


Көрсеткіш бағыты
Бағыттардың бойымен бейнеленген 
суреттердің бірінші әріптерін жазып 
шық. Табылған мәтіннен сұрақ 
шығады. Сол сұраққа жауапты 
журнал беттерінен таба аласың.

Бұл 
барлық адамға: біріне 

көбірек, ал басқасына азырақ таныс 
шығар. Бұл сезім маған да ұнамайды, 

сол себепті оған ермеуге 
тырысамын.

Қызық, 
бұл сезімді жеңе 

алуға бола ма екен? 
Өйткені ол маған мүлде 

ұнамайды.

Суретін салған 
Рустам САНЖАРОВ

ЙОДУ
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Суретін салған Рустам САНЖАРОВ

кЕшірім
Бұл өмірде өкпе, қайғы көп болады,
Ойда жоқ жерде бұзатын кеп сананы.
Сәуле шашып күн тұрғанда күлімдеп,
Күн күркіреп, жаңбырлы дауыл соғады.

Біреу саған жаман сөз айтып сыртыңнан,
Жала жапты болмаған жайтпен құртуға.
Күш пен сөзді сол кезде қайдан аласың?
Кешіріп бәрін Құдай еркіне ұмтылуға.

Еске алғын Иса қандай үлгі қалдырды, 
Әкесіне тапсырып бар тағдырды.
Құдай Ұлын айқышқа қағып жатса да,
Былай деді Көктегі Әке-Патшаға.

«Кешір оларды не істегенін білмейді,
Кешірмесең, мәңгілікке кірмейді».
Көктегі Әкеден Ол осылай сұрады,
Сол халық Оған жала жауып тілдейді.

Бар күнәдан Құдай бостандық береді,
Келем деушінің жол ашық енді себебі.
Бүкіл тізімді болар еді сақтап қоюға,
Өсек, өтірік, жаман ойдың бар дерегін.

Құдай бізге тек кешіріммен қарайды,
Жауымызды да жақын досқа балайды.
Еске алмайды артта қалған жайттарды,
Дұшпанына да мейірін төгер қалайда.

Өкпе сенің жаныңды кеп қысқанда,
Кешіріммен қарай алмаған тұстарда.
Құдайды шақыр көмектесуін сұрағын,
Рухы үйретеді көмегін беріп тұрады.

Егерде сен кешіре білсең басқаны,
Көңілдегі өкпе, қайғыны тастағын.
Нөсерден соң күн шығарын ұмытпа,
Құдай сенімен үздіксіз бірге болады.

Тамара ЖЕКСЕНОВА
Аударған Айман ҚЫЗЫЛБӨРІКОВА

өкпе
Өкпелеп менің жасқа  толды жанарым,
Бағана жаққа жүгіре басып барамын.
Менсіз ойнаңдар дедім де балаларға,
Ашу-ыза қысып қаһарлана қарадым.

Жан ауырып ойынға кіре алмадым,
Татуласып кешірімге де бармадым.
Тұрып алып бағананың түбінде,
Осы сәтте Иса жайлы ойладым.

Дүре соғылып ауыр болды тым сынақ,
Қаһарын төгіп қарамады Ол бірақ.
Қиналып жаны әлсіреп өліп барады,
Бәріне бірақ кешіріммен Ол қарады.

«Не істейін Иса?» – деп сиына бастадым,
«Өкпені Маған бер осы жерге тастағын».
Балалармен татуласқын да бірге ойна,
Мойынсұну керек түсінсем сөз астарын.

«Рақмет Саған, Жаратушым,  Құдайым»,
Көмек беріп қолдайсың мені әрдайым.
Менің жақсы болғанымды қалайсың,
«Мадақ Саған адал досым, жарайсың!»
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3-бөлім

Анар үйге жүгіріп кірді де, есікті тарс жапты.
– Мен енді Болатқа ешнәрсе бермеймін! 

– деп жылай бастады ол. – Ол менің сүйікті 
қуыршағымды сындырып тастады!

Анасы қызын тоқтатып, тынышталуын және 
барлығын асықпай түсіндіріп айтуын 
өтінді. Бірақ Анар жылауын 
тоқтатпай, көрші бала Болат 
жайында шағымданды. Анасы 
қызын құшақтап, оған көжек 
Пим жайындағы кітапты 
ұсынды. Ол кітапты ашқан 
сәтінде өзін ертегі орманына тап 
болғандай сезінді.

1. Пим өзінің досы Доттың үйіне қарай секіре 
жөнелді. Күн жарқырап тұр, аспанда бір-
де-бір бұлт көрінбейді. Оның көңіл-күйі ке-
ремет екені екі езуінен көрініп тұрғандай. Ол 
алыстан тиінді көрді.

2. Екеуі аналары сорпа пісіріп бере алуы үшін, 
саңырауқұлақ теріп келуге орманға жөнелді. 
Адасып қалмау үшін достар бірге жүрді. Бірақ 
тар соқпақтың бойында бірде-бір саңыра-
уқұлақ таппады.

Лаура ЖАНӘБІЛ
Көжек 

ПИМ мен

тиін дот
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3. Пим тез жүгіре алатындықтан, саңырауқұлақ 
іздеп келгенше Дотқа соқпақтың бойында 
күте тұруды ұсынды. Тиін келісті, ал Пим жү-
гіріп кетті. Ол досын күттіргісі келмей, алысқа 
ұзамастан, артқа қайтты.

4. Алайда Дот орнында жоқ болып шықты. «Қы-
зық, ол қайда жоқ болып кетті?» – деп таңқал-
ды Пим. Ол тиін бірдеңеге ұшырап қалды ма 
деп қобалжыды. Көжек тиінді шақырып, ай-
наланы шолып шықты. Ақыры, үйге қайтуға 
шешім қабылдады.

5. Пим қатты уайымдады, сол себепті үйге кел-
генде әкесінен Дотты табуға көмектесуін 
өтінді. Пим жылап жіберуге аз-ақ тұр: «Оны 
қасқырлап жеп қойса ше?!» Әкесі көмектесу-
ге келісіп, алдымен Доттың үйіне кіріп, ата-а-
насын көмекке шақыруға шешім қабылдады.

6. Пим мен әкесі тиіннің үйіне келіп, есікті қақты. 
Доттың өзі есікті ашқанда, олар қатты таңқал-
ды! Ештеңені түсінбеген Пим одан: «Сен үйге 
қалай келдің?» – деп сұрады. «Сені орманда 
күтіп, шаршап кеттім, сондықтан үйге қайтып 
кеттім», – деп жауап берді Дот.

7. «Сен мені күтесің деп келісіп едік қой! – деп 
шағымданды көжек. – Мен сені уайымдап, 
орманды түгел шолып шықтым! Ал сен ке-
тетініңді ескертпедің!» Пим тиінге ашуланып, 
ренжіді. Досымен қоштаспай, үйіне қарай 
асықты.

8. Пим жолындағы шыбықтарды жұлып, кеуіп 
қалған бұтақтарды теуіп, құстарды үркітіп жү-
гіріп барады. Ол үйге кіре салысымен өз бөл-
месіне жөнелді, төсегіне секіріп, жастығына 
бүркеніп алды. Біраз уақыттан кейін есіктің 
қағылған дыбысы естілді. Пим ешкімді көргісі 
келмегендіктен, үндемеді.
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Пайдалы кеңес

«Егер өздеріңе күнә 

жасағандарды
 кешірсеңдер, 

онда көктегі Әкелерің сендерді 

де кешіреді» (Мат. 6:14).

- Ой! – деді Анар. – Мен Болатпен тезірек 
татуласуым керек! Егер ұзақ ренжитін бол-
сам, көжек өзін жаман сезінгендей, мен де 
өзімді солай сезінетін болармын. Мен оны 
кешірмегенім үшін, ол да тиін сияқты мұңай-
ып отырса ше?

Анар Болатқа кәмпит алып, онымен тату-
ласу үшін далаға шығып кетті.

(Жалғасы бар)

Суретін салған 
Рустам САНЖАРОВ

9. Сонда да бөлмеге біреу кірді. Бұл – Дот еді. 
Оның кешірім сұрауға ниеттенді, бірақ Пим 
оны тыңдағысы келмеді. Қапаланған тиін үй-
іне қайтып кетті. Пим қатты мұңайды, реніш 
оны қуаныштан айырды. Оның сол кеші тұн-
жыраумен өтті.

