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1 Mojžišova 16 
1 Abrámova žena Sáraj nerodila. Mala však slúžku, Egypťanku menom Hagar. 2 Raz Sáraj  
povedala Abrámovi: Pozri, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke. Možno, že  
z nej dostanem syna. Abrám prijal radu od Sáraj. 3 Po desiatich rokoch odvtedy, čo sa Abrám 
nasťahoval do Kanaánu, Abrámova žena Sáraj vzala svoju egyptskú slúžku Hagar a dala ju svojmu 
mužovi Abrámovi za ženu. 
15 Hagar porodila Abrámovi syna. Abrám dal svojmu synovi, ktorého porodila Hagar, meno Izmael

1 Mojžišova 17 
5 Už sa nebudeš volať Abrám, tvoje meno bude Abrahám, lebo som ťa určil za otca mnohých národov. 
8 Tebe a tvojmu potomstvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec; celú krajinu Kanaán im dám do 
večného vlastníctva a budem im Bohom. 15 Potom Boh povedal Abrahámovi: Svoju manželku Sáraj 
už nebudeš volať Sáraj, lebo jej meno bude Sára.
16 Ja ju požehnám a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov; vyjdú z nej králi 
národov. 
19 Boh však opakoval: Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák. Uzavriem s ním zmluvu, 
večnú zmluvu s ním i s jeho potomstvom. 20 Vypočul som ťa, aj pokiaľ ide o Izmaela. Požehnám 
ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím. Narodí sa z neho dvanásť kniežat a urobím  
z neho veľký národ. 21 Svoju zmluvu však uzavriem s Izákom, ktorého ti o takomto čase na budúci 
rok porodí Sára

1 Mojžišova 22 
1 Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: Abrahám! On odvetil: Tu 
som. 2 Boh povedal: Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, odíď do kraja  
Mórija a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vrchu, o ktorom ti poviem. 3 Abrahám včasráno  
osedlal osla, vzal so sebou dvoch sluhov i svojho syna Izáka. Keď naštiepal dreva na spaľovanú 
obetu, vstal a vybral sa na miesto, o ktorom mu hovoril Boh. 
7 Izák povedal svojmu otcovi Abrahámovi: Otec! Ten odpovedal: Čo chceš, syn môj? Izák sa spýtal: 
Pozri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obetu? 8 Abrahám odvetil: Syn môj, 
baránka na spaľovanú obetu si obstará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej. 9 Keď došli na miesto, o 
ktorom im povedal Boh, Abrahám tam postavil oltár, naukladal naň drevo, zviazal syna Izáka a 
položil ho na oltár, na drevo. 11 Vtom z neba zavolal naňho Hospodinov anjel: Abrahám, Abrahám! 
On odpovedal: Tu som. 12 Anjel mu povedal: Nedotýkaj sa chlapca, neublíž mu! Teraz viem, že sa 
bojíš Boha, lebo si mi neodoprel ani svojho jediného syna. 13 Abrahám sa rozhliadol a v kroví uzrel 
barana zachyteného za rohy. Abrahám šiel, vzal barana a obetoval ho namiesto svojho syna ako 
spaľovanú obetu. 
16 a povedal: Prisahám na seba samého — znie výrok Hospodina — pretože si to urobil a neodoprel si mi  
svojho jediného syna, 17 určite ťa požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi  
a ako piesok na morskom brehu.; tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov.  
18 Pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.
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