


Әр сөзде жетіспей тұрған 
әріптерді жазып шық. 
Шыққан сөзді жоғарыдан 
төменге қарай оқып 
шықсаң, журналдың осы 
номері қандай тақырыпта 
болатынын біле аласың.

Барлық 
ата-аналар 

балаларының осындай 
болғанын қалайды 

деп ойлаймын.

Иә, 
Арман, Киелі кітап 

та бізді соған баулиды. Бұл 
адамды табысты ететін жақсы 

қасиет және айналадағы 
адамдар да оны 

бағалайды.

Суретін салған Рустам САНЖАРОВ
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Аударған Айман 
ҚЫЗЫЛБӨРІКОВА

Қонжық
Таңқурай жеп қонжық,
Арқасын күн жылытты.
Жаздың керемет күні,
Осылай ол тынықты.

Біраз жеп тойған соң,
Жинауды ойлады.
Кездескен достарға,
Сыйлауды ойлады.

Көп уақыт өтіпті-ау,
Қызықтаумен жүріп.
Анама тез жетейін,
Ашуланбай тұрып.     

Кешіктім мен біраз,
Түскі астың мезгілі.
Сыйлығымды алып,
Жетейін тез жүріп.

Тәтті таңқурайды,
Терді уыс толтырып.
Анаммен шай ішем,
Бірге жеп отырып.

Тамара ЖЕКСЕНОВА

Жаратушы 
қуанады
Тереземді тоқылдатып,
Кішкентай құс ұрып тұр.
Ашығып қалыпты өзі,
Тамақ іздеп келіп тұр.

Нан ұсатып бердім де,
Бір ыдыспен су қойдым.
Кіп-кішкентай ақ құсым,
Ашықпай әбден тойсын.

Құдай еркін орындау,
Қиын емес қашан да.
Қуаныш құсқа, маған да
Жаратушым да дән риза.

Суретін салған Рустам САНЖАРОВ
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Бұл оқиға өте ертеде болған. Бір шаруашылықтың 
қожайыны жаз уақытында өзіне көмекші іздейді. 
Жазғы демалыс кезі болғандықтан, көптеген жігіттер 
оның шарушылығына жиналады, ал шаруащылық 
қожайыны олардың ішінен біреуін таңдап алуы ке-
рек болды.

Қожайын олардың ішінен ұқыпты киінген, жылы 
шырайлы бір балаға көңіл аударып, оған жақындап 
келді. Сонда ол бала тобырдың ішінен шығып, қо-
жайынға қарай бірнеше қадам жасады да, қожайын-
ның қоятын сұрақтарына жауап беруге дайындалды. 

– Сенің есімің кім? – деп бастады қожайын.
– Болат, – деді бала.
– Ал, Болат, сенің қолыңнан не келеді?
– Мен желдің шуы мен қатты дауылда да ұйықтай 

аламын.

Вера КУШНИР

Оның берген жауабына қожайын қатты таңқал-
ды. Оны сынап көру үшін мал жемін дайындаушы 
етіп жұмысқа алды. Болат өз жұмысын дұрыс та 
ұқыпты атқарды, қожайын да оған риза болды.

Түнде, бәрі ұйықтап жатқанда, қатты жел тұрды. 
Қожайын төсегінен атып тұрып, ашық аспан астын-
да қалған малдың шөбі, сиырлар мен қауіпке ду-
шар болған шаруашылық жайында ойлады.

Қожайын дереу Болатты оятты. Үйді жел сілкіп 
тұрса да, ол жылы көрпенің астында еш қамсыз ұй-
ықтап жатты. Болатты оята алмаған қожайын, ша-
руашылығын желден құтқару үшін далаға шығып 
кетті.

Бірақ далада қожайынды таңқаларлық жағдай 
тосып тұр екен, қуанышына орай, қораның есігі 
бекітілген, тырма, айыр мен барлық құрал-сай-
мандар сарайдың ішінде, ал сиырлар еш қамсыз 
шөптерін күйсеп тұр екен. Даладағы шөптің үсті су 
өтпейтін қалың кенеппен жабылып, жел ұшырып 
әкете алмайтындай етіп қазықпен жерге қағылып 
қойыпты.

Сонда қожайын Болаттың не себепті дауыл тұр-
са да, тыныш ұйқтай аламын дегенін түсінді. Үйге 
кіргенде Болаттың әлі де қатты ұйықтап жатқанын 
көрді. «Егер ол жұмысын ұқыпты атқарған болса, 
онда дауылға алаңдаудың қажеті қанша?!» – деген 
оймен күлімсіреген қожайын жүрегі алғыс пен ри-
зашылыққа толып демалуға кетті.

Суретін салған 
Рустам САНЖАРОВ
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Ынта жайында
Сүлейменнің нақыл сөздері кітабында не жайында көп айтылатынын білесің 

бе? Онда Құдай біздің өміріміздің қандай болғанын көргісі келетіні туралы сөз-
дер, мақал-мәтелдер жиналған. Толығырақ айтқанда, Құдай Өзінің адамдарға 
күнделікті өмір жайлы айтқысы келген ең маңызды сөздерін жинауды Сүлей-
менге тапсырды. Киелі жазбаның бір кітабына жиналған нақыл сөздерде көбіне 
не жайында айтылатыны есіңе түсіріп, түсінген боларсың? Ол ақымақтық пен 
жалқаулық жайында. 

Иә, иә, таңқалма. Өмірде ақымақ және жалқау болудан артық қорқынышты 
ештеңе жоқ. Егер адам басқаның затына сұқтанса, күнәкарларға қызғана қараса, 
Құдайдың Сөзін тыңдамаса, ата-анасының кеңесіне құлақ аспаса, онда Киелі кітап 
сондайларды ақымақ деп атайды. Неліктен? Өйткені осыларды орындамайтын адам 
ешқашан табысқа жетпейді, өмір бойы азап шегіп, өмірінің соңында құр қол қалады. 
Құдайға сенбейтін және Оның айтқандарын тыңдамайтын адамдарды не күтетінін 
өзің білесің.

Жалқау адаммен де солай болады. Киелі кітапта: «Жалқау неме, қашанғы ұй-
ықтап жатасың, ұйқыңнан оянып, қашан тұрасың? Біресе ұйықтап не мүлгіп 

отырасың, біресе қол қусырып жатып та аласың, кенеттен жүйріктей 
жоқшылық жетер, тонаушыдай мұқтаждық саған тап берер», - деп 

жазылған.
Киелі кітап жалқау адамға құмырсқаны мысалға кел-
тіреді: «Жалқау неме, құмырсқадан үлгі ал, ісіне қарап 

оның парасатқа ие бол! Бастық... билеушісі болмай-
ды, Бірақ жазда ол қысқы азығын дайындайды, орақ 

кезінде тамағын жинап сақтайды».
Құдайдың Сөзі жалқаулар мен ақымақтарды 

бір қатарға қойғанын байқадың ба? Жалқаулар 
ынталылардың жұмыс істегенін көріп, дана әре-
кет етуге шешім қабылдасын деп айтады.

Жұмыстан кейін демалу сондай жақсы емес 
пе?! Біткен жұмысқа, жиналған бөлмеге, бақта 
жиналған жапырақтарға, жөнделген велоси-
педке қарау немесе үйге берілген тапсырма-
ның аяқталғанын көру сондай керемет! Ал 
жалқаулық әрқашан тек түңілу мен қамығуға 
апарып соқтырады. Сондықтан Жаңа өсиетте 
елші Пауыл сенушілерге өз істерін қуанышпен, 
адамдар үшін емес, Құдай үшін істеу керек 

екенін жазады; тек өз өміріне ғана жететіндей 
емес, мұқтаж адамдарға да көмектесе алатын-

дай болу керек.
                                                              Болат ҚАҺАРМАН
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Ғибадатхана 
құрылысы

Парсы патшасы Кирдің (Бабылға) билік құрған алғашқы жылы 
Жаратқан Ие оның жүрегіне түрткі салып, Иерусалимдегі ғибадат-
хананы қалпына келтіруді тапсырды. «Иерусалимге барып, киелі 
үйді салуға Құдай кімді шақырған болса, соларға мен көмектесемін», 
– деді Кир. Набуходоносор кезінде Жаратқан Иенің Иерусалимдегі 
киелі үйінен тонап кеткен алтын және күміс бұйымдарды Кир патша 
сарайының қазынасынан алып шығуға бұйрық берді. Қазынашы Иеру-

салимге қайтайын деп жатқан Яһуда елінің басшысына бәрін тізім бойынша 
тапсырды.