10. Келесі күні Пим досымен татуласамын 
деп шешті. Ол өзін реніштің себебінен жаман 
сезінді және сол сезімнен тезірек арылғысы 
келді. Кенет оның басында жаман ой туды: 
«Сен неліктен Дотқа бірінші баруың керек? 
Кінәлі ол емес пе!?» Сонымен, Пим бірінші 
болып татуласуға бармаймын деп шешім қа-
былдады.

11. Көжек тағы да күнін үйде көңілсіз, мұң-
ды күйде өткізді. Келесі күні таңертең Пим 
Дотпен татуласамын деген берік мақсат-
пен оянды. Ол төсегінен тұрып, жуынып, бір 
сәбізді алды да, алаңқайға қарай жүгірді. Кө-
жек досын сонда кездестіремін деп үміттен-
ді.

12. Ол қателескен жоқ! Мұңайған тиін 
шөптің үстінде жалғыздан-жалғыз отыр екен. 
Пим досын аяп, оған жақындап, құшақтады. 
Дот күлімдеп, тағы да кешірім сұрады. Пим 
де ұзақ ренжіп жүргені үшін кешірім өтінді. 
Олар ендігәрі ұрсыспауға келісті.
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қарай керекті суреттердің бас 
әріптерін жаз және Киелі кітап 
бір-бірімізбен қалай қарым-
қатынас жасауға үйрететінін 
біліп ал.
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Естер АЙБАРОВА

10

5

1

9

9

13

13

22

22

25 18

25 18 25 12 5 25 2 16 11 24 15 5 1 18

4 13 14 5 13 8 19 13 14 5 13 18 5 13 17 7 1 18 1

18 10 1 19 24 14 5 1 17 7 5 13 18 25 15 5 25 10 21 5 1 8

13 6 1 14 1 22 24 18 2 16 11 24 15 5 1 18 12 3 19 25 23 20 25 15

1 8 20 1 ,

,

!

-

;

2 25 18 2 25 18 25 15 13 12 13 8 25 18 25 12 5 25

Өзінің реніштері 
мен жараларын 
кешіргенде, адамның 
жаны алапат күшке 
ие болады.

Суретін салған 
Александр МИКУСЕВИЧ6 7
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Болат ҚАҺАРМАН

Жүсіп және 
оның ағалары

Ақсақал Жақыптың он екі ұлы болды. Тұңғышының есімі 
Рубен, ал кенже екі ұлы – Жүсіп пен Бунямин. Кейбір отба-
сыларда кенжелер қарт әкесінің сүйіктілері болады. Жүсіп 
ағаларымен бірге мал бағатын, ал кешке бауырларының жа-
ман іс-әрекеттері туралы жұрттың айтқандарын әкесіне жет-
кізетін, сөйтіп ол ағаларының ашуына тиетін. Жақып Жүсіпті 
қатты жақсы көргендіктен, ағалары оны қызғанатын. Мысалы, 

ол сүйікті ұлына әдемілеп өрнектелген, түрлі түсті ұзын шапан тіккізіп 
берді.

Бірде оның үлкен ағалары әкелерінің ұсақ малдарын жаюға жазық 
далаға кеткен болатын. Жүсіп үйінде қалған. Сонда Жақып оны ағала-
рына барып, олардың жағдайларын біліп келуге жіберді.

Ағалары оның түрлі-түсті шапанын алыстан байқап, бірден таныды. 
Ол жеткенше, ағалары оны өлтіруге шешім қабылдады. Жүсіп ағала-
рының қасына келгенде, олар Рубеннің талабы бойынша оның киіп 
жүрген ұзын, әдемі шапанын шешіп алып, өзін құдыққа тастай салды. 
Рубен Жүсіпті жасырын түрде құдықтан шығарып, құтқарып алмақ бол-
ды. Бірақ үлкен ағасы малдың жайын қарап келуге кеткенде, басқа 
ағалары оны Мысырға бет алып бара жатқан саудагерлерге сатып жі-
берді.

Осылай Жүсіп Мысыр еліне тап болды. Алғашында ол перғауын-
ның бас қорғаушысы Потифардың құлы болды, кейін оның барлық 
құлдары мен үй қызметшілерінің үстінен басқаратын жеке қызмет-
шісі атанды. Бірақ Потифардың әйелі оған жалған жала жауып, 
оны түрмеге қаматты.

Жылдар өтіп жатты. Құдай Жүсіпті Потифардың үйінде қа-
лай жарылқаған болса, түрмеде де оған дәл солай жар бол-
ды. Бірде Жүсіп өзімен бірге түрмеде жатқан екі уәзірдің 
көрген түстерін жорып берді. Оның бұл қабілеті жайында 
перғауын да естіді. Сонда перғауын көрген түстерін түсін-
діріп беруі үшін Жүсіпті өзіне шақырды. Ол түсінде сұрық-
сыз, арық сиырлар мен сидиған арық масақтарды және 
семіз сиырлар мен толық піскен масақтарды көрген екен. 
Мысыр елінде жеті жыл бойы молшылық, сосын жеті жыл 
бойы ашаршылық болатынын білген перғауын Жүсіпті 
Мысыр елінің әміршісі етіп тағайындады. Жүсіп Мысыр-
дың әміршісі болып патшаға қызметке тұрған кезде жасы 
отызда болатын. Жеті жылғы молшылық кезінде елде өнім 
ағыл-тегіл мол болды. Жүсіп сол жылдары Мысырда өсіп-
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Суретін салған Лариса ГОРОШКО

өніп шыққан барлық дәнді дақылдарды қалаларға жіберді. Әр қалада 
сол маңнан жиналған өнімді сақтап қойды. Осылай Жүсіп астықтан құм 
түйіршіктеріндей мол етіп азық қорын жасап алды. Оның көптігі сонша, 
санаса сан жетпейтін еді. Сонымен, Мысыр еліне молшылық әкелген 
жеті жыл аяқталды, содан кейін жеті жылдық жұт та жетті. Бүкіл елде 
ашаршылық үдей түскенде, Жүсіп қоймаларды ашып, мысырлықтарға 
астық сата бастады.

Аштық Жақып пен ұлдары және олардың отбасы тұратын Қанахан 
еліне де жетті. Жақып Мысырда астықтың бар екенін естіп, үлкен ұл-
дарын астық алып келу үшін сонда жіберді. Сөйтіп, Жүсіптің он ағасы 
жолға шықты. Олар Мысырға жеткенде, Жүсіптің алдына келді, бірақ 
оны танымады. Әрине, бай киінген мысырлықтың бойынан көшпен-
ді бақташыны тану оңай ма?!

Жүсіп ағаларын танығанымен, бөтен адамның сыңайын танытты. 
Келесі жолы өздерінің айтқан ең кіші інілері Буняминді Мысырға 
ертіп келуді талап етті.

Міне, біраз уақыт өткеннен кейін олар інілері Буняминді ертіп, 
үлкен әулеттеріне астық сатып алу үшін Мысырға қайтып келді. 
Жүсіп оларды өз сарайына шақырып, қонақасын берді. Сонда 
Жүсіп ағаларын жасына қарай үлкенінен кішісіне дейін қатар-қа-
тар отырғызды (ағалары бұл мысырлық кімнің үлкен, кімнің кіші 
екенін қайдан біледі деп таңқалды). 
Жүсіп басқаларға қарағанда Буня-
минге көбірек көңіл аударды.

Ақыры, Жүсіп шыдай алмай, 
өзінің кім екенін айтып, ағалары-
ның беттерінен сүйіп, құшақтап 
жылады және ағаларына өздері 
жасаған жамандықты Құдайдың 
жақсылыққа айналдырғанын 

айтты. Енді бұл отбасы уай-
ымдамаса да болады, себебі 
Жүсіп оларды өз қамқорлығына алады. «Құдайдың Өзі 
мені осы жерге өмірлеріңді сақтап қалу үшін сендерден 
бұрын жіберді. Елді аштық жайлағалы екі жыл өтті, енді 

келесі бес жыл бойы да жер өңделіп, астық егілмейді», – 
деді ол ағаларына.

Жүсіп ағаларын кешіріп, өзіне жасағандарын есіне де ал-
мады және әкесін, бүкіл жұртын Мысырға алып келсін деп, 
оларды үйлеріне қайтарып жіберді.

Перғауын Жүсіп үшін қуанды. Ол көшіп келген Жақыптың 
барлық жұртын Мысырдың ең жақсы жеріне қоныстандыр-
ды. Қарт әке өзінің ұлы Жүсіптің аман-сау екенін көргенде, 
қалай қуанғанын елестету қиын емес. Жақып Мысырға көшіп 
келгенде, жүз отыз жаста еді.

Сен қалай ойлайсың?
1. Жүсіп Жақыптың 

нешінші ұлы болды?

