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    Vájécé  Jákob elhagyja Beér Seva-i otthonát, és Cháránba utazik. Útközben elérkezik „a
helyre”, ott alszik, és álmot lát, amelyben a földet a mennybolttal összekötő létrán angyalok
közlekednek föl és le. Isten is megjelenik álmában, és ígéretet tesz arra, hogy a földet, amelyen
Jákob fekszik, leszármazottjainak adja. Reggel Jákob a követ, amelyen a fejét nyugtatta,
felállítja oszlopkőnek, és fogadalmat tesz, hogy Isten háza lesz belőle. –  1Mózes
28:10–22.
 
      
    

    
    -  Jákob Cháránban nagybátyjánál, Lábánnál lakik, és a juhait legelteti. Lábán belemegy,
hogy hét évi munka fejében hozzáadja feleségül fiatalabbik lányát, Ráchelt, akit Jákob szeret. A
nászéjszakán azonban Lábán az idősebbik leányát, Leát vezeti be hozzá, és a csalást Jákob
csak reggel fedezi fel. Jákob, miután beleegyezik, hogy újabb hét évet szolgál Lábánnál, egy
hét elteltével Ráchelt is feleségül veszi. Lea hat fiút szül – Reuvént, Simont, Lévit, Jehudát,
Isszáchárt és Zevulunt – és egy lányt, Dinát, Ráchel viszont magtalan marad. Ráchel odaadja
Jákobnak a szolgálóját, Bilhát feleségül, hogy helyette gyermekeket szüljön, és az szül is két
újabb fiút, Dánt és Naftálit. Lea is ugyanezt teszi az ő szolgálójával, Zilpával, aki Gádot és Ásért
szüli Jákobnak. Végül Ráchel imái mégiscsak meghallgatásra találnak, fiút szül, akit Józsefnek
nevez el. – 1Mózes 29:1–30:24.   

    
    -  Jákob tizennégy évet töltött el Cháránban és most már haza kíván térni, de Lábán
maradásra rábírja, ezúttal juhokat ígérve neki munkája fejében. Noha Lábán időről időre
kísérletet tesz, hogy rászedje, Jákob vagyona egyre csak gyarapszik. Jákob titokban hagyja el
Cháránt, attól tartva, hogy Lábán meg akarja majd akadályozni távozását a családdal és a
vagyonnal, amelyért pedig megdolgozott. Lábán üldözőbe veszi Jákobot, ám Isten egy álomban
óva inti őt, hogy ne ártson vejének. Lábán és Jákob szövetséget kötnek Galéd dombjánál, egy
összehordott kőrakás mellett, majd Jákob tovább folytatja az útját a Szentföldre, ahol
angyalokkal találkozik.– 1Mózes 30:25–32:3.   
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