Зоробабелдің және бас діни қызметкер Ешуаның жетекшілігімен қырық 
мыңнан аса адам тұтқында болған елден шығып кетті. Олар өздерінің ой-
рандалған жерлеріне келіп, сондағы қалаларда қоныстанды, жетпіс жыл 
бұрын осы жерден олардың ата-аналарын тұтқынға алып кеткен болатын. 
Халықтың оралғанына жеті ай болғанда, олар сол жерге жайғаса бастады, 
сонда Ғибадатхананың құрылысын бастауға шешім қабылданды. Ең ал-
дымен олар Исраилдің сиынатын Құдайына арнап құрбандық үстелін сала 
бастады және Жаратқан Иеге арнап түгелдей өртелетін құрбандықтарды 
шалып, ұсынып отырды. Құрбандық үстелін Сүлейменнің ғибадатханасы тұ-
сындағы негіздің үстіне қайта салды.

Халық діни қызметкерлерге мол тартулар жасады, сол тартулар Тир пат-
шасынан самырсын ағашын сатып алуға, тас қалаушылар мен ағаш ше-
берлерінің жалақысын төлеуге қолданылды. Құрбандық жинауға өте ұзақ 
уақыт кетті. Көшіп келгеннен кейінгі екінші жылы ғана Жаратқан Иенің 
киелі үйінің негізі қаланып болды. Сонда барлық халық Жаратқан Иені 
мадақтап, Оған шүкірлік айтып, ән салды.

Негізі бұл ғибадатхана бұрынғыға қарағанда көлемі, құрылыс 
ауқымы және сәулеті жағынан қарапайымдау еді. Бұрынғы 
киелі үйді көздері көрген қарттар осы жаңа киелі үй-
дің негізінің салынғанын көргенде қатты жылады. 
Бірақ олардың жылағаны құрылыстың басталға-
нын тойлауға жиналған халықтың, леуліктердің, 
діни қызметкерлердің қуанышын ортайтпады.

Болат ҚАҺАРМАН
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Сол кездері Самария еліндегі қалаларда, яғни бұрын Исраилге тиесілі болған жер-
лерде бөтен ұлттық адамдар да тұрып жатты. Исраилді жаулап алып, он руын тұтқынға 
алып кеткен кезде, сол жерге ассурлықтар қоныстандырған болатын. Сол өзге ұлт-
тықтар киелі үйдің құрылысына бірге қатысайық деп ұсыныс жасайды. Олар Құдай-
ға сиынғандықтан (өздерінің табынатын құдайларынан бөлек, өздері тұрып жатқан 
жердің қожайыны деп есептегендіктен, Құдайға да сиынды), осы ғибадатхананың 
құрылысына қатыса аламыз деп ойлады. Бірақ исраилдік әулет басшылары олардың 
көмектерінен бас тартты. Сонда сол бөтен ұлттықтар құрылыс жұмысын тоқтатпақ 
болды. Олар Парсы елінде Кирден кейін билік құрған патшаға «Яһуди халқы патшаға 

қарсы қастандық ұйымдастыруда» деген жала жауып хат жолдады. Артақсерікс 
патшаға бұл хабар ұнамады. Ол өзінің өкіліне бұл мәселені шешуді, ал құрылысты 
тоқтатуды бұйырды.

Басында құрылысшылар қорыққан-
дықтан, құрылыс жұмыстарын тоқтатамыз 
деп шешті, бірақ Хаққай мен Зәкәрия пай-
ғамбардың жігерлендіру сөздерін есті-
генде, олар құрылысты жалғастырды (бұл 
пайғамбарлардың айтқандарын Киелі 
кітаптағы осы пайғамбарлардың аттарымен 

аталған кітаптардан оқи аласың).
Жұмыс зор ынтамен істеліп, тез алға ба-

сты. Шеберлер үлкен тастарды қатарынан 
тегістеп төседі, бағаналар тұрғызды, төбе-
лер салды. Құрылыстың жалғасқанын және 
жылдам жүріп жатқанын көргенде, жаула-
ры астанаға қайтадан хат жазды. Ол кезде 
билік басында парсы патшасы Дарий оты-
рған болатын.

Дарий патша Иерусалимдегі ғибадат-
хананың құрылысына кім рұқсат бергенін 

білуді тапсырды және Бабыл патшалығындағы қоймаларда сақталған мұрағат-
тарға іздеу салғызды. Олар өте ұзақ іздеді, ақыр соңында керек шиыршық қағаз-

ды тапты. Ол қағазда: «Ескерілуге тиіс құжат. Кир патша өзінің (Бабылға) билік 
құрған алғашқы жылы Құдайдың Иерусалимдегі киелі үйі туралы мына жарлықты 
шығарды...» Жалпы, онда тек құрылысқа кедергі жасамау туралы ғана емес, 
құрылысқа қажетті нәрселерді, жұмысшылардың тамағы мен шыққан шығындар-
дың бәрін мемлекеттік қазынадан қамтамасыз ету туралы бұйрық жазылған екен.

Сонда Дарий патша құрылысқа кедергі жасап жатқан жауларға мынадай жау-
ап берді: «Құрылысқа кедергі келтірмеңдер! Иерусалимдегі Құдайдың киелі үйінің 
құрылысының шығындары алым-салық есебінен толығымен өтелсін!»

Иерусалимдегі киелі үй Дарий патшаның билік құрған алтыншы жылында салы-
нып бітті. Сонда Исраилдің бүкіл халқы жиналып, Құдайдың киелі үйін зор қуанышпен 

Оған бағыштап, қуанып, шаттанып, Құтқарылу мейрамын да өткізді. Халық Құдайдың 
даңқы үшін үйді құрылысындағы барлық істерді, жұмысшыларды, құрылысшыларды, 

суретшілер мен мүсіншілерді жарылқағаны үшін Құдайға алғыстарын айтты.

Сен қалай ойлайсың?
1. Кир патша не үшін 

Иерусалимдегі 
Құдайдың киелі үйін 
салуға рұқсат берді?

2. Неліктен исраилдіктер 
самариялықтардың 
көмегінен бас тарты?

3. Не үшін Дарий 
патша құрылысты 
жалғастырып қана 
қоймай, олардың 
шығындарын 
мемлекеттік қазынадан 
төлеуге бұйрық берді?

Бұл тарих Езра кітабының 
3-6-тарауларында жазылған. Суретін салған Лариса ГОРОШКО
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Ғибадатхананы қалпына 
келтіру жайында Езра 
кітабынан алынған сөздерді 
ойын алаңындағы көп 
әріптердің ішінен тап.

ҒИБАДАТХАНАНЫ

ҚАЛПЫНА  КЕЛТІРУ
Құрастырған  Олеся ГАНДЗИЙ

Сөздер оңнан солға, солдан 
оңға және төменнен 
жоғарыға, жоғарыдан 
төменге, сонымен қатар, 
қиғашынан да орналасқан. 

Б
ас

қа
ты

рғ
ы

ш

Суретін салған 
Валерия КАЛИЩУК

Еңбекқор ара бар 

өмірінде 1/12 қ
асық 

бал жинайтынын 

білесің бе?