2. Ағалары Жүсіпті не 
үшін жек көрді?

3. Неліктен Жүсіп 
ағаларының жасаған 
жамандығын 
кешірді?
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Ренішті қалай
 жеңуге болады?
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Киелі кітап жүректегі ең қауіпті аурулардың бірі – реніш екенін айтады. Өз жүрек-
терінде ренішті арқалап жүргендер қуаныштан айырылады, басқа адамдармен қа-
рым-қатынастарын бұзады, тіпті, өз денсаулығына да зиян тигізеді. Бірақ сені біреу 
ренжсе, не істей аламын деп сұрарсың және бұл туралы Киелі кітап ашық әрі қара-
пайым түрде айтады. Бұл жайында Иса да көп айтқан. Ренішті кешіру керек. Кешір-
сең болды, сонымен бәрі шешіледі. Бұл оңай емес дерсің. Мұның дұрыс-ақ. Айту – 
оңай, ал шынымен кешіру үшін үлкен күш, ерлік, табандылық және... Құдайға мойын-
сұнушылық қажет.

Иса былай деп айтқан: «Егер өздеріңе күнә жасағандарды кешірсеңдер, онда көк-
тегі Әкелерің сендерді де кешіреді. Ал егер басқалардың күнәларын кешірмесеңдер, 
онда көктегі Әкелерің сендердің де күнәларыңды кешірмейді». Бірде Исаның шәкірт-
терінің бірі Петір Исадан: «Мырза, егер бауырласым маған қарсы күнә жасай берсе, 
оны неше рет кешіруім керек? Жеті ретке дейін бе?» – деп сұрады. Қалай ойлайсың, 
Иса оған қалай жауап берді? Исаның жауабы мынадай болды: «Саған айтамын: жеті 
емес, жеті қайтара жетпіс ретке дейін». Міне, осылай.

Біз кешіре білудің маңызды екенін білеміз. Сонымен қатар, оны істеудің өте қиын 
екенін де білеміз. Исраил халқының түп атасы Жақыптың он бірінші ұлы Жүсіптің 
оқиғасы есіме түсіп тұр. Оның үлкен ағалары (ойлашы, ағалары!) оған опасыздық жа-
сап, оны Мысыр еліне құлдыққа сатып жіберіп, әкесіне ол өліп қалды деді. Көп жыл 
өткеннен кейін Жүсіп ағаларымен кездесті және оларды кешірді! Оны қалай істегенін 
білесің бе? Ол: «Құдайдың Өзі мені осы жерге өмірлеріңді сақтап қалу үшін сендер-
ден бұрын жіберді», – деп айтты. Ол, тіпті, бауырлары жасаған жамандықтан та Құдай-
дың қолын көріп тұр. Ол жүрегінде ренішті сақтаған жоқ, керісінше, Құдайға және 
адамдарға қызмет етті, Құдайға үмітін артып, тыныштықта болды. Ағаларымен кез-
дескенде, оның жүрегінде реніш болмады, сонымен қатар, Жүсіп оларды құшақтап, 
сүйіп, шын жүректен қуанды.

Киелі кітап, Иса біздің күнәмізді қалай кешірсе, біз де басқаларды солай кешіруіміз 
керек деп үйретеді. Біз күнә жасап қойсақ, бірден мінажат етіп, Құдайдан кешірім 
сұраймыз. Дұрыс па? Құдайдан кешірім сұрағанымызда, Ол бізге әлі де ренжулі деп 
ойламаймыз, солай емес пе? Әрине, олай емес. Осылайша, бәрі де Құдайды сүйген-
дердің игілігі үшін екенін білгендіктен, басқаларды кешіре алуымыз керек. Тіпті, реніш 
пен әділетсіздікті де. Бұл жайында Пауыл Римдіктерге арналған хатының сегізінші та-
рауында жазып қалдырған. Осы тарауды тауып, оқып шық. Келістік пе?

Енді, бүгіннен бастап, сені байқамай және әдейі ренжіткендердің бәрін бірден 
кешіруге тырыс. Өз мінажатыңда: «Құдайым, Сен мені кешіргендей, мені ренжіткен-
дерді де кешіремін. Аумин!» Осылай істесең, сен Құдаймен және адамдармен қа-
рым-қатынасыңдағы қуанышты жоғалтпайсың.

Сен досыңмен, ағаңмен немесе 

әпкеңмен бір рет болса да ұрсысып 

көрдің бе? 

Ренішті қалай 

жеңдің?

Болат ҚАҺАРМАН
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Сен досыңмен, ағаңмен немесе 

әпкеңмен бір рет болса да ұрсысып 

көрдің бе? 

Ренішті қалай 

жеңдің?

Бірде сыныбымыздағы бір бала 
сөмкелеріміздің бәрін жерге лақтырып, біраз 
уақыттан кейін біреуміздің карточкамызды 
ұрлап алды. Біз арамыздағы бір баладан 

күдіктеніп жүргенбіз. Менің досым 
сол балаға қарсы шығу керек 
екенін айтқан. Бірақ сынып 
сағатында бір қыз мұғалімге 
оның жоспарын баяндап берді. 
Біз, оның достары бола тұра, 
оған көмектескен жоқпыз. Сол 
себепті ол бізге ренжіп қалды. 
Кешірек мен оған өзім барып, 
кешірім сұрадым, сонда менің 

досым да бізден кешірім сұрады. Сөйтіп, 
біз татуластық. Даниил.

Мен ағаммен ақша үшін төбелесіп 
қалдым. Оған қатты ашуландым. 
Бірақ кейін анам ол ақшаны бізден 
алып қойды. Жонатан.

Мен де ағаммен ұрсысамын. 
Кейде оны ұрып немесе тістеп 
алғым келеді. Бірақ біз бәрібір 
татуласамыз. Дәуіт.

Егер мен біреумен 
ұрсысып қалсам, бірден 
әкеме барамын. Әрине, 
содан соң міндетті түрде 
татуласамын. Кристина.

Бір күні мектептен кейін 
мен анамның велосипедіне 
мініп, серуендеп келмек 
болдым. Менің әпкем де 

велосипедпен серуендегісі 
келген екен, сондықтан мен оны 
алып үлгермедім. Біздің ұрсысып жатқанымызды 

анам байқап қалды. Ол бізге мықты әрі дана 
балалар бір-бірін кешіріп, заттарымен бөлісетінін 
түсіндірді. Менің де сондай болғым келеді. Настя.

Менің есімім Марк. Біз отбасымызда 
үшеуміз. Мен ең үлкенімін. Бірде мектептен 
үйге келгенімде, қарындасым менің сүйікті 
ойыншығымды алып қойыпты. Мен оған 
ашуланып, ренжіп қалдым. Алайда, кейін, 
райымнан қайттым. Өйткені Құдай мейірімді 
балаларды жақсы көреді ғой. Иса – менің 
тәлімгерім. Оны айқыш ағашқа шегелегенде, 
Ол бәріне төзді және сол адамдарды кешірді. 
Мен Оның Өзінен тәлім аламын. Марк.

Бұл оқиға мектепте 
орын алды. Бірде 
мен мектепке жаңа 
күртешемен келдім, ал 
менің сыныптасым оны 
былғап тастады. Мен 
оған қатты ашуландым 
және қалай да кек 
қайтаруды ойладым. 
Бірақ олай істемеу 

керек деген жақсы ой 
бергені үшін Құдайға алғыс айтамын. 
Сол үшін мен оны кешіре салдым. 
Эвелина.

Егер сенің қандай 
да бір мамандықты 
таңдау мүмкіндігің 

болса, кім болар 
едің? Бізге сол 

жайында айтып 
берші. Өзіңнің 
жауабың мен 

суретіңді 31-бетте 
жазылған мекен-

жайға жібер. Сенің 
хатыңды асыға 

күтеміз!
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Бұл оқиға бірнеше жыл 
бұрын, алтын күздің бір ға-
жайып күнінде болды. Үлкен 
қаланың Дунай өзенін бойлай 
орналасқан кең көшелері күн шуағына 
шомылып жатыр, ол адамдарды өзінің аяу-
сыз ыстығынан көлеңке мен салқын жерлерді 
паналауға мәжбүр етеді. Түстен кейін таңда-
улы мейрамхананың бақшасында тіршілік 
қызу жалғасуда: қонақтар мәрмәр үстелше-
леріндегі түрлі тағамдар: балмұздақ, шырын, 
кофе және какао сусындарымен шөлдерін ба-
сып, жайғасып отыр. Алып талшын ағаштары 
көлеңкесінің астында күлкі мен сауық-сайран 
қызып жатыр.

