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Tanrı sizin ailenize hiç bir 
 bebek gönderdi mi? 
 Ne kadar heyecan 
 verici!  İshak ve  
   Rebeka iki kat  
   sevinmiş olmalılar. 
   Tanrı onlara ikiz 
   çocuk verecekti. 

1 2



Rebeka’nın bir planı vardı.  İshak’ın sevdiği yemeği 
pişirirken, Yakup Esav’ın elbiselerini giydi, ve tüylü 
hayvan derilerini ellerine ve ensesine koydu.  İshak 
        iyi göremiyordu.  Belki onu 
        aldatabilirlerdi. 

Tanrı bir gece İshak’a konuştu.  “Ben baban, 
İbrahim’in Tanrısı’yım.  Seninleyim.  Soyunu 
bereketleyeceğim.”  İshak Tanrı’ya tapınan bir insan 
  olmasına rağmen, oğlu Esav Tanrı’yı  
  önemsemeyen bir halk olan Hititliler’den 
                  iki kadınla 
               evlendi. 

İkizler benzer değildi.  Esav, büyük olan 
çocuk, çok tüylüydü ve usta bir avcı 
olarak büyüdü.  Yakup pürüzsüz bir 
deriye sahipti ve evin etrafında 
çalışmayı sevdi.  Baba İshak Esav’ı daha 
çok sevdi.  Annenin en sevdiği Yakup’tu. 

İshak yaşlandı.  “Lütfen bana 
taze et getir,” dedi Esav’a. 
“Sonra seni bereketleyeceğim.” 
Bu özel bereket babadan ilk-
doğanaydı.  Esav avlanmak için 
aceleyle dışarı çıktı.  Fakat 
Rebeka kulak misafiri olmuştu. 
O Yakup’un bereketlenmesini 
istedi. 

Bir gün, Esav açtı.  “Bana yiyecek ver,” dedi Yakup’a. 
“Bana ilk oğulluk hakkını sat,” dedi Yakup. Esav 
Tanrı’nın ilk-doğanla ilgili vaadini önemsemedi.  
                    Yakup’la antlaşma yaptı.    
                                                         Artık babaları   
       öldüğünde ailenin 
               reisi Yakup                     
                                                     olacaktı. 

Bebekler 
Rebeka’nın içinde 
birbirleriyle 
mücadele ettiler. 
Rebeka dua 
ettiğinde, Tanrı 
ona iki oğlunun    
iki ulusu 
yöneteceklerini – 
ve genç olanın en 
üstün olacağını 
söyledi.  Genellikle 
ilk doğan en üstün 
olandı.  Sonunda 
bebekler doğdular. 
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Yakup’un amcası Lavan onu hoş karşıladı.     
Yakup kuzeni Rahel’i sevdi ve         
onunla evlenebilmek için         
Lavan’a yedi yıl hizmet etti.         
Fakat, düğün gecesi, Lavan        
Yakup’u aldattı. 

     O gece, Yakup bir taşı    
      yastık olarak 
kullanıp uyumak için durdu. 
Belki kendisini yalnız 
hissediyordu, belki de 
korkmuştu.  Fakat yalnız 
değildi.  Tanrı 
onunla şahane bir 
rüyada konuştu. 

Yakup ayrıldıktan hemen sonra, Esav İshak’a geldi. 
“Yemeğin burada,” dedi.  İshak aldatıldığını anladı. 
       “Bereketi değiştiremem,” 
        diye ağladı.  Esav’ın yüreği 
     nefretle doldu.  Yakup’u 
     öldürmeye karar verdi. 

“ATAN İBRAHİM’İN,  
İSHAK’IN TANRISI RAB  
BENİM.  SENİNLEYİM.   
SANA BU TOPRAKLARI  
VERECEĞİM.  YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN HALKLAR 
AİLEN ARACILIĞIYLA BEREKETLENECEK.” Tanrı 
konuştuktan sonra, Yakup uyandı.  Korkuyordu. 

Rebeka Esav’ın tehditlerini duydu.  “Amcanın evine 
git,” dedi Yakup’a, “kardeşin yaptığını unutuncaya  
    kadar.”  İshak Yakup’un  
    annesinin ailesinden bir eş  
    almayı isteyeceği konusunda 
    aynı fikirdeydi.  Böylece  
    Yakup evden ayrıldı. 

Yakup yemeği İshak’a 
götürdü.  “Sesin Yakup’un 
sesi gibi,” dedi İshak, “ama 
ellerin Esav’ın elleri gibi.” 
Yemeği yedikten sonra, 
İshak önünde eğilen oğulu 
bereketledi. 
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Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı 
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır. 

 
Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri 

yaptığımızı bilir.  Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve 

günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi. 
 

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim 

günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen yaşamıma gel ve 

günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et.  Amin.  

 
Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun!  

Yuhanna 3:16 

“Aldatıcı Yakup” 
 

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
hikaye 

 
Yaratılış 25-33 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”  
Mezmur 119:130 

Yakup’un onbir oğlu oldu.  Yıllar 
geçtikçe ailesini Kenan’a geri 
götürmeyi çok istedi.  Anne ve 
babası oradaydılar.  Fakat onu 
öldürmeye yemin etmiş olan 
Esav’da oradaydı.  Güvenli miydi? 
Bir gün Tanrı ona geri dönmesini 
söyledi.  Yakup eve dönmek için 
ailesini ve sürülerini 
topladı. 
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Son 

Ne yolculuktu.  Esav dörtyüz 
adamıyla beraber Yakup’u 
karşılamaya geldi!  Fakat  
Yakup’u incitmedi.       
Yakup’u karşılamak için       
koştu ve ona sıkıca sarıldı. 
Yakup ve Esav tekrar 
arkadaştılar, ve Yakup         
evde güvendeydi. 

“Bu Lea, Rahel değil,” diye yakındı Yakup.  “Beni 
aldattın.”  “Büyük kız önce evlenmelidir,” dedi 
Lavan.  “Şimdi Rahel’le de evlen ve benim için yedi 
yıl daha çalış.”  Yakup bunu kabul etti. 
Belki İshak ve Esav’ı kendisinin nasıl 
aldatmış olduğunu hatırladı. 
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