ИЕРУСАЛИМ

ыдыстар

 негізқабырға

 самырсын

ғибадат-

хана

құрылысшылар

леуіліктер

құрбандық

қалыпқа келтіру

өртелетін құрбандық

халық

Ешуа

Пайғамбар

Зоробабел

сылдырмақ

діни 
қызметкер

Қ
ұдайды

ң
 үйі

А Қ С Ы Л Д Ы Р М А Қ Ы Д Қ  
И Ұ А З І Г Е Н Қ З Ы Н І А
Е Р М О Ү Ш Қ Ы Ғ А Л С Н Л
Р Б Ы Р Л Т А Д Қ Й А А И Ы
У А Р О Ы К Б А М О Х Ұ Қ П
С Н С Б Ұ Й Ы М У Т Н А Ы Қ
А Д Ы А А Ы Р А А О Л Т З А
Л Ы Н Б Р Л Ғ Д Б Қ К Ы М К
И Қ М Е Ш У А Қ А Т І Н Е Е
М Е І Л З Б Т О Т Ы Л С Т Л
Т Р Қ Ы И А Р И Е Л У Қ К Т
П А Й Ғ А М Б А Р Ь Е Т Е І
Л Қ Ұ Р Ы Л Ы С Ш Ы Л А Р Р
Қ Ұ Д А Й Д Ы Ң Ү Й І Р Й У
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Аударған 
Айман ҚЫЗЫЛБӨРІКОВА

Жақсы 
істеуге 
тырыс
Лайым жақсылыққа деген 
талпыныстарың бәсеңдемесін. 
Рим. 12:11

Уақытыңды бос өткізіп,
Болмасын жай жүріс.
Қандай іс болса да,
Жақсы істеуге тырыс.

Таңнан кешке дейін,
Еңбек еткін, бала. 
Уақыт тек кетпесін,
Құмырысқаға қара.

Өзіне ұқсас қылып,
Құдай бізді жаратты.
Құмырысқадан жоғары,
Қойды солай талапты.

Ешкіммен өз ісіңді,
Салыстырма алайда.
Тек орындауға ұмтыл,
Құдай нені қалайды.

Дауысын естисің,
Орындағанда ерен. 
«Мейрімді де, адал, 
«Ризамын құлым» – деген.

Суретін салған Елена МАМАЕВА
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Анамның 
неше қолы 

бар?
Баяндаған Эльвира ҚАҺАРМАН

Бір мектепте оқушылар ананың қолының қандай жұмыстарды 
атқаратыны туралы мазмұндама жазулары керек еді. Алина 
есімді қыздың жазған мазмұндамасын мұғалім бәріне оқып 
берді.

«Анамның қолы. Бір қолымен анам май шайқайды. 
Тағы біреуімен Киелі кітапты құшағында ұстайды. 
Басқа қолымен әкемнің күртешесін жөндейді. Басқа 
қолымен тамақ пісіреді. Тағы біреуімен мектептің 

алдында менің шашымды өреді...»

Басқа қолымен, басқа 
қолымен... Алина, 
сенің анаңның неше 

қолы бар?

Екі қол әкем үшін. Әр балаға екі қолдан, ал 
біздің отбасыда жеті бала бар, сонда он төрт 
қол. Ас бөлме мен бақ үшін екі қолдан. Екі 

қолы мұқтаж адамдар үшін және мінәжат 
етуүшін. Барлығы жиырма төрт қол.

Егер солай болса, онда 
Құдайдың да анаңа деген 

батаға толы екі қолы бар. 
Жарайсың, Алина!

Суретін салған Катерина ПРАВДОХИНА10 11
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Жіп үзіліп кетпесе болғаны!
Жетіспей тұрған етістіктерді аудың 
ішіне жазып шық, олар «ды» деген 
буынмен аяқталады. Ал қалған 
етістіктерді бағананың ішіне жазып 
шық. Керек етістіктердің бәрі Лұқа 
жазған Ізгі хабардың аяттарында 
жазылған (5:1-11).

НЕ ДЕГЕН КӨП 
БАЛЫҚ!

О
йл

ан
ы

п,
 ж

аз
ы

п 
ал

!

1. Исаның жанына __________.
2. Халық иін тіресіп __________.
3. Иса қайыққа __________.
4. Шимоннан жағадан арырақ жүзіп барып 

тұруын __________.
5. Ауларын салғанда олар өте көп балық 

__________.
6. Балықтың көптігінен аулары __________.
7. Жолдастарын қол бұлғап көмекке __________.
8. Екі қайықты да балыққа __________.
9. Тіпті қайықтары суға __________. 
10. Шимон Петір Исаның аяғына __________.
11. Себебі өзі де, қасындағылардың бәрі де 

осынша көп балық ұстағандарынан үрейлері 
ұша __________.

12. Екі қайықты жағаға __________.
13. Бір күні Иса Генесәрет көлінің жағасында 

__________, халық жиналды.
14. Халық Құдай сөзін __________ үшін Оның 

қасына жиналып...
15. Иса көл жиегінде тұрған екі қайықты 

__________.
16. Қайықтан түскен балықшылар ауларын 

__________ жатты.

17. Осылай Ол қайық үстінен тәлім 
__________.

18. Иса сөзін __________.
19. «Көлдің терең жеріне __________ барып, 

балыққа ау сал».
20. «Ұстаз, біз түні бойы __________, түк ұстай 

алған жоқпыз».
21. «Бірақ Сіз айтқан соң ауларды тағы да салып 

__________».
22. «Ием, қасымнан __________, мен күнәкар 

адаммын!»
23. «Бұдан былай адамдарды жинап __________ 

боласың».
24. Исаға шәкірт __________.

Құрастырған Ержан БОЛАТОВ

Суретін салған 
Валерия КАЛИЩУК
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4. Қараңғы түсіп барады. Пим қанша кері жүгір-
се де, қараңғыдан керек соқпақты таба ал-
мады. Ол анасының айтқанын тыңдамағаны-
на өкінді. Жалқаулық оны жайсыз жағдайға 
алып келді.

5. «Еріншек болмағанымда, жеміс-жидектерді 
ертерек жинап, үйге қайтатын едім», – деп 
ойлаған көжек көзінен аққан жасын сүртіп, 
басы ауған жаққа кете берді. Ол қазір анасы-
ның жанында, үйде болғысы келді!

2. Тал түс болса да, төсекте тағы да жата тұрғы-
сы келді. Сондықтан бұған көңілі толмады. 
Ал анасы орманға барып жеміс-жидек теріп 
келуін сұрағанда, күңкілдей бастады. Пимнің 
мүлдем ешқайда барғысы келмеді!

3. Соған қарамастан, ол себетті алды да, ор-
манға беттеді. Кенет оның құлағына көбе-
лек қонды. Көжек оны ұстап алғысы келді, 
бірақ бұл оңай емес екен. Оның көбелектің 
соңынан ұзақ жүгіргені сонша, алысқа кетіп 
қалғанын байқамай қалды.

1.  «Тұра ғой, бұлай ұзақ ұйықтауға болмайды 
ғой!» – деп оятты анасы Пимді. Ол бір аунап 
түсіп, бетін жастықпен бүркеп алды. Анасы 
оны ұзақ оятқан соң, ақыры орнынан тұрды. 
Пим төсектен тұрғанда, көңіл-күйі болмады.

4-бөлім

Лаура ЖАНӘБІЛКөжек 

ПИМ мен

тиін дот
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10. Үйге жақындағанда, есіктің алдында жылап оты-
рған анасын көрді. Ол лезде анасының құшағына 
құлады. Көжек өзінің еріншектігі және тілалма-
ушығы үшін кешірім сұрады. Анасы ұлын қатты 
құшақтады және кешірді...

6. Сол сәтте Пим бір үйшікті көрді. Терезелер-
ден жарық байқалды. Есік ашылып, үйден 
бір қыз шықты. Ол: «Ой, көжек!» – деді. 
Оның артынан әжесі мен атасы да шықты.