Кенет сол бақшаның кішкене есігінің алдына 
қолында құрбандыққа арналған құтысы бар 
бір бала жақындады. Баланың келбеті сонда 
демалуға келген адамдардан ерекше: ол өте 
қарапайым киінген, бір үстелден екіншісіне 
барып, баспанасы жоқ жетімдердің қажеттері-
не құрбандық сұрап жүр.

Ақырында, ол бақшаның шет жағындағы 
бай киінген еркектер жайғасқан, жан-жағында 
ерекше тыныштық орнаған үстелге жақындап 
келді. Олардың назарлары, құлақтары мен 
көздері қолдарындағы карталарға тігілген.

Бала жақынырақ келіп, олардың біреуіне 
тіл қатты. Еркек жауап бермеді. Бала 
кішкене жасқаншақтап, екінші 
ойыншыға, одан кейін үшіншісі-

не жақындады. Бірақ 
олардың бірі де жауап 

қайтарып, бір сөз айтпады. 
Ал төртінші ойыншы орнынап 

қарғып тұрып, оған айғай салды:
– Бізге кедергі жасап жатқаныңды көрмейсің 

бе?
Сонда ол шеткері жылжып біраз күтті де, 

ойын аяқталғанда үстелге жақындап, кедей-
лер мен науқастардың қажетіне құрбандық 
сұрады. Жаңа ойынға енді кіріскен ойыншы-
лардың бірі ашуға булығып, орнынан секіріп 
тұрды.

– Міне, саған! – деді де, баланың бетінен ша-
палақпен бір ұрып жіберді. 

Бақтың ішінде бір сәтке тыныштық орнады. 
Қорланған бала енді не істер екен? 

Сасқалақтап қалған баланың беті қызарып, 
бірер минут қозғалмай тұрды. Есін жиған соң 
ол, еңсесін көтеріп, өзін ренжіткен адамға қа-
рады:

- Бұл шапалақ маған тиді. Енді баспанасыз 
кедейлер мен науқастарға құрбандық бе-
руіңізді сұраймын.

Осы сәтте күтпеген жағдай орын алды: сол 
ер адам қолындағы картасын ысырып қойып, 
баланы құшақтады да, өзіндегі ақшаның бәрін 
құрбандыққа берді. Оның артынан қалған 

қонақтар да дәл солай істеді. Исаның 
соңынан еруші сол бала мейрамха-

надан мол сыйлығын алып кетті.

Шапалақ

Суретін салған 
Рустам САНЖАРОВ

Балғабек ЗАМАН
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Таудағы уағыздың аяттарына жетіспей тұрған 
сөздерді тап. Сол сөздерді көлденеңінен тұрған 
торлардың ішіне жазып шық, сонда тік тізілген 
торлардың ішінен Иса айтқан маңызды сөзді 
оқи аласың.

ТАУДАҒЫ
УАҒЫЗ

С
өз

жұ
м

ба
қ

«Әділдікті __________ зарыққандар бақытты: олар 
қанағат табатын болады!» (6-аят).

«__________ пәк тазалар бақытты, олар Құдайды 
__________ болады!» (8-аят).

«__________ бақытты: Құдайдың __________ 
соларға түседі!» (7-аят).

«__________ өкініп __________ бақытты: Құдай 
оларды жұбататын болады!» (4-аят).

«Құдай алдында _______ алақан __________ 
бақытты: Құдайдың Патшалығы __________ 
арналған!» (3-аят).

«__________ бақытты: олар __________ рухани 
балалары деп аталмақ!» (9-аят).

«__________ үшін __________ бақытты: Құдай 
Патшалығы сондайларға __________!» (10-аят).

Суретін салған Жақып БУРДА

Құрастырған Естер Айбаров

Ренішпен өмір сүру 
жазылмайтын 
жарамен, яғни, 
мүгедек болып 
қалумен бірдей.

Евгений Гришковец

Матай жазған ізгі хабар 
(5-тарау)
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Бірде мен екі түс көрдім. Бір 
түсімде менің егіндіктен 
жиналған бауыма ағаларымның 
баулары иіліп тағзым етті. 
Екінші түсімде маған күн 
мен ай және жұлдыздар иіліп 
тағзым етті. Көрген түсім 
жайында естіген ағаларым 
маған ашуланды. Түстерім, 
тіпті, әкеме де ұнаған жоқ.

Мен – әкем Жақыптың он 

бірінші ұлымын. Әкем мені 

бәрінен артық жақсы көрді 

және маған көбірек көңіл 

бөлді. Ол,тіпті, маған әдемі 

шапан сыйлады. Сол үшін 

мені ағаларым жек көрді.

Жүсіптің
суреттері

Әкем мені қой бағуға кеткен ағала-
рыма барып, қал-жағдайларын біліп 
қайтуға жіберді. Келіп жеткенім-
де, олар мені ұстап алып, шұңқырға 
лақтырып жіберді. Сонда жанымыз-
дан Мысырға бет алған саудагерлердің 
өтіп бара жатқанын көрген ағала-
рым мені соларға жиырма мысқал 
күміске сатып жіберді. 

Мысырда мені патша сарайының 
Потифар есімді қызметшісі сатып алды. 
Мен оған жақсы қызмет атқардым, сол 
себепті ол мені өз сарайын басқарушы 
етіп тағайындады.
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 Потифардың әйелі 
маған жала жапқан-
дықтан, мені түрме-
ге жапқызып тастады. 

Бірақ мен үміт үзбедім. 
Сол жердегі жұмысым-
ды адал атқардым. Көп 
ұзамай түрме бастығы 

барлық тұтқындар-
ды менің қарамағыма 

тапсырды.

Түрмеде Құдай мен арқылы перғауын-ның екі қызметкерінің түсін жорып берді. Бірнеше жылдан кейін Мысырдың басқарушысы да түс көрді. Перғауынның рақымшылығына ие болған қызметшісі оған мен жайында айтты, сонда перға-уын мені алдына шақырды. Перғауынның көрген түсін маған ашып беруін Құдай-дан сұрап, Оған мінажат еткенімде, Ол маған алда молшылық және ашаршылық жылдары болатынын ашып берді.

Астықтың бар екенін естіген 

басқа елдегі халықтар астық 

сатып алу үшін бізге келді. 

Бірде сол өзге ұлттықтардың 

арасынан мен өз ағаларымды 

көрдім. Мен оларды кешірдім 

және Мысырға көшіп келулерін 

сұрадым.

Мен ашаршылықтан құтылудың бірнеше жолын перғауынға айтып бердім, ол мені ашаршылықтан шығу үшін Мысыр елінің басқарушысы етіп тағайындады. Құдайдың көмегімен біз жеткілікті мөлшерде астық жи-нап алдық. Сондықтан жеті жылдық жұт басталғанда, аш қалған ешкім болмады. Суретін салған Лариса ГОРОШКО
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Бір қалада Марат есімді бала анасымен, әкесімен 
және әжесімен бірге тұрады. Ол өте тілалғыш, бар 
болғаны таңертең балабақшаға барарда әрең төсектен 
тұратын. Бірақ әжесінің кеңестері сондай тартымды 
болғандықтан, ол бірден көніп, еркелей созылып, тісін 
тазалау үшін бөлмесінен шығып кетті. Осылай: үйден 
балабақшаға, балабақшадан үйге келіп, күн күнге жалғаса 
берді. Осындай бірқалыпты өмір кімге ұнайды?

«Басқа балалардың өмірінде көптеген қызықты 
оқиғалар болып жатады, – деп ойлады Марат. – Менің 
өмірімде де сондай бір қызықты оқиға болса екен, 
кішкентай болса да». Ол әжесінің жанына барып сөз 
арасында былай деп сұрады:

– Әже, менің өмірімде нағыз қызық жағдай 
орын алуы үшін не істеуім керек?

– Қызық жағдай? – деп сасқалақтап қалған 
әжесі қайталап сұрады. – Білмеймін, Марат, мен 
бұл туралы бұрын-соңды ойлап та көрмеппін. 
Мүмкін оны күту керек шығар, ерте ме кеш пе, 
әйтеуір, бір қызық оқиғаның болары анық.

Мараттың 
ар-ұжданы

Ләйлә ШЫНТАЙ

Ол қызық оқиғаны 
сабырмен күтіп жүрді. Ал 
қызық жағдай дәл Мараттың туған 
күнінде мейрамханада орын алды! Көңілді 
қонақтар бетіне бес майшам қойылған, кремі бар 
жасалған тортты бірге жеп болып, үйлеріне қайта 
бастады.

