
 

Аврамово гостољубље 

                                                                 

                               

       

 

       Једног дана сеђаше Аврам на 
вратима свога шатора, а Сара у 
хладовини под шатором. Пекло је 
подневно сунце. Аврам подиже поглед и 
изненади се угледавши три човека где му 
прилазе, јер људи нису путовали у ово 
најтоплије доба дана. 

       Аврам пожури пред њих знајуци да 
им треба хладовине и воде. " Молимо 
вас застаните и одморите се", позва их. 
Људи са захвалношћу седоше, а Аврам 
отрча у шатор к Сари и рече јој да зготови 
јело неочекиваним посетиоцима. 

       Наредише да се испеку погаче и месо, 
да се изнесе млека и масла. Сви се 
ужурбаше око тих припрема. Најзад 
Аврам услужи путнике правом гозбом у 
хладу под дрветом. 

       Тада вођа тројице странаца упита: " 
Где је Сара?" 

       " У шатору", изненађено одговори 
Аврам.  

      " Кроз девет месеци она ће родити 
сина", рече човек. А Сара, у жељи да што 
више дозна о посетиоцима, стајаше иза 
уласка у шатор и слушаше. Када чу шта 
странац говори насмеја се. То је 
немогуће. Била је престара да би могла  



родити сина. " Засто се Сара насмејала?" упита човек. Сара одговори