7. Әже дірілдеген көжекті қолына алып, үйге 
кіргізді де, оған дәмді сәбіз берді. Ал кішкен-
тай қыз Пимді жылы көрпешеге орап қойды. 
Шаршап, мазасы қашқан көжек көп ұзамай 
ұйықтап қалды.

8. Ерте оянған Пим өзінің қайда екенін бірден 
түсіне қойған жоқ. Ол кеше не болғанын есі-
не алды және тезірек үйге, анасының жаны-
на барғысы келді. Қыз бен оның әжесі кө-
жекті дәмді қырыққабатпен тамақтандырып, 
еркіне жіберді.

9. Күн жарқырап тұрғандықтан, ол дұрыс жол-
ды тауып, себетін қалдырған бетке қарай 
секіріп кетті. Құр қол баруға ұялған Пим 
жеміс-жидектерді тез жинап алды да, үйіне 
қарай асықты.

Пайдалы кеңес

«Қандай ж
ұмыс болса 

да, оны адам баласы үшін 

ғана емес, Иеміз үшін істеп 

жүргендей 
жан-тәндеріңмен 

атқарыңдар!

Суретін салған Юлия ПРАВДОХИНА
(Жалғасы бар)
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Жел диірменіне жауаптарды 
жаз, сонда олардың бірінші 
әріптерінен (белгіленіп тұрған 
торшалар) Киелі кітапта 
кездесетін таулардың аттарын 
таба аласың. 

ЖЕЛ
ДИІРМЕНІ

А
1. Арыстанды жығып, оның ішінен бал жеген 

кім? (Би. 14:5-9).
2. Хадассаның екінші есімі (Ест. 2:7).
3. «Бел тізе бүгіп, ________ да иіледі» (Иш. 

46:1).
4. Ұсақ сөзінің антонимы.
5. Екінші нота.

Б
1. Ыбырайым Сараның мәйітін Махпела да-

ласындағы үңгірге қойды, сол жер қалай 
аталады? (Жар. 23:19). 

2. Тоғайдың синонимы.
3. «Иеміз – Рух, Иеміздің ________ бар жер-

де азаттық бар» (2Қор. 3:17).
4. Тігін құралы.
5. Исраилде жиырма жыл бойы билік айтқан 

Тола би кім болған? (Бил. 10:2).
В
1. Жаратушы Саулды Өз халқының басшысы 

етіп таңдағанын оның басына май жағу 
арқылы білдірген пайғамбардың есімі? 
(1Пат. 10:1).

2. Рехабияхтың тұңғыш ұлының есімі кім? 
(1Шеж. 24:21).

3. «________ бауырыңның көзіндегі жаңқа-
ны көре тұра, өз көзіңдегі бөренені байқа-
майсың?» (Лұқ. 6:41).

4. Рахила Жүсіпке кім болып келеді?
Г
1. Мылқаның алтыншы ұлының есімі (Жар. 

22:20-22).
2. «________ әділ, Ол әділдікті сүйеді, Шын-

шыл жандар Оның бет-жүзін көреді» 
(Жыр. 10:7).

3. Исраилдің бірінші патшасы (1Пат. 10:19-
25).

4. Пауыл шомылдыру рәсімінен кімді өт-
кізді? (1Қор. 1:13-14).

5. Түнде жерге жарығын түсіреді.

Й
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киелІ КІТАП 
ЖҰМБАҚТАРЫ

Махаббат ЛЕСПАЙ

Көп сөздерді білді ол,
Бәрін де нақты дәл көрді.
Балық, гүл, аң, құстармен,
Жануарларға сай ат берді.
Дұрыс тауып шешімін,
Даналықпен берді есімін.
Жасады бір қате қадам,
Есімі оның кім? _ _ _ _. Ол ішекті аспаптар мен

Сыбызғыда ойнау  шы  лар   -
дың Түп атасы болады.
Ағасынан шатырда тұрып
Мал бағатындар тарады.
Ағасы есімі болды Ябал,
Оның есімін білсең айт 
_ _ _ _ .

1.

2.

Суретін салған 
Яна СУЛТАН

 Мінажат етті ұзақ анасы, 
Дұға жетті Құдайға, шамасы.
Ғибадатханада болды ұдайы,
Қорғап жүрді ұлын Құдайы.
Жақсылыққа болды үйір,
Есімі оның _ _ _ _ _ _ .

3.

Ерекшеленді бәрінен ерек, 
Өте дана, бай болды бөлек.
Құдайға ғибадатқана салған,
Патшайымға оны көру болды арман.
Білсең, айтшы енді сен,
Ол Дәуіт ұлы _ _ _ _ _ _ _ _ .

4.

Құндыздарды – тәртіпті 

аңдар деп атауға болат
ынын 

сен білесің бе? 

Олар ағаштарды құлатып, 

бірнеше бөлмелі үй тұрғызады, 

қысқа азықтарын жинайды, 

су қоймаларын қалыпқа 

келтіріп, платиналар 

тұрғызады.

Теріс жолдарыңнан қайтып,
Құдай жолына келіңдер.
Құдай патшалығы жерде орнайтын,
Кез таяды көріңдер.
Деп күнәдан бас тартуға,
Шақырды барлық халықты.
Естігенде дауысынан,
Шомылдырушы _ _ _ _ _  таныпты.

5.
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Мараттың ата-анасы үйде болмаған бір сенбіде оның 
әжесі азық-түлік сатып алу үшін дүкенге барып келуге 
жиналды:

– Марат, жүр бірге барып келейік, бірге қызығырақ бо-
лады.

– Жоқ, әже! – деді Марат. – Қазір маған Мақсат келеді.
Дүкенге әжесі өзі жалғыз кетті, ал қайтқанда, қолын-

да азық-түлікке толы дорбасы болды. Баспалдақтан 
көтеріліп келе жатып, демін алу үшін жарты жолдан 
тоқтағанда, жоғарғы жақтан дүрсілдеген дауысты естіді. 
Көзін көтеріп қарап, Мараттың баспалдақтан баспал-
даққа қуана секіріп, өзіне қарай келе жатқанын көрді.

– О, әже, сен келіп қойдың ба? – деді де, әжесінің жа-
нынан немқұрайлы өте шықты.

– Марат, сен қайда барасың? – деп сұрап үлгерді әже-
сі. 

– Мен далаға ойнауға барамын! Мені онда бала-
лар күтіп тұр, – деп бейқам жауап берді ол. 

Әжесі бір күрсініп, дорбасын қолына алды да, 
баспалдақпен әрең көтеріліп, жоғары қарай 
адымдады.

Ләйлә ШЫНТАЙ

(Жалғасы. Басы 3/2021-нөмірде)

Мараттың 
ар-ұжданы
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Қалағанынша ойнаған Марат үйге аяғын сүйретіп әрең 
жетті. Бөлмесіне кірді де, төсектің үстіне құлай кетті. Неме-
ресінің шаршағанын көрген әжесі оны аяп кетті. Ол неме-
ресіне күртешесін шешуге көмектесті де, шашылып жатқан 
ойыншықтарды жинап алды.

– Сен қатты шаршаған сияқтысың ғой, балам. Саған еш-
теңе керек емес па? – деп сұрады әжесі жұмсақ үнмен. – Мен 
саған дәмді шырын сатып алдым. Құйып берейін бе?

– Иә, әже, – деді ол.
Әжесі ас бөлмеге кеткен кезде, ол былай ойлады: «Әжем де 

шаршаған шығар. Үлкен дорбаны дүкеннен үйге дейін көтеріп 
келді... Әжеммен бірге дүкенге баруым керек еді». Мараттың 
ішкі дауысы: «Сен дұрыс істемедің, Құдай сенің іс-әрекетіңе 

риза емес», - деп үн қатты. – «Бірақ, мені далада достарым 
күтіп тұрғандықтан, қатты асықтым, – деп ақтады ол өзін. 
– Ал әжем дүкенге менсіз көп барған. Жалғыз барып кел-
ді, онда тұрған не бар?!» – деп сөйледі бір жағымсыз да-
уыс Мараттың ішінен. Ол әжесін де, өзін де аяды. «Енді 
мен екіге бөліне алмаймын ғой!» – деп жұбатты ол өзін.