Тортты қоя берші! Маратқа көп сыйлықтар алып 
келді ғой! Міне, бәрі осы кезде басталды. Марат пен 
әжесі әр сыйлықты бірге ашып қарады. Мараттың 
досы Нуржан үлкен қораптың ішінде қатырма қағаздан 
жасалған әріптері бар шаршы ойыншықтарын 
сыйлапты.

Марат бұл сыйлыққа қатты қуанды! Ол бірден еденнің 
үстіне отыра қалып, өзіне таныс сөздерді құрастыра 
бастады: ана, әке, Марат, әже. Жоқ, бұл қызық емес!

– Әже, маған қиын бірақ маңызды бір жаңа сөз 
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айтшы, – деп Марат байсалды түрмен әжесіне 
қарады.

– Жарайды, – деп әжесі кішкене ойланып, 
сөзін жалғастырды: – Онда «ар-ұждан» деген сөзді 
қателеспей құрастыршы. Өмірдегі ең маңызды 
сөздердің бірі.

О л  н е м е р е с і н  б ө л м е д е  қ а л д ы р ы п ,  ө з 
жұмыстарымен айналысып кетті. «Ар-ұждан! 
Бұл қиын сөз емес қой!? Жеті-ақ әріптен тұрады!» 
– деп Марат әріптерді қолымен тез санап 
шықты да, іске кірісті. Ол айтылған сөзді тез 
құрастыруға тырысты, бірақ оларды тізбектеп, 
кезек-кезек қоюға біраз уақыт кетті. «Ж» әрпі 
қырсық екен, егер ол басқа әріптердің арасында 
ұзақ тығылмаған болса, бұдан да тез аяқтар еді.

Міне, дайын! «А-Р-Ұ-Ж-Д-А-Н», – ол тізбектелген 
сөзді тағы бір рет оқып шықты. Енді басқа 
сөзді  құрастыруға кіріссе болады, бірақ 
Марат, ар-ұжданның қандай екенін білгісі 
келді. Мысалы, картоп – дәмді, доп-домалақ, 
ал аспандағы кемпірқосақ – әдемі, ал көлік – 
жүйрік. Сонда «ар-ұждан» деген не? Әжем ол 
сөздің өмірде маңызды екенін айтты. Мүмкін, 
ол теңіз сияқты үлкен және терең шығар. 
Марат жазда ата-анасымен сондай теңіздің 
жағасына демалуға барған, ал мүмкін ол цирк 
секілді көңілді нәрсе шығар? Алайда Марат 
«ар-ұжданның» не екенін сол күйі түсіне 
алмағандықтан, әжесіне ас бөлмедегі 
әжесіне жүрігіп барып, оны сұрақтың 
астына алды:

– Сенің айтқан сөзіңді құрастырдым. 
Әже, енді маған мынаны түсіндірші, ар-ұждан 

нені білдіреді және ол неге ұқсайды? Ол не үшін 
маңызды?

Әжесі немересінің қызыға қараған көзіне қарап 
күлді, сосын асықпай жауап берді:

– Сенің ұғуың үшін қалай түсіндірсем екен? 
Бұл сөз үлкендерді көбірек қызықтырса ғой... – деп 
күрсінді әжесі. – Ал сен әлі кішкентайсың!

– Кішкентай болсам да?! Білгеніңнің бәрін 
айтшы, – деп Марат өз айтқанында тұрып 
алды. – Менің білгім келеді. Сенен басқа кімнен 
сұраймын бұны?

– Шынымен! – деп әжесі келісті. – Онда 
мұқият тыңда.

Марат орындыққа отырып, бар назарын әжесіне 
аударды.

– Марат, Құдай бізге жүректі бергеніндей, 
ар-ұжданды да берді. Ол бәрінде бар: балаларда, 
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ересектерде, ұлдар мен қыздарда, бай мен кедейлерде. 
Құдай барлық адамдарды бірдей жақсы көреді, 
өйткені біз Оның жаратылысымыз, сондықтан Ол 
біздің ар-ұжданымыздың жақсы болғанын қалайды. 
Бірақ, өкінішке орай, ол әр адамда әр түрлі. 
Егер ар-ұждан тұнық су секілді таза болса, 
бұл жақсы. Онда жаның тыныш. Ал егер оны 
бір жаман нәрсемен ластаса, онда жаман. 
Сергек ар-ұждан да болады – ол сарбаз секілді 
қарауылда тұрады. Кейде ұйқыға кеткен ар-ұждан 
да кездеседі, ол не жалқау, не қатты ұйқыға кеткен. 
Онда оны міндетті түрде ояту керек, әйтпесе бір 
бәленің болары анық. Кей кезде ар-ұждандары ұзақ үн 
қатпаған адамдар да кездеседі, бірақ кейінірек олардың 
ар-ұждандары тыныштық бермей айқайлай бастайды, 
әрине, бұл үнсіз ар-ұжданға қарағанда әлдеқайда жақсы. 
Марат, ар-ұждан жайында мүлдем ұмытуға болмайды, 
оның дауысына ылғи құлақ асу керек.

– Сонда ар-ұждан – ол радио немесе теледидар 
сияқты ма? – деп Марат әжесінің сөзін бөліп жіберді.

– Жоқ, Марат, мүлдем олай емес. Ол адамның жан-
дүниесінде болады, түсінесің бе? – деп әжесі жұмсақ 
дауыспен түсіндірді. Біз Құдайдан еш жерге қашып кете 
алмайтынымыздай, одан да қашып кете алмаймыз. Әр 
адам Құдайға өз ар-ұжданы жайында жеке есеп береді. 

Әлі бәрін толық түсіне алмаған кішкентай Марат 
үлпілдек кірпіктерін қағып қойды. 

– Ар-ұждан емес, жұмбақ болып кетті ғой, – деп ол 
қабағын түйді ол.

Әжесі ары қарай жалғастырып:
– Марат, ар-ұждан адамның жан-дүниесінде 

не болып жатқанын біледі және бәрін көреді. 
Осыны есіңнен шығарма. Ол біздің әр ісімізді, 
тіпті, ойымызды тергейді, егер бір істі дұрыс 
істемесек және ол сонымен келіспесе, дабыл 
қаға бастайды. 

Ақыры Марат бұл жұмбақ ар-ұжданды 
анығырақ елестете алды.

– Түсіндім, әже! Оның қандай екенін енді 
білемін! Сонда ол полиция қызметкері секілді ме? 
– деп ол өзінің ойына қуана дауыстады.

– Жоқ, Марат, олай емес. Ол одан да үлкен 
және қатал, – деп әжесі немересінің алғырлығына 
қуанып, күлімсіреді.

Бірақ Мараттың түсінігінде жолдағы тәртіпті 
мұқият қадағалайтын полиция қызметкерінен жоғары 
көрші, баскетболшы Тимур ғана еді. «Ол шынымен алып! 
Оның ар-ұжданы өзі сияқты алып шығар», – деп ойлады 
Марат, тек бұл жолы ойын анықтау үшін ол әжесінің 
сөзін бөлмеді, мүмкін ол бұл жолы да қателескен болар. 
Кенет ол таңқаларлық нәрсе естіді. 
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– Балам, ар-ұждан адамды жеп қоюы да мүмкін 
және ол көп жағдайда адам үшін пайдалы. Ол осылай 
кінәлі жан үшін жақсылық жасайды, – деп әжесі өзінің 
түсіндіруін жалғастырды. 

Осы сөзден кейін Марат селк ете қалды:
– Бұл жақсы ма?! Өзін біреудің жегеніне кім риза 

болады? Ол қанша жерден аш әрі ашулы ар-ұждан 
болса да, мен мұнымен келісе алмаймын, – деп Марат 
наразыланды.

– Жоқ, балапаным, сен әлі менің айтқанымды 
толық түсіне алмайсың. Сенің ар-ұжданың 
ішіңнен сөйлеп, сені жей бастаған кезде, менің 
айтқандарымды есіңе алып, сол ар-ұжданның қандай 
екенін білетін боласың, – деді әжесі жұмбақтап.

Марат естігені үшін абыржығаны сонша, далаға 
шығып серуендеуден бас тарты. Міне, қатты 
қызығушылықтың неге алып келгені! Ол бірде 
таза, бірде лас, бірде ішіңде айқайлайды және 
әр адам жайында біледі. Бәлкім, оның тісі бар 
және тістей алатын да шығар.

Міне, саған, ар-ұждан қандай! 
Жоқ, бұл ар-ұжданмен Мараттың 
кездескісі келмеді. «Қызық, менің 

ар-ұжданым қандай екен? Неге мен 
оны осы кезге дейін сезген жоқпын? 

