
Jakub oszukany  
na swoim weselu 

Ks. Rodzaju 29,1-35 



Jakub uciekał przed swoim bratem Ezawem 
do Haranu, do Labana - brata swojej matki.  
Miał nadzieję, że znajdzie tam żonę. 
W Betel Bóg obiecał mu we śnie, że będzie  
z nim i uczyni go oraz jego potomków 
błogosławieństwem dla wszystkich ludzi. 



Kiedy Jakub zbliżył się do 
Haranu zobaczył 
studnię, której wejście 
przykryte było wielkim 
kamieniem. Przy studni 
pasły się trzy stada 
owiec. 



Jakub spytał pasterzy: 
- Skąd jesteście? 

- Jesteśmy z Haranu - odpowiedzieli. 
- Czy znacie zatem Labana? - wypytywał 
Jakub i usłyszał taką odpowiedź: 
- Znamy i ma się dobrze. A właśnie  
jego córka Rachela zbliża się z jego 
owcami. 



Kiedy Jakub zobaczył Rachelę, córkę swego 
wuja Labana, oraz jego owce, podszedł,  
odsunął kamień znad otworu studni i napoił  
je. Potem Jakub pocałował Rachelę i głośno  
zapłakał. Opowiedział jej, kim jest. Ona zaś  
pobiegła i przekazała to swojemu ojcu. 



Laban zaprosił go, aby się u niego zatrzymał.  
A miesiąc później powiedział do Jakuba: 
- Wprawdzie jesteś moim krewnym,  
ale czy dlatego masz dla mnie pracować  
bez zapłaty? Powiedz, jak mógłbym 
cię wynagrodzić? 



A Laban miał dwie córki. 
Starsza miała na imię 
Lea, a młodsza - Rachela. 



Jakub zakochał się  
w Racheli i dlatego 
powiedział: 
- Będę dla ciebie 
pracował przez siedem 
lat za Rachelę, twoją 
młodszą córkę. 



I Jakub służył siedem lat za Rachelę.  
A ponieważ ją kochał, lata te minęły  
mu tak szybko, jak kilka dni. 



Po zakończeniu tych siedmiu lat Laban 
wyprawił wesele. Dał on jednak Jakubowi  
za żonę Leę, a nie Rachelę. 



Dopiero następnego 
ranka Jakub zauważył, 
że poślubił Leę, zamiast 
Recheli. 



Oburzony poszedł do Labana i powiedział: 
- Co ty mi zrobiłeś? Dlaczego mnie 
oszukałeś? Czy nie służyłem ci za Rachelę? 
- Nie ma u nas zwyczaju wydawać za mąż 
młodszej córki przed starszą - wyjaśnił Laban 
- ale dam ci i Rachelę, za którą będziesz musiał  
u mnie służyć następne siedem lat. 



Jakub się zgodził. 
Tydzień później, Rachela 
została jego żoną, a on 
pracował następne 
siedem lat dla Labana. 



Kiedy Pan zauważył, że 
Jakub odrzucił Leę i nie 
okazywał jej miłości, to 
sprawił, że Lea urodziła  
mu 4 chłopców: Rubena, 
Symeona, Lewiego  
i Judę. Rachela zaś była 
niepłodna. 