Осы кезде әжесі Мараттың шырынын алып бөлмеге 
кірді, бірақ оның шырынды ішкісі келмей қалды. Оның 
жан-дүниесі тыным таппады.

– Ішкім келмейді... – деп, әжесінің көзіне қарамауға ты-
рысып, көңілсіз міңгірледі.

– Сен ауырып қалған жоқсың ба? Олай қатты жүгірме-
уің керек еді, – деп уайымдаған әжесі оның терлеп кеткен 
маңдайына қолын қойды.

Бірақ Марат өзінің немен ауырып қалғанын жақсы біл-
ді. Ол «ар-ұжданмен» ауырып қалды. Әжесі соны білсе 
ғой! Өзінің жан-дүниесінде не болып жатқанын әжесіне 
қалай айтарын ол білмеді.

– Жарайды, балам, демалып ал. Ал мен бөлмеме ба-
рып, кішкене жата тұрайын, – деді де, әжесі бөлмеден 
шығып кетті.

Мараттың жаны тыным таппады, оның кеудесін 
бірдеңе қатты қысты. Ол әжесін қатты жақсы көреді, 
сондықтан: «Бұдан былай әжемнің ауыр заттарды 
тасуына жол бермеймін!» – деп шешті. Тіпті, енді, 

қоқысты да бірге шығарады. Бірақ, неліктен бұры-
нырақ әжесінің оны аяйтынын байқамаған. Жайлы 

жатуына бірдеңе кедергі келтірді. Ол төсектен тұрды да, 
әжесінің бөлмесіне барды:

– Әже, тыңдашы, саған бірдеңе айтқым келеді.
Әжесі бар назарын Маратқа аударды.
– Бүгін бір баланың басынан қызық, бірақ жақсы емес 

оқиға өтті... Білесің бе, ол қатты асыққандықтан, әжесіне 
көмектескісі келмеді. Сондықтан қазір өзін жаман сезіну-

де. Бірақ, ол ендігәрі олай істемейді. Бұған дейін оның 
ар-ұжданы ұйықтап жатқан еді, енді ол оянып, тыным 

бермей жатыр, – деп қобалжыған Марат бәрін айтып 
біткенше асықты. – Қалай ойлайсың, бұл тәртіпсіз 
баланы әжесі кешіре ала ма?16 17
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Марат әжесінен жағымды жауап күтіп, жалынышты көз-
бен қарады. Әжесі күлімсіреп:

– Ендігәрі олай істемейді дейсің бе? Сен ол баланы тани-
сың ба?

– Әрине, танимын! Сен де оны жақсы білесің. Ол біздің 
үйде бұрыннан тұрады.

– Оған ар-ұжданы шынымен тыным бермей жатыр ма?
Мараттың берген жауабына әжесі іштей қуанды, бірақ сы-

рттай кім туралы айтып тұрғанын білмейтіндей түр көрсетті.
– Шынымен, тыным бермей жатыр! – деп Марат қатты 

күрсінді, кішкене кідіріп сөзін жалғастырды: – Білесің бе, 
ол, тіпті, оның мына жерін тесіп бара жатыр. (Оның оянған 
ар-ұжданы болуға тиіс кеудесінің тұсына ол қолын қойды.) 
Бірақ ол ар-ұжданнан қашып кеткісі келмейді, өйткені Құдай 
бәрін көріп тұр...

Кішкене үнсіздіктен кейін әжесі немересіне еңкейіп, сүй-
іспеншілікпен былай деді:

– Онда, әжесі оны кешіреді.
Марат қуанғаннан жүзі жарқырап, әжесін құшақтады да, 

оған:
– Мен өзім жайында айтып жатқанымды сен түсініп қой-

дың емес пе?! Әже, бүгін дұрыс емес әрекет жасағаным 
үшін ар-ұжданым айыптап, содан көңілім түсіп кеткенін 
білесің бе? Енді менің ар-ұжданым қазір не істеп жатқа-
нын тауып көрші. Ешқашан таба алмайсың! Ол қуанып 
жатыр!

– Құдай да сенімен бірге қуанып жатыр, – деп 
күлімсіреді әжесі немересінің қуанышына қарап.

Суретін салған Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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Суреттерде Петірді қамауға алған кездер бейнеленіп тұр (Елш. 12:1-
17). Мәтінді оқып, суреттердің астына сай келетін етістіктерді 

жазып шық. Бұл оқиғаның атауын біле алуың үшін сандарға қарап, 
керек әріптерді мәтіннің астындағы торшаларға жаз. 

Ирод (Агриппа) патша қауымның кейбір мүше-
лерін тұтқындатып, зорлық-зомбылық көрсет-
ті. Осы қылығы яһудилерге ұнағанын көрген ол 
Петірді де тұтқындап, оны түрмеге жаптырды. Ал 
қауым ол үшін Құдайға қызу жалбарынып сиыну-
мен болды. 

Ирод оны соттайтын түні Петір екі жасақшының 
ортасында екі шынжырмен байлаулы ұйықтап 
жатты. Кенеттен Жаратқан Иенің бір періштесі пай-
да болып, қапас жарқырап кетті. Періште Петірді 
бүйірінен түртіп оятты. Ол шапанын жамылып, аяқ 
киімін киіп, періштеге ілесіп, қапастан шықты. Ол 
періштенің істегені өңінде болып жатқанын ұқпай, 
аян көріп тұрмын деп ойлады. Бір көшемен жүріп, 
қалаға шыққанда, кенеттен періште Петірдің қа-
сынан ғайып болды. Петір өз-өзіне келгеннен кей-
ін мұның бәрі өңінде болғанын ұқты. 

Ол Марқа деп те аталған Жоханның шешесі 
Мәриямның үйіне асықты. Петір сыртқы есікті 
ұзақ қағып тұрды. Ақырында, олар есікті ашып, 
оны көргенде, қатты таңқалды. Петір сабыр етің-
дер деп қолын сілтеп, Иеміздің оны түрмеден қа-
лай шығарғанын әңгімелеп берді.

Суретін салған Яков БУРДА
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Сен бір рет болса да «дарынды көміп тастау» де-
генді естіп пе едің? Бір түрлі естіледі, солай емес пе? 
Өз қабілетіңді қалай көміп қоясың? Жерге қазына 
көміп қоюға болады, ал иттер өз сүйектерін, тиін-
дер жаңғақтарын жасырады. Бірақ дарынды қалай 
көмеді?

Негізі, Иса жерде өмір сүрген тұста «дарын» деп 
алтын немесе күміс кесектерді айтатын. Сондай ке-
сектің салмағы 26 килограммға жуық. Шамамен се-
гіз жасар баланың салмағымен бірдей.

Бірде Иса мынадай астарлы әңгімені айтып 
берді. Бір қожайын сапарға кетер алдында қы-
зметшілерін шақырып алып, біреуіне бес, екін-
шісіне екі, ал үшіншісіне бір ат басындай күміс 
береді. Бірінші және екінші қызметші қожайыны-
ның қаржысын көбейтеді, ал үшінші қызметші өз 
күмісін жерге көміп тастайды. Қожайыны сапар-
дан қайта оралғанда, екі қызметші күмісті еке 
есе көбейтіп алып келеді, ал үшіншісі қожай-
ыны берген қаржыны ғана береді. Қожайыны 
қызметшінің өз күмісін жұмысқа қолданбаға-
ны үшін ашуланады.

«Дарынды көміп тастау» деген мәтін өз 
қабілетіңді қолданбау дегенді білдіреді. 
Мысалы, бір баланың дауысы керемет 
шығады, ол өлең айта алады, бірақ өлең 
айтпайды. Бір қыз сурет сала алады, бірақ 

өз қабілетін дамытпайды. Сонда уақыт өте 
олардың қабілеттерінен еш пайда болмаған-

дықтан, сөніп қалады.
Бізге де бір-бірімізге қызмет ету және Құдай-

дың атың даңқтау үшін дарындар берілген. 
Жаратушы біздің Иса баяндаған астарлы әң-
гімедегі жалқау қызметші сияқты болмай, өз 
дарындарымызды қолданғанымызды қалай-
ды. 
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Хадиша ҒАЛЫМ

ДАРЫНДЫ  КӨМІП 
ТАСТАУ

Исаның айтқан астарлы 
әңгімесін Матай жазған Ізгі 
хабардың 25-тарауының 

14-30-аяттарынан оқи аласың.

Суретін салған 
Юлия ПРАВДОХИНА
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Жырлар – ғибадатханаға барар жолда және Құдайға 
құлшылық ету кезінде айтылатын ән-жыр.

ЖЫРЛАР

1. Құдайыммен _________ үстіне 
шығамын.

2. Жаратқан Ием – менің 
___________.

3. Өйткені жартасым, берік 
___________.

4. Шын өмір _________ маған көрсе-
тесің.

5. Жаратқан Иені мадақтаймын әр 
уақытта,

Оны мақтаған жыр ұдайы жүрсін 
___________.

6. ___________ қалай 

Аңсаса мөлдір ________,

О, Құдай, жаным солай Сені аңсайды!

Қа
не

ке
й,

 т
ау

ы
п 

кө
р!

Лашық құстар ұрғашы-

лары үшін үйлерін 
кәдімгі 

лашық сиятқы етіп 

құрастыратынын және 

оның жан-жағын әдемі 

заттармен, гүл және ұлу 

қабыршағымен әсемдей-

тінін білесің бе?

Забур жыры кітабының аяттарына 
сәйкес суретті таңдап ал.

Суретін салған Александр МИКУСЕВИЧ
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Қорынттағы уағыз
Елшілер істері, 8–9 тарау, 13–20 (49–52 жж. И.М т.к)

Ақила мен 
Прискила 
Пауылдың достары, 
олар да Исаға 
сенушілер еді. Олар 
шатыр жасаумен 
айналысып, күн 
көретін. Олар 
қайда?

Шатырды неше 
әскер тексеруде?

Грекияда 
жалған тәңір 
мүсіндері көп. 
Сол мүсіндердің 
нешеуін көріп 
тұрсың?

Осы үш 
құмыраны 
тап.

Пауыл Қорынттағы 
сенушілердің мемлекеттік 
сотқа жүгінбеулері 
керек екенін айтқан. 
Екі ұрсысып тұрған 
саудагерлерді тап.

Пауылдың достары 
Сыйлас пен Тімоте онымен 
Қорынтта жолықты. 
Оларды көріп тұрсың ба?

Халыққа Иса жайында айтқан адамның 
бірі – Пауыл. Пауыл Исаға сенушілерді 
қудалап, олардың қас жауы болған. Бірақ 
ол Дамаскке барар жолда Исаның дауысын 

естіп, Оған сенді. Осыдан кейін ол Ізгі 
хабарды халыққа қажымай тарата бастады.

Петер МАРТИН
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Суретін салған Петер КЕНТ

Пауыл қаладағы 
сенушілерге хат жазатын. 
Базарда жүгіріп жүрген 
хатшыны тап.

Патшаның 
суретін тап.

Жалған тәңірлерге 
арналған етті жеуге 
бола ма деген 
сұрақ сенушілерді 
алаңдатқан. Ет 
сатушысын тап.

Сүйекті мүжіп 
жатқан итті 
көріп тұрсың 
ба?

Нан сатылатын 
дүкенді тап.

Жеміс-жидек 
сатылатын 
дүкенді тап.

Балаларды жинап, 
әңгіме айтып 
отырған қарт кісіні 
көріп тұрсың ба?

Қызыл матаны 
тек өте бай 
адамдар ғана 
сатып алған. 
Оны қай жерде 
сататынын тап.

Бай әйелді 
зембілге салып, 
үстін бүркеп, 
аулада тасып 
жүргенін көріп 
тұрсың ба?

Пауыл сенушілерге өлімнен 
қорықпау керек екенін 
уағыздайтын, өйткені Иса 
өлімнен қайта тірілді. Жерлеу 
рәсімін көріп тұрсың ба?
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Бірде Иса Ғалилея көлінің жағасымен 
келе жатып, ағайынды екі жігітті: Зебедейдің 
ұлдары Жақып пен Жоханды көрді. Олар балық 
аулаушылар еді. Иса оларды Өзіне шақырды. 
Екеуі дереу қайықты да, әкелерін де тастап, Исаға 
шәкірт болып ерді. Бұл екеуіне Иса «Боанергес», 
яғни «Жауар күндей күркіреген жігіттер» деген 
қосымша ат берді. Сол кездегі дәстүрге сай Жохан 
өз есімін атамай, оның орнына «Иса жақсы көрген 
шәкірт» деген жанама есімді қолданады. Бұл 
Иса басқа шәкірттерін одан кем көрген дегенді 
білдірмейді, керісінше, Жоханның өз Ұстазының 
сүйіспеншілігін айрықша ұғынғанын көрсетеді. 
Жохан Онымен бірге жүріп, басынан өткен 
көп оқиғалардан Исаның мүлде ерекше екенін 
айқындайтын деректерді таңдаған. Иса тәліміне 
зейін қоюшыларымен, шәкірттерімен және 
қарсыластарымен сұхбаттарында Өзінің көктен 
келген Билеуші екенін ашық білдіріп, оларды 
шынымен бақытты өмір жолына түсуге шақырады.

Иса шегеленген айқыштан Өзінің шешесі мен 
оның қасындағы Өзін жақсы көретін шәкіртін 
көргенде шешесіне: «Апа, енді мынау – сіздің 
ұлыңыз!» – деді. Содан кейін шәкіртіне: «Енді 
осы кісі – сенің анаң!» – деп, өз анасын сүйікті 
шәкіртіне тапсырған болатын.

Жохан бірнеше кітаптың авторы. Олар 
– Жохан жазған Ізгі хабар, Жоханның 1, 2, 
3-хаттары және Аян.

«Жохан жазған Ізгі хабар» жайында.
Ерте кездегі қауым жетекшілері қалдырған 

мәліметтер бойынша осы Ізгі хабарды Мәсіх 
Исаның он екі елшісінің бірі Жохан бүгінгі 
Түркия елінің батыс Анадолу аймағындағы Ефес 
қаласында жазған. Бұл жазба Матай, Марқа және 
Лұқа жазған «Ізгі хабарлардан» кейін, шамамен 
б.з. 80 жылдары жарық көріп, тараған. Ол 
Құтқарушымыздың осы дүниеге келіп, өз өмірін 
құрбан ету себебін терең баяндайды.

Бұл жазбада Исаның шексіз сүйіспеншілікпен 
жасаған іс-әрекеттері, Оның адамзат үшін құрбан 
болуы және қайта тірілуі туралы Оны көздерімен 
көрген куәгерлердің мәліметтері де берілген. 
Жохан жазған Ізгі хабарды оқыған не тыңдаған 
көптеген адамдар Мәсіх Исаға жүректерінен орын 
беріп, Құдай Тағаланың ақиқат жолымен жүріп, 
Оның жарылқауына кенеліп келеді.

Мәсіх Исаның шәкірті және елшісі Жохан 
Бірінші хатты б.з. 85-95 жылдары аралығында 
жазды. Сол кезде сенушілер қауымдарына 
«білімпаздық» (гностицизм) деп аталған қате 
ілім ене бастаған еді. Оны уағыздаушылар 
Мәсіх шынымен адам болып дүниеге келмеген 
және адамзат үшін өлмеген деген қате пікірді 
ұстанды (4:2-3,9-10). Олар зат жаман, тек рух 
қана Құдайдікі, адам өмірінің тәндік жағы емес, 
рухани жағы ғана маңызды деп ойлады. Мұндай 
ілімді жақтаушылар аса күнәлі өмір сүрсе, тағы 
басқалары өз денелерін асқан қатаң тәртіпке 
бағындыратын.

Жохан сәлемхатын қабылдаушыларды ерекше 
жылылықпен «балаларым» деп атады. Себебі 
олардың көпшілігі оның қызметінің арқасында 
рухани өмірге ие болған немесе рухани жетілген 
еді. Бүгінгі күні біз де Құдайдың елшісі Жоханның 
үш хатынан айқын әрі жан-жақты тәлімді, пайдалы 
нұсқауларды табамыз.

Құдайдың елшісі Жохан Екінші хатты б.з. 85-95 
жылдарында жазған. 

Жоханның Үшінші хат та шамамен б.з. 85-95 
жылдары жазылған болса керек.

Батыс Түркиядағы Азия аймағында Диотреф 
есімді өркөкірек қауым жетекшісі болды. Ол 
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Құдайдың елшісі Жохан жіберген уағызшыларды 
қабылдамай, тіпті, оларды қарсы алған сенушілерді 
қауымнан алыстатқан еді. Енді қарт елші бұл хатын 
уағызшыларға көрсеткен қонақжайлылығы үшін 
Гайды мақтап, ал Диотрефті сөкпек ниетпен сол 
қауымға арнап жазды.

«Аян» жазбасы Құдайдың осы дүниеге арнаған 
мәңгілік ниетін көрсетеді. Мұнда Иса Мәсіх 
адамзаттың ұлы Билеушісі әрі Соттаушысы 
ретінде аян береді. Ол жер бетіне қайта оралып, 
жексұрын күштерді біржола құртып, ешқандай 
күнә, қайғы және өлім болмайтын жаңа көк пен 
жаңа жерді жарататын болады. Әзірше әзәзіл 
шайтан осы күнәкар дүниеге билігін жүргізіп, 
сенушілерді қуғындап келеді. Бірақ олар 
Құтқарушы Мәсіхтің құрбандық өлімі мен қайта 
тірілуіне деген сенімдерін берік ұстанып, ашық 
мойындаулары арқылы әзәзілді жеңіп шығады. 
Сенушілерде рухани қатерден қорғайтын Мәсіхтің 
«таңбасы» бар. Мәсіх қайтып келгенде олар бәрінің 
алдында ақталып, Оның мәңгілік Патшалығының 
салтанаты мен бақытынан үлестерін алады.

«Аянды» жазып қалдырған — Құдайдың 
елшісі Жохан. Ол жасы ұлғайған шағында Ефес 
қауымының жетекшісі болған. Ақсақал, сондай-
ақ, қазіргі Батыс Түркияда орналасқан Азия 
аймағындағы өзге қауымдарда да қызмет етіп 
жүрген. Осы аймақтың халқы рим патшасына 
(императорға) жағымпазданып, оған «Әлемнің 
құтқарушы иесі» деп құлдық ұрып келді. Сол 
кездегі Домициан патша (б.з. 81-96 ж.) барлық 
ұлттарды өзіне осылай табынуға күштеген қатаң 
заң шығарды. Құдай Тағалаға сенушілер мұндай 
талапқа, әрине, бағына алмады; себебі олар Мәсіх 
Исаны өздерінің бірден-бір Құтқарушы Иелері 
деп мойындады. Сондықтан олар жергілікті 
әкімдерден де, жұртшылықтан да қуғын-
сүргін көрді. Қарт елші Жохан өз қауымынан 
аластатылып, қылмыскерлер қамалған шағын 
Патмос аралына жер аударылса, бауырластардың 
бірнешеуі сенімдері үшін шейіт болып жандарын 
қиды.

Алайда бірқатар қауым мүшелері өздерінің 
Мәсіхке деген сенімдерін ұстанумен қатар 
тәкаппар патшаның зұлым бұйрықтарына көнуді 
де жақтап, екіжүзділік таныта бастады. Осындай 
жағдайда Мәсіх Иса елшісі Жоханға аян беріп, 

Азия аймағындағы жеті қауымға (сондай-
ақ жер жүзіндегі барлық басқа қауымдарға 
да) Рим патшасының Құдайды қорлайтын 
жарлықтарына бағынбау жөнінде нық 
ескертіп, хабар жіберді. Өзіне адал болып 
қалғандарға Иеміз қайта оралған кезде 
тамаша сыйларын беретін болады.

«Аянда» суреттемелер, астарлы және 
бейнелі сөздер мен сөз тіркестер көптеп 
қолданылған. Мысалы, жеті саны түгелдік 
пен тұтастықты бейнелейді: жеті қауым 
жер бетіндегі барлық қауымдарды білдіреді, 
әрқайсысы жеті ауыр азаптан тұратын үш 
кезең Құдайдың күнәдан бас тартпаған 
адамзатты үзілді-кесілді жазалайтынын 
білдіреді. Астарлы суреттемелердің түсініктемелері 
көбінесе жазбаның өзінде берілген. Бірақ кейбір 
ұғымдарды егжей-тегжейлі түсіну бізге мүмкін 
емес. Қауымдардың тарихында осы жазбадағы 
кейіпкерлер мен суреттемелерді өз замандарының 
ерекше жағдайлары бойынша түсіндіріп, қате 
қорытындыға келген адамдар да болды.

Ал ғасырлар бойы Жаратқан Иенің «Аяндағы» 
хабары Оның қастық пен қудалау көріп жүрген 
халқы үшін керемет жұбаныш пен күш-қуаттың 
көзі болып келеді. Хақ Тағала Мәсіхтің қайта келуі 
мен ақырғы жеңісін күткен бүгінгі сенушілерді де 
Ізгі хабардың батыл куәгері болуға жігерлендіреді.

Еркежан Нұрғали
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Әлия АБДУХАЙЫРҚЫЗЫ

Суретін салған 
Ғалия ЖЕКСЕНБАЕВА

Мені Кіші Азияда және Еуропада кездестіруге 
болады, мысалы, Ресейде. Сонымен қатар, 
біз Техаста (АҚШ) да кездесеміз. Біз тығылып 
қалуға болатын биік шөптер мен бұталары бар 
жайылымда өзімізді жайлы сезінеміз.

Көктем мен жаздың ымырт кешінде және 
түнінде біз аса белсенді қозғаламыз, ал қыста 
тек күндіз ғана қозғалыста боламыз. Біз шөп пен, 
саңырауқұлақпен, жеміс-жидектермен, мүк-
пен және қынамен қоректенеміз. Суық айлар да 
тұяқтарымызбен қарды теуіп, оның астындағы 
кепкен жапырақтармен, ағаш шырмауық тар мен, 
қырықбуынмен және емен жаңғағымен қорек-
тенеміз, тіпті, ағаштың қабығы мен қарағайдың 

қылқанын жейміз.
Біздің дене бітіміміз ша-
ғын, түктеріміздің түсі 

қоңыр  қай сары, ал аяғы-
мыз өткір тұяқ ты. Теке-

нің басын бір не ше 
аша лы мүйіз бен 

төм  пе  шік әше-
кей  леп тұра ды, 
ал ұрға шы да 
мүл   дем мүйіз 

бол май ды. 
Күз  де текелер 
мүйіз де рін тас-
тайды.

Біздің жауымыз – қасқырлар мен барыстар, 
олар бізді қорек етеді, ал жыртқыш құстар, 
түлкі және жабайы иттер біздің дәрменсіз 
бала  ларымызға шабуыл жасайды. Бірақ осы 
жағдайда да Құдай біздің қамымызды ойлай-
ды. Біздің аласа бойымыз биік шөптердің және 
бұталар дың арасында білінбей жүруімізге 
мүмкіндік береді, көбіне ағаш діңгегінің арты-
на жасырып жүреміз. Сонымен қатар, біз дің 
теріміздің ала-құла түсі орманның ішін де гі 
алдыңғы жылдан қалған жапырақ жайылы мы-
мен бірігіп кетеді.

Мықты аяқтарымызбен алты метр ұзындыққа 
және екі метр биіктікке секіре аламыз, жыл-
дамдығымызды 60 км\сағ-қа дейін ұлғайта 
аламыз. Шындығында біз бұл жылдамдықпен 
ұзақ жүгіре алмаймыз, бірақ жаудан құтылу 
үшін бір рет осы жылдамдыққа ұмтылуымыз 
жетеді. Біздің орташа өмір сүру жасымыз – 10 
жыл.

Киелі кітапта 41-Забур жырында Дәуіт өзінің 
Құдайды іздеуін, біздің бір түрімізбен салыс-
тырады: «Марал қалай аңсаса мөлдір суды, 
О, Құдай, жаным солай Сені аңсайды». Біз де 
марал сияқты көп су ішеміз, сондықтан су көз-
деріне жақын орналасуға тырысамыз. Бірақ 
мен марал емеспін. Маған қарап кейбіреулер 
мені бұғы деп ойлауы да мүмкін, бірақ  олай 
емес. Менің салмағым 60 кг-нан аспайды және 

бойым 70-80 см-ге әрең жетеді, ал бұғылар 
менен әлдеқайда ірілеу.

Мен латын тіліндегі Capreolus 
деген атауымды ешкіге (Capra) 

ұқсастығым бар болған дық-
тан алдым. Түк те қиын 
емес, мен бұғы отба-
сының талғампаз өкілі – 

 Асыл 
тұқымды бұғы

 Елік

Ешкі
Қой

Мен кіммін?
елікпін
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Өзің жаса!

ҚОЛДАН ЖАСАЛҒАН 

СЕБЕТ
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Суретін салған 
Инна КОЗИНА

Зоробабел мен бас діни қызметкер Ешуа б.з. дейін 
512 жылы аяқталған Иерусалимдегі ғибадатхананың 

құрылысына басшылық етуде.
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Ғибадатхананың құрылысшыларына көбірек кірпіш жинауға 
көмектес. Бастаудан мәреге дейін кез келген жолмен барсаң 
болады, тек көбірек кірпіш жинауға болатын жолды таңдап 

ал. Сонымен қатар, сен тек көрсеткіштердің бағытымен ғана 
қозғала аласың. Ең көп жинаған кірпіш саны – 43! 

Сонымен, Алға!

КІРПІШТЕРДІ ЖИНАП АЛ

Б
ас

қа
ты

рғ
ы

ш

Суретін салған Александр МИКУСЕВИЧ
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Ответы к с. 22–23:
16. Проповедь в Коринфе

Прискила 1 
Ақила 2
Шатырды тексеріп жатқан әскерлер 3, 
4, 5
Жалған тәңір мүсіндері 6, 7, 8
Құмыралар 9, 10, 11
Ұрсысып тұрған саудагерлер 12, 13

Сыйлас 14
Тімоте 15
Базарда жүгіріп жүрген 
хатшы 16
Патшаның суреті 17
Ет сатушы 18
Сүйекті мүжіп жатқан ит 19

Нан сатылатын дүкен 20
Жеміс-жидек сатылатын дүкен 21
Оқиғаларды әңгімелеп отырған қарт кісі 
22
Қызыл мата сатылатын дүкен 23
Зембілдегі үсті бүркеулі бай әйел 24
Жерлеу рәсімі 25

Алихан САДЫРБАЕВ, 
11 ЖАС

 Даниял 
ШАРАПОВ

Жохан МУСУРМАН, «Иса 
топан суды тоқтатты»

«Ш
ар

ап
ат

» 
қо

рж
ы

ны
на

н
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Мөлдір Нұрболқызы, Нұрсұлтан қаласы Арсен Сауырбаев, “Ғолият және Дәуіт”

Ж
ау

ап
та

р:

2 бет: Ынта
8 бет:
11 бет: 1. Жиналды. 2. Тұрды. 3. Отырды. 

4. Сұрады. 5. Ұстады. 6. Жыртылды. 
7. Шақырды. 8. Толтырды. 9. Бата 
бастады. 10. Жығылды. 11. Аңтарылды. 
12. Шығарды. 13. Тұрғанда. 14. Тыңдау. 
15. Көрді. 16. Жуып. 17. Берді. 18. 
Бітірді. 19. Жүзіп. 20. Еңбектеніп. 21. 
Көрейін. 22. Кете көріңіз. 23. Әкелетін. 
24. Болып ерді.

14 бет: А қанаты:1. Самсон. 2. Естер. 3. Небо. 4. Ірі. 5. Ре.
Б қанаты: 1. Хеброн. 2. Орман. 3. Рухы. 4. Ине. 5. Би.
В қанаты: 1. Самуил. 2. Ишиях. 3. Неге. 4. Ана. 5. Й.
Г қанаты: 1. Пилдаш. 2. Иеміз. 3. Саул. 4. Гай. 5. Ай.
15 бет: 1. Адам (Жар. 2:20). 2. Юбал (Жар. 4:21). 3. Самуил (1Пат. 1:20). 

4. Сүлеймен (3Пат. 6:1-2). 5. Жақияны (Мат. 3:6).
19 бет: 1. Қолға түсірді. 2. Жаптырды. 3. Сиынумен. 4. Ұйықтап жатты. 

5. Оятты. 6. Шапанын жамылып. 7. Аяғына киіп. 8. Шықты. 9. 
Асықты. 10. Қағып тұрды. 11. Ашып. 12. Әңгімелеп. ТҮС НЕМЕСЕ 
ШЫНДЫҚ.

21 бет: ЖЫРЛАР: 1. Қамалдың (Жыр. 17:30). 2. Бағушым (Жыр. 22:1). 
3. Қамалымсың (Жыр. 30:4). 4. Жолын (Жыр. 15:11). 5. Аузымда 
(Жыр. 33:2). 6. Марал, суды (Жыр. 41:2).

32 бет: Пингвин, зебра, шоттұмсық, арыстан, кенгуру, ақ аю, 
сайқымазақ балықтар, теңіз шаяны, әбжылан.
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А Қ С Ы Л Д Ы Р М А Қ Ы Д Қ  
И Ұ А З І Г Е Н Қ З Ы Н І А
Е Р М О Ү Ш Қ Ы Ғ А Л С Н Л
Р Б Ы Р Л Т А Д Қ Й А А И Ы
У А Р О Ы К Б А М О Х Ұ Қ П
С Н С Б Ұ Й Ы М У Т Н А Ы Қ
А Д Ы А А Ы Р А А О Л Т З А
Л Ы Н Б Р Л Ғ Д Б Қ К Ы М К
И Қ М Е Ш У А Қ А Т І Н Е Е
М Е І Л З Б Т О Т Ы Л С Т Л
Т Р Қ Ы И А Р И Е Л У Қ К Т
П А Й Ғ А М Б А Р Ь Е Т Е І
Л Қ Ұ Р Ы Л Ы С Ш Ы Л А Р Р
Қ Ұ Д А Й Д Ы Ң Ү Й І Р Й У
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ТҮСІНІСПЕУШІЛІК Көжек Пим жеміс-жидек жинау 
үшін орманға кетті. Жол жөнекей ол 
орманның басқа да мекендеушілерін 
кезіктірді. Орманда мекендемейтін 
жануарларды тауып, оларды 
қаламсаппен белгілеп шық.

Суретін салған 
Юлия ПРАВДОХИНА
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