Мүмкін, ол әлі ұйықтап жатқан шығар? 
Егер ол менде мүлдем болмаса, не істеймін? 

– деп ойлады Марат. – Әжемнің «ар-ұжданнан 
ешкім қашып кете алмайды және тығылып та 

қалмайды» деп айтқан сөздерін тексеріп көру керек. 
Ол мүмкін бе? Мен оның өзімді жеп бастағанын күте 

алмаймын! Мен жүйрікпін ғой, жарыста ұзақ жүгіре 
аламын және барлық жерде тығылып та үлгеремін. 
Сондықтан ашулы ар-ұжданнан лезде қашып кетемін. 
Мысалы, сарайда шкафтың ішіне тығылып қаламын. 
Бірақ онда ылғи қараңғы әрі қорқынышты. Егер 
қорықпайтын болса, онда іздеп көрсін».

Мараттың айлалы жоспары осындай еді.

(Жалғасы бар)

Суретін салған Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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Кешіре білу бізді 
ашу-ызадан, жек 
көруден және 
рухани күшімізді 
бекер жұмсаудан 
сақтайды.

Мор Х.

,

Нүктелер белгіленген 
осы тармақты түгел 
түзулеп шықсақ, онда ол 
ұзынырақ болар еді. Бұл 
сызықтың басы мен аяғы 
бір-бірінен әлдеқайда 
алыс болады. Құдай да 
бізден бір нәрсені алшақ 
ұстағысы келеді. Оның 
не екенін және бізден 
қаншалықты алшақ 
болуы керек екенін осы 
тармақтан оқи аласың. 
Тармақтың өзегінен 
бастап барлық әріптерді 
кезегімен жазып шық.
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Құрастырған 
Жақып БОЛАТОВ

Суретін салған Виктория ДУНАЕВА
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Жамандықтың 
түп-тамыры

Өзің білетіндей, барлық өсімдіктердің та-
мыры бар. Тұқым жерге түскенде, ең ал-
дымен тамырын жаяды, содан кей- і н 
сабағы өсіп, жапырақтары шығады. 
Өсімдіктің тамыры болмаса, өмір 
сүре алмай, өліп қалады.

Тамыр – өсімдіктің ең маңызды 
бөлігі. Еріген минералды заттар 
өсімдіктің сабағы мен жапырақта-
рына тамыры арқылы жеткізіледі. 
Ағаштар тамырымен жердің бетін-
де тұра алады. Егер сіз ағашты 
тамырға жақын жерінен кесіп та-
стасаңыз, ол жас өскін беріп, қай-
тадан өмір сүре алады. Ал егер ағашты 
тамырымен қазып алсаңыз, өледі. Тамыр 
– өсімдіктер күшінің өзегі, ал ауыспалы мағы-
нада қарасақ, тамыр – бастау, немесе себеп.

Киелі кітапта «жамандықтың түп-тамыры» 
деген сөйлем бар. Елші Пауыл Тімотеге ар-
налған бірінші хатында былай жазады: «Ақ-
шақұмарлық – әр түрлі жамандықтың түп-тамыры» 
(6:10). Бұрынғы кезде ақша күмістен немесе алтын-
нан жасалған. Ақшақұмарлық – ақшаға, яғни 
күміске және алтынға деген махаббат. Адам 
баласы үшін барлық бәленің басы – бай-
лыққа деген құмарлық деуге болады.

«Жамандықтың түп-тамыры» де-
ген сөйлемді біз Көне өсиетте де 
кездестіреміз. Әділ Әйүп есіңде 
ме? Оның достары оны күнә жа-
сады деп айыптаған кезде, ол 
былай деп айтты: «Ал өздерің: 
«Оны қудалап көрейік, мәсе-
ленің түп-тамыры оның өзінде 
ғой!» дейсіңдер» (Әйүп 19:28).
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Хадиша ҒАЛЫМ

Жамандықтың түп-
тамыры – жаман, 

зиян нәрсенің қайнар көзі 
немесе себебі.
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Петір Иса жайында 
жариялайды

Елшілер істері 1-5, 10-11 тар. (И.М.т. кейінгі 33 ж.)

Петір Исаны 
Ғалилея көлінің 
жағасында 
кездестірді және 
Оның шәкірті 
атанды. Ол 
адамдарға Иса 
жайында айтуға 
Құдайдың Өзі 
көмектеседі деп 
сенді. Петірді тап.

Екі күзетшіні тап.

Үй иесі қайда?

Үш майшамды 
тап.

Жерде 
өрнектелген 
нақышты 
іздеп тап.

Тамақ тасып 
жүрген, 
қолдарында 
ыдыстары бар екі 
қызметшіні тап.

Римдік Корнел есімді 
жүзбасы өзіне Иса жайлы 
айтып беруі үшін Петірді 
шақырды. Корнелді тап.

Жүк артып қойған есекті тап.

Исаның достары оның денесін қабірге қойды. 
Олар Иса өлгенде, өздерінің тәлімі де Онымен 
бірге де жоғалып кетті деп ойлады. Алайда 
үш күн өткеннен кейін олар Исаның тірі 
екенін көргендерін және оларға Өзінің тәлімін 
жариялауды тапсырғанын айтады. Құдай 
олардың сенімдерін нығайтқанда, олар еш 

қорқынышсыз Иерусалимдегі халыққа тәлім 
бере бастады, кейін көрші қалаларда да Иса 
жайында Ізгі хабар айта бастады. Иса Шимонға 
Петір, яғни тас деген ат қойды. Иса сол тастың 
үстінде Өз қауымын құрады. Мұнда Петір римдік 
жүзбасының үйінде уағыз айтуда.

Петер МАРТИН
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Корнел Құдайды 
қастерлейтіндіктен, 
Оған сиынып мінажат 
етіп жүретін. Бас діни 
қызметкерді тап

Таурат 
жазылған 
шиыршық 
қағазын тап.

Допты таба аласың 
ба?

Құртқашаш 
гүлі салынған 
ыдысты тап.

Тышқанды көріп 
тұрсың ба?

Аяқ қоюға 
арналған 3 
орындықты тап.

Екі мысықты тап.

Екі торғайды тап.

Бақшаға 
арналған 
қайшысы бар 
құлды тап.

Петірдің 
уағызын тыңдап 
отырған алты 
баланы көріп 
тұрсың ба?

Уағызды тыңдап 
тұрған аспазшыны 
да тап.

Петірдің 
уағызын жазып 
отырған құлды 
көріп тұрсың ба?

Суретін салған Петер КЕНТ
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Інжіл шарифтегі үшінші жазбаны 
б.з. бірінші ғасырының 60-85 жылдары 
Лұқа есімді дәрігер әрі тарихшы жазып 
қалдырған. Лұқа Антақияда туған. Үлкен 
сауда қаласында өскен Лұқа бала кезінен 
еврей диалектісін жақсы білетін, грек 
тілінде еркін сөйлей және жаза алатын. 
Осы білімді де құдайшыл ғалым Мәсіх 
Исаның алғашқы он екі шәкіртінің бірі 
болмаса да, ол Мәсіхтің тура жолымен 
жүріп, Пауыл елшімен және оның 
қызметтестерімен сапарлас та тағдырлас 
болды (Қол 4:14; Флм 24; Тім2 4:11; Елш 
16:10; 20:5; 21:1; 27:1). Иса Мәсіхтің 
тірілгенінен бірнеше күн өткенде 
Еммаусқа барар жолда Иса елші Лұқа мен 
Клеопқа көрінді. Олар Құтқарушының 
тірілгені жайында он екі шәкіртке айту 
үшін Иерусалимге асықты. Иса Мәсіх 
көкке көтеріліп кеткеннен кейін Лұқа өз 
туған қаласы Антақияға қайта оралды.

Лұқа ғұлама Мәсіхтің елшілерінің 
айтқандары мен жазғандарын тәптіштеп 
жинап, реттеп, соған тағы басқа 
куәгерлердің де өз көздерімен көріп, 
құлақтарымен естігендерін қосты. 
Куәгерлердің арасында Исаның шешесі 
Мәриям да болып, басынан өткізген 
жайттардың бәрін Лұқаға айтып берген 
болса керек (2:19,51; Елш 1:14; 21:17). 
Ғалым осылайша Құдайдың Киелі 
Рухының жетелеуімен Мәсіхтің өмірі 
мен ілімі туралы қолыңыздағы аса 
құнды естелікті жазып қалдырды. Алла 
Тағаланың еркіне сай бұл жазба Інжіл 
шарифтің құрамдас бөлігі болып, күні 
бүгінге дейін сақталып келеді.

Лұқа осы еңбегін құрметті досы 
Теофилге арнап, сол кісіге және өзге де 
оқырмандарға өздері танып білген Мәсіх 
Исаның ізгілікті ілімінің берік негізін 
ұғындыруды мақсат етті (1:1-4).

Елші
Лұқа
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Ғұлама өзінің түбегейлі, тарихи дәл 
суреттеуінде Мәсіхтің барлық елдердегі 
адамдарды күнәнің құлдығынан және 
Құдайдың қаһарынан құтқару үшін осы 
дүниеге келгенін көрсетуге ерекше мән 
берді. Мәсіхке сенімдерін артқандар 
күнәлары кешіріліп, аурулары жазылып, 
қайрат-жігерге кенелген бақытты адамдар 
болды. Сондықтан да сенушілердің 
Ізгі хабарға деген шексіз зор қуанышы 
шығарманың өн бойынан сезіліп 
отырады. 

Сонымен қатар, Жаңа өсиеттегі 
«Елшілер істері» кітабын да Лұқа жазған.

Мәсіх көкке қайтар алдында 
елшілеріне Иерусалимнен бастап жер 
жүзінің түкпір-түкпіріндегі бүкіл 
адамзатқа Ізгі хабарды жеткізу жайындағы 
Ұлы аманатын тапсырды. Бұл істе қабілет 
беру үшін Құдай оларға Өзінің Киелі 
Рухын қондырды. Соның елшілер және 
өзге сенушілер арқылы әрекет еткені — 
осы жазбаның басты тақырыбы.

Мәсіх Иса туралы Ізгі хабар тез 
арада жайылып, көптеген жерлерде 
сенушілер қауымдары пайда болды. 
Құдай қауымдарға яһудилерден басқа 
ұлт адамдарын да қабылдатып, содан 
туындаған мәселелердің шешімін 
көрсетті.

Сол кездері бірқатар яһуди 
дінбасылары сенушілерді қатты қудалап 
жүрді. Солардың ең белсендісі — Саул 
(яки Пауыл) бірде Исаның аянын 
көріп, өзінің жасағандарына өкініп, 
Құтқарушымыздың адал жолына түсті. 
Пауыл кейін серіктерімен бірге бірнеше 
елдерге сапарға шығып, адамдарға 
Құдайдың Ізгі хабарын табыстады. 
Елшілер әр түрлі қиыншылықтарға, 
қуғын-сүргінге душар болса да, Құдайдың 
сүйіспеншілігі мен құдіретіне кенеліп, 
Оның тапсырмаларын орындады.

Осылайша «Елшілердің істері» жаңа 
сенушілер қауымдарының алғашқы 
отыз жылғы тарихын баяндайды. 
Олар мәдениеті мен діні әр түрлі 
халықтарға Хақ Тағала тапсырған Ізгі 
хабарды жеткізіп, оны кең-байтақ 
Рим патшалығының астанасына дейін 
де жариялады. Сенушілердің барған 
көптеген жерлерінде жаңа қауымдар 
пайда болды.

Тәптіштеп баяндалған жазбадан бұл 
қозғалыстың тек адам баласының ісі емес, 
Алла Тағаланың жасаған кереметі екендігі 
айқын көрініп тұр. Құдайдың осы игілікті 
іс-әрекеті бүгінгі күні де жалғасып, Мәсіх 
Исаның жер бетіне қайтып келуімен 
аяқталмақ.

Оның тәлімгері Пауыл шейіт 
болғаннан кейін, елші Лұқа Италия, 
Ливия, Мысыр және Грецияда Ізгі хабар 
таратып, оның қызметін жалғастырады. 
Қартайған шағында елші Лұқа 82 жылы 
Фебада айқышқа шегеленіп қайтыс болды.

«Былай деп жазылған ғой: Мәсіх азап 
шегіп өліп, үшінші күні қайта тірілуге 
тиіс. Оның атынан Иерусалимнен бастап 
барлық ұлттарға да теріс жолдан қайтқан 
адамдардың күнәларын Құдай кешіреді 
деген Ізгі хабарды жариялау да қажет». 
(Лұқ. 24:46-47)

Еркежан Нұрғали
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Әлия АБДУХАЙЫРҚЫЗЫ

Мен теңіз құсымын және суға үйреніп алғаным 
сонша, судан тек ұрпақ жалғастыру кезеңінде 
ғана шығамын. Қалған уақытта мен және менің 
тұқымдастарым теңіздің үстінде қалқып жүреміз 
(кейде сағаттап қанаттарымызды қақпаймыз). 
Біз судың бетінде ұйықтаймыз, қоректенеміз, 
тіпті, теңіздің суын ішеміз.

Бізді «түтіктұмсықтылар» жасағына жатқыза-
ды. Танау орналасқан мүйізді түтіктер менің үл-
кен ілулі тұмсығымды бойлай өтіп, қорегімізді 
бірнеше метр қашықтықта анықтауға мүмкіндік 
беретін, жақсы дамыған иіс сезу ағзаларына әке-
леді. Бұл құстардың кейбір түрлерінде олардың 
түтіктері бірнеше қызмет атқарады: бір танау 
жақсы дем алуға көмектессе, екіншісі артық теңіз 
тұзынан арылтады. Біздің тұмсығымызда мүйізді 
ілмек бар, ол бізге сытылып кететін қорегіміз – 
балықты ұстауға көмектеседі.

Біздің өміріміз сумен байланысты болған-
дықтан, бізге сенімді, жылы әрі су болмайтын 
«киім» керек, сол себепті Құдай біздің денемізді 
қалың қауырсынмен орап қойды. Біздің түр-
леріміздің ең үлкені қанатын қаққанда, оның 
ұзындығы 3,7 метрге дейін жетеді. Ол бір орын-
дық шағын ұшақпен бірдей болады. Оның сал-
мағы 12 км-ге жетеді.

Біздің қорегіміз шаянтәрізділер, кальмар-
лар мен балықтар. Арамыздағы ең ұсақтары 
өз қоректерін ауада бақылап, оны өз тұмсықта-
рымен теңіздің бетінде қағып алады. Ал ірілері 
үшін судың ішінде қоректерін аулау оңайырақ, 
өйткені олардың ұшу жылдамдықтары 50-80 
км/сағ артады. Осылайша, біз өз қорегімізді 
іздеп, су ішінде 12 метрге дейін сүңги аламыз. 
Біздің кейбір түрлеріміз осындай үлкен жыл-
дамдықпен жер шарын 46 күннің ішінде ұшып 
өтеді.

Біз көбіне жердің Оңтүстік жартысындағы 
теңіздерді мекендейміз және жұмыртқамыз-
ды белгілі бір аралдарда ғана басамыз, ол жер 
өзіміз туған жерден 22 метрден алшақ болмауы 
керек. Ол біздің таңқаларлық топографиялық 
есте сақтау қабілетіміз бен ғажайып дәлді-
гімізді білдіреді, өйткені біз құрлықты жылдап 
көрмейміз. Ұямыз батпақты үйіндіге ұқсайды, 
оны топырақ пен шөптердің қосындысынан тік 
жартастарда немесе жағалауда сала береміз. 
Кейбіреулері мүлдем ұя салуды қажет етпей-
ді. Екі жылда бір рет бір ғана жұмыртқа басып 
шығарамыз. Балапан 70-80 күннен кейін ғана 
жұмыртқаны жарып шығады.

Біз 60 жасқа дейін өмір сүреміз, бірақ баяу 
көбейеміз, сол себепті келесі ғасырда мүлдем 
жойылып кетуіміз мүмкін. Бізге басты қауіп 
төндіруші – пластик қоқысы, оны жұтып қой-
сақ, бірден өлеміз. Жылына 100 000-ға жуығы-
мыз балық аулауға арналған қармақтарға ілініп 
құрып кетіп жатыр.

Партугалдық теңіз жүзушілері мені алғаш 
көргенде, маған «алькатраз», яғни «сүңгуір» 
деген атау берді. Сонымен, бұл атау көп өз-
геріссіз ағылшын тіліне және қазақ тіліне өтіп 
кетті. Менің атым альбатрос (Diomedea) екенін 
түсініп қойғаныңа күмәнім жоқ.

Суретін салған Ғалия ЖЕКСЕНБАЕВА

 Шағала

Бірқазан

Дауылпаз

Кезбе альбатрос
Мұнарлы 

альбатрос

альбатрос

Мен кіммін?
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Какаду-инка тотықұсы өзінің 
қызыл, сары және ақ түсті 
қауырсындары арқылы то-
тытәрізділердің ең әдемі түрі 
болып есептелетінін білесің 
бе? Оның бозғылт қызғылт қа-
уырсындары ерекше әдемі. Ка-
каду-инка батыс және оңтүстік 
Аустралияны мекендейді.

Дулығатұмсықты калао құсының 
жалпы ұзындығы 160 см, бұған 
қоса құйрығының өзі бір метр бо-
латынын білесің бе? Ол мүйізтұм-
сықтылар отбасына жатады және 
Малай түбегі, Суматра мен Борне-
оны мекендейді.

Гоацин құсының балапандары туғанда, қанат-
тарында жақсы дамыған екі тырнақтары бола-
тынын және солардың көмегімен ағаштардың 
басына шығатынын білесің бе? Оның әдемі, 
ғажайып бейнесі Гайана мемлекетінің ұлттық 
таңбасына айналған. Иә, оның қауырсында-
ры шынымен ерекше көрінеді. Жоғарғы жағы 
кіршең сары түсті болып көрінеді, ал ұзын 
мойнымен жалғасқан кішкентай басы көкшіл 
түсті. Денесінің төменгі бөлігі сарғыш түсті қа-
уырсындармен қапталған.
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Құйрығы лира тәрізді торғай-
лар – дауыс салудың шебері 
екенін білесің бе? Лира торғай-
лар басқа құстардың ғана емес, 
барлық басқа дыбыстарға елік-
тей алады. Мысалы, иттің үруі-
не, баланың жылауына, көлік 
қозғалтқышының дыбысына 
және т.б. Торғай тұқымдасына 
жататын бұл құстар өз атаула-
рына ерекше сырт келбеттері 
үшін ие болды, нақтырақ ай-
тқанда: олардың құйрықтары 
көне музыкалық аспап лира-

ның пішініне ұқсайды.

Сен білесің бе?
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Зақайдың кешірім алуы
Зақай бай салық жинаушы еді. Ол адамдарда барын сыпырып алатын, 

сондықтан оны ешкім ұнатпады. Бірақ ол Исамен кездескеннен кейін бәрі 
өзгерді. Зақай өзінің жаман істерінің бәрін мойындады да, «мал-мүлкімнің 

жартысын жарлыларға үлестіріп бермекпін. Егер біреуді алдап, ақысын 
жеген болсам, оны төрт есе артығымен қайтаратын боламын» – деді.
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Тұмаудың денсаулыққа 
зиян келтіретіні 
секілді, реніш те 
қарым-қатынасқа 
зиян келтіреді.

Джон Грей
Америкалық психотеропевт Суретін салған Алина МИНАЕВА

жұмбактАр Индира ХАКИМОВА

 Секең-секең етемін,
Таумен-тасқа жетемін.
Жауса жауын бірақ-та,
Тез-ақ тоңып кетемін.
Сүтім ем, сүтім бал, 
Жануармын өсімтал. 
_ _ _ _

1.
 Аулада жүрем қыдырып,
Балаларды қараймын.
Арасында көз салып,
Ақырындап санаймын.
Жүйрік балапандарды,
Санау қиын бірақ та.
Отырмайды олар,
Бір орында тұрақтап
_ _ _ _ _ 

2.

Ойнаймын секіріп,
Көңілімді тапсаң.
Мазаласаң мені,
Тырнап алам шапшаң.
Отырамын маужырап,
Екі көзді қысып.
Тапсаң айтшы, қанекей,
Менің атым   _ _ _ _ _

3.
Үйірсекпін адамға,
Өліп-өшіп ойнаймын.
Ұйықтамаймын түнімен,
Еңбекқор сондаймын.
Мал көрсем аулада,
Қуалап қоймаймын.
Шынжырлап тастаса,
Ұнатпаймын ондайды.
    _ _

4.

Солтүстікте тұрағым,
Жақсы көрем мұзды.
Ақтонымыз қашан да,
Сездірмейді сызды.
Құйрығым бар қысқа,
Танисың ба бізді.
 –   _ _   _ _. 

5.

 Денелімін, ірімін,
Ірі-қараның бірімін.
Ірі болсам да қорқақпын,
Жүгіруге шорқақпын.
Сүзісуге батырмын,
Күйіс қайырам ақырын.     _ _ _ _

6.

 Өзім сүйкімді, қорқақпын,
Жазда шөпте бұғамын.
Қыста тонымды өзгертіп,
Аппақ болып шығамын.
Сәбіз тапсам қуанам,
Басқалардан тығамын.
Сәбізді жеп тоямын,
Өйткені мен  _ _ _ _ _ _ _

7.
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22-23 б. арналған жауап:
15. Петір Исаны 
жариялайды

Петір 1
Күзетшілер 2, 3
Үй иесі 4
Майшам 5, 6, 7
Жерде өрнектелген нақыш 8
Тамақ тасып жүрген 
қызметшілер 9, 10
Корнел 11

Жүк артылған есек 12
Бас діни қызметкер 13
Таурат жазылған шиыршық қағазы 14
Доп 15
Құртқашаш гүлі салынған ыдыс 16
Тышқан 17
Аяқ қоюға арналған орындықтар 18, 
19, 20

Мысықтар 21, 22
Торғайлар 23, 24
Бақшаға арналған қайшысы бар құл 25
Уағыз тыңдап отырған балалар 26, 27, 28, 29, 
30, 31
Уағызды тыңдап тұрған аспазшы 32
Петірдің уағызын жазып отырған құл 33

1. Шөл далада балмен қоректенген кім? (Мат. 
3:4).

2. Исаның қабірде жоқ екенін әйелдерден 
естігеннен кейін бірінші қабірді тексеруге 
барған шәкірт кім? (Лұқ. 24:12).

3. «Сені таса қылмай көзімнен, 
¬¬¬¬__________ жетелеп жүремін Мен» 
(Жыр. 31:8).

4. Жақыптың ұлы, Жүсіптің ағасы (Мыс. 1:1-5).
5. «__________ Құдайларың Жаратқан Иенің 

рухани балаларысыңдар» (Заң. 14:1).
6. Исраил он екі руының әкесі (3Пат. 18:31).
7. Ол түнде келеді (Ер. 49:9).
8. Көне қала, Италияның астанасы.
9. Нұхтың ұлы (Жар. 9:18).

Құрастырған Дәуіт БОЛАТОВ

Сөзжұмбақ
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Алихан САУЫРБАЕВ, 
Нұр-Сұлтан

Ақ тиінді көйлегі,
Бойына жарасқан.
Қыз салды суретті,
Қолында қылқалам.     

Параққа сызылды,
Бейбітшілік дастаны.
Күн нұры, гүл шоқтары,
Құстары, көк аспаны.   

Сен салған әлемде,
Бұлт торлаған таңын.
Білмейсің балақай,
Соғыс боп жатқанын.

Ақтиінді көйлегі,
Бойына жарасқан.
Қыз салды суретті,
Қолында қылқалам.

Жіберген Дастан ЖАНДОСОВ

Қыз 
салған 
суретте

Арсен САДЫРБАЕВ, 8 ЖАС

Марат ЕРКЕПАЗ, 7 жас.

Ж
ау

ап
та

р:

2 бет: Ренішті қалай жеңуге болады?
7 бет: «Қайта, бір-біріңе мейірімді де жанашыр болыңдар; Мәсіхтің 

арқасында өздеріңді Құдай кешіргендей, сендер де өзара 
кешірімді болыңдар!» (Еф. 4:32).

13 бет: СӨЗЖҰМБАҚ
Көлденеңінен: Аңсап. Жүректері. Көретін. Мейірімділер. Мейірімі. 

Күнәларына. Қайғырғандар. Құр. Тұрғандар. Сондайларға. 
Татуластырушылар. Құдайдың. Әділдік. Қудаланғандар. 
Арналған.

Тігінен: Сендер нұрсыңдар.
20 бет: «Шығыс батыстан тым қашық болғаны сияқты, Ол заңсыз 

істерімізді бізден зор қашықтатты». Жыр. 102:12.
29 бет: 1. Қоянмын. 2. Тауық. 3. Мысық. 4. Ит. 5. Ешкі. 6. Ақ аю. 
7. Сиыр.
30 бет: Көлденеңінен: 1. Жақия. 2. Петір. 3. Әрдайым. 4. Рубен. 5. 

Сендер. 6. Жақып. 7. Ұрылар. 8. Рим. 9. Шам.
Тігінен: Иерусалим
32 бет: 15 айырмашылық.
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