлықтар салынған әдемі қорапшалар-
ды салып қойды да, Исаның туылу мейрамына дейін оны ашуға тиым сала-
ды. Балалар қораптың жанына күнде келеді: олар өздерінің сыйлықтарын 
көргісі келіп тұр, алайда анасы сыйлықтарды ашуға әлі рұқсат берген жоқ. 
Балалар үшін сол қораптар – тиым салынған жеміс.

Басқа мысалды көрейік. Әкесі ұлына үйдегі бір бөлмеге кіруге рұқсат бер-
мейді. Ол бөлме әкесінің химиялық лабораториясы, онда сөренің үстінде 
құтыларда және түтікшелерде әртүрлі сұйықтықтар бар. Олардың арасында 
қауіпті сұйықтықтар мен ұнтақтар бар. Баласы бір ыдысты шағып алса, күй-
іп немесе жарақаттанып қаларын әкесі біледі, сол себепті ұлы сол бөлмені 
көргісі келетінін білсе де, онда кіруге тиым салады. Лаборатория бала үшін 
– тиым салынған жеміс.
Тиым салынған жеміс және жақсылық пен жамандықты танытатын ағаш 
жайындағы Киелі кітап оқиғасын Жаратылыстың басталуы кітабы үшінші 
тараудан оқи аласың.

Хадиша ҒАЛЫМ
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Біз жиі күнделікті күндегі 
сөзімізде орнықты айналымдар 
мен тауып айтылған көркем 
сөздерді қолданамыз, бірақ 
кейбір кездерде оны өзіміз 
де байқамаймыз. Олардың 
кейбіреулері қарапайым, 
үйреншікті және бала 
кезімізден бізге таныс. Олардың 
көбісі Киелі кітаптан алынған. 
Бұл айдарда біз бірнеше 
Киелі кітаптағы орнықты 
айналымдар деп аталатын 
– тұрақты сөз тіркестерін 
қозғаймыз.

Тиым салынған 
жеміс

Тиым салынған жеміс – ол белгісіз, тартымды, 
бірақ тиым салынған нәрсе. Тағы былай да айтылады: 
«Тиым салынған жеміс тәтті».

Суретін салған Юлия ПРАВДОХИНА
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Өзің жаса!

ҚҰТҚАРЫЛУ

МЕЙРАМЫ 

ОҚИҒАСЫ

Сіріңке қорабындағы










Яһуда Исаны 
сатып кеткені 
үшін, 30 дана 
күміс алды.

Яһуда Иса 
мен басқа 
шәкірттерді 
тастап кетті.

Гетсиман 
бағында Иса 
мінажат етіп 
отыр.

Яһуда Исаның 
бетін сүйіп 
тұрып, сатып 
жіберді.

Исаны Понти 
Пилатқа соттау 
үшін алып келді.

Исаны айқыш 
ағашқа керіп 
қойды.

Иса тірілді.

Исаның өз 
шәкірттерімен 
соңғы кешкі асы. 
Шәкірттерінің 
бірі Өзін сатып 
кететінін айтты.

Жабыстыруға арналған бөлік

1. Қайшының суреті бар 
сызықты қиып шық.

2. Суреттер мен жазуларды 
бөліп тұрған, үзік-үзік 
сызық бейнеленген кестені 
бүкте.

3. Суреттер мен жазуларды 
бір-біріне жабыстыр.

4. Суреттерді кезек-кезек 
қаттап жина. 

5. Қалған қағаздың кесіндісін 
суреттегідей қораптың 
қабырғасына жабыстыр. 

6. Суреттермен 
әңгімені сіріңкенің 
қорабына салып 
қой. Қораптың 
сыртын түрлі түсті 
қағазбен қаптап, өз 
қалауың бойынша 
сәндесең болады.

Суреттері бар 
әңгімені қолданып, 
өзіңнің достарыңа 
Құтқарылу 
мейрамы жайында 
айта аласың.

Нұсқаулық:

Суретін салған Жақып БУРДА
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22-23 б. арналған жауап: 
14. Исаның өлімі

Жерлеу жамылғысына орап қойылған 
қарақшылар 1, 2
Исаның денесін алып бара жатқан 
шәкірттері 3
Дөңгелек тас есігі бар қабір 4
Қарғалар 5, 6, 7
Ғолғотаның жанындағы зәйтүн ағаштар 
8, 9, 10, 11, 12, 13
Яһуда Исқариот 14

Понти Пилат 15
Бостандық үшін шыққан адамдар 
16
Бұралқы иттер 17, 18
Тақтайшалар 19, 20, 21
Қайыршылар 22, 23
Жеребе тастаған жауынгерлер 24
Тікенді тәж 25
Ағаштан жасалған балға 26, 27

Құмды тегістеп жатқан адам 28
Ғибадатхананың шатыры 29
Баспалдақтар 30, 31
Қалқандар 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40
Сақпанмен тас лақтырғысы келген адам 
41
Жохан мен Мәриям 42

Әбілқасым Марлен, 13 жас Жанбулатова Ислана, 
10 жас

Қуаныш, 7 жас

Естер Нұрғали, Алматы қаласы.

Мұқаман Жания, 
7 жас

«Ш
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Исатай Ғалымов

Диана Жексенбекова

Арайлым Қасымов

Марат 

Темірланов.

П О Т О П В О
Т Е Л Ь С Т К
А Н А В С Т О
З Е Т И Т Р Р
Я Е М А Н А А
Б А К Й И Л Б
О К И Щ Ь Л Е

Ж
ау

ап
та

р:

2 бет: Тіл алу
10 бет: 1. Сен ұйықтап жатқан жерді саған және ұрпақтарыңа 

беремін. 2. Сенің үрім-бұтағыңды жер бетіндегі құм 
түйіршіктеріндей сансыз көп етемін. 3. Өзің және ұрпақтарың 
арқылы жер бетіндегі барлық ұлттарға батамды қондырамын. 
4. Саған жар болып, қайда барсаң да қорғаймын. 5. Кейін сені 
осы жерге қайта алып келемін. 6. Сені жалғыз қалдырмаймын, 
саған қандай уәде берсем соның бәрін орындаймын.

11 бет: Айқайлаңдар – 2 аят, ойнаңдар – 4, жариялаңдар – 4, естіген 
– 6, тастадым – 7, ескертемін – 9, бағынбады – 12, жүрулеріне – 
13, тойдырар едім – 17.

16 бет: СӨЗЖҰМБАҚ: Тігінен: 2. Зәйтүн. 3. Нұх. 6. Топан су. 8. Үш жүз. 9. 
Зұлымдық. 12. Құдай. 13. Кеме. 14. Шам. 15. Жеті.

Көлденеңінен: 1. Отыз. 4. Хам. 5. Сыртын. 7. Жапырақ. 10. Жел. 11. 
Қарға. 13. Көгершін. 16. Елу.

21 бет: : 1/б, 2/в, 3/б, 4/б, 5/а, 6/в, 7/б.

ШАРАПАТ 2 /2021
БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН 

РУХАНИ-ТАНЫМДЫҚ ЖУРНАЛ
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Айтқали Мағжанов

Акимова А

Жүсіп Сапарғалиев

Сіздерді Құтқарылу 
мейрамымен 
шын жүректен 
құттықтаймыз! 

Біздің әріптестер

Иса Мәсіх тірілді!
Тіл алғыш болсам деймін
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