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Худа сизниң 
аилиңизгә 
нарсидә 
бәргәнму? 
Шунчилик әҗайип! 
Исһақ билән 
Рәбәка икки һәссә 
бәхитлик болған 
болуш керәк. 

Худа уларға
қош гезәк 
оғул 
бәрди.



Рәбәканиң қосиғида 
қош гезәкләр 
қаттиқ урушти. 
У дуа қилғанда, 
Худа униңға 
икки оғли икки 
хәлиқниң 
беши 
болидиғанлиғини, 
вә кичиги чоңиға 
қариғанда улуқ 
болидиғанлиғини ейтти. 
Адәттә биринчи бала 
улуғирақ болидиған. 
Ахири пәрзәнтләр туғулди.



Қош гезәкләр бир биригә охшаш әмәс 
еди. Әсав, чоң оғли, түклүк болидиған 
һәм уста очи еди. Яқупниң тени түксиз 
болидиған, һәм өйдә ишлигәнни яхши 
көрәтти. Исһақ Әсавни яхши көрәтти. 
Рәбәка болса, Яқупни яхши көрәтти.



Бир күни Әсавниң қосиғи ечип кәтти.  “Маңа тамақ 
бәргинә” - деди у Яқупқа. “Тунҗа оғуллуқ мирас 
һоқуқуңни маңа сетип бәр”, - дәп тәләп қилди Яқуп. 

Әсав Худаниң Тунҗа
оғуллуқ мирас
һоқуқи тоғрилиқ

вәдисини ойлимиди.
У Яқуп билән
келишим қилди.
Әнди, уларниң 
атиси қайтиш 
болғанда, униң 
орниға Яқуп өй
беши болиду.



Бир күни түндә Худа Исһаққа сөзлиди. “Мән 
сениң атаң Ибраһимниң Худасидурмән. Мән 
сениң билән биллидурмән. Мән сениң әвладиңни 

бәрикәтләймән”. Исһақ Худаға ибадәт 
қилсиму, униң оғли Әсав Худаға ғәмхорлиқ 

қилмайдиған хит хәлқиниң икки 
қизиға өйләнди. 



Исһақ қерип кәтти. “Маңа йеңи 
пишқан гөш елип кәлгин, - деди 
у Әсавқа - шуниңдин кейин мән 
сени бәрикәтләймән”. Бу тунҗа 
балиға беридиған алаһидә 
бәрикәт еди. Әсав оға чиқип 
кәтти. Лекин Рәбәка буни 
аңлап қалди. У бәрикәтни 
Яқупниң алғинини халиди. 



Рәбәканиң бир ойлиғини 
бар еди. У Исһақ яхши 
көридиған тамақни 
тәйярлаватқанда, Яқуп 
Әсавниң кийимини 
кийип, икки қоли вә 
бойнини җаниварниң 
жуңи билән йөгәп қойди. 
Исһақниң көзи начар 
көрәтти. Бәлким улар 
уни алдалайду.



Яқуп Исһаққа тамақни 
елип кәлди. “Сән Яқупқа 
охшаш сөзләйсән, - деди 
Исһақ, бирақ сениң қоллириң 
Әсавниң қоллириға охшайду”.  
Йәп-ичип болғандин кейин,
Исһақ өзиниң алдида 
тизлинип турған оғлиға 
бәрикәт 
бәрди. 



Яқуп кәткәндин кейинла, Исһаққа Әсав кәлди. 
“Мана сениң тамиғиң”, - деди у. Исһақ өзини алдап 

кәткәнлигини чүшәнди.
“Мән бәргән бәрикәтни
өзгәртәлмәймән”, - дәп
үнлик сөзлиди у.
Әсавниң жүрүги
өчлүккә толди. У
Яқупни өлтүрүшни
қарар қилди. 



Рәбәка Әсавниң дегинини аңлиди. “Сениң 
қилғанлириңни акаң унтуп қалғичә”, - деди у

Яқупқа, - “чоң дадаңниң өйигә
барғин”. Исһақ Яқупниң өзигә
аялни анисиниң аилисидин
издәп тепиш керәклиги билән
келишти. Шуниң билән, Яқуп
өйдин кетип қалди.



Шу күни түндә Яқуп бир 
ташни тәһиниң орнида 

бешиға қоюп, ухлимақ 
болуп тохтиди. Бәлким, 
у ялғузчилиқни сезингән 
болар, бәлким, қорққан 
болар. Лекин у 
ялғуз әмәс еди. 
Униң шу 
түндә көргән 
әҗайип 

бир чүшидә 
Худа униң 
билән 
сөзләшти.



“МӘН СЕНИҢ 
АТИЛИРИРИҢ 
ИБРАҺИМ БИЛӘН 
ИСҺАҚНИҢ ХУДАСИДУРМӘН. МӘН СЕНИҢ 

БИЛӘН БИЛЛИДУРМӘН. МӘН БУ ЙӘРНИ 
САҢА БЕРИМӘН. СЕНИҢ АИЛӘҢ АРҚИЛИҚ 

ДУНИЯ ЙҮЗИДИКИ ҺӘММӘ АИЛИЛӘР
БӘРИКӘТЛИНИДУ”. Худа сөзлигәндин 

кейин, Яқуп охинип кәтти. У қорқти. 



Яқупниң чоң дадиси Лабан 
уни қарши алди. Яқуп өзиниң 
нәврә сиңлиси Раһиләни 
яхши көрди, шуңа униңға 
өйлиниш үчүн у Лабанға 
йәттә жил хизмәт қилди. 

Бирақ той күни 
кечиси Лабан 
Яқупни алдап кәтти. 



“Бу Раһилә әмәс, Леяһғу, - наразилиқ қилди Яқуп. 
- Сән мени алдидиң”. “Биринчи болуп чоң қизим 
турмушқа чиқиш керәк”, - деди Лабан. “Әнди 
Раһиләгә өйләнгин, вә маңа йәнә йәттә 
жил хизмәт қил”. Яқуп келишти. 
Бәлким у өзиниң Исһақ билән 
Әсавқа тегишлик ялғинини есиға 

алған 
болар. 



Яқупниң он бир оғли болди. 
Жиллар өтүп, у өзиниң 
аилисини Қананға елип 
кетишни халиди. У йәрдә 
униң ата-аниси бар еди. Һәм 
уни өлтүрүшкә вәдә бәргән 
Әсавму шу йәрдә бар еди.



Бу бехәтәр едиму? Бир 
күни Худа униңға қайтип 
келишни буйриди. Яқуп 
өйгә қайтиш үчүн, 
өзиниң аилиси билән 
маллирини жиғди.



Бу немә дегән сәпәр, һә! 
Әсав Яқупниң алдиға төрт 
йүз адәм билән чиқти! 
Лекин у Яқупқа зиян 
кәлтүрмиди. У Яқупниң 
алдиға жүгрәп берип, 
қаттиқ қучақлиди. Яқуп 
билән Әсав қайтидин 
дост болди, 

вә Яқуп 
өйгә 

теч-аман қайтип кәлди.



Яқуп – ялғанчи

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Аләмниң яритилиши 25-33

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130



606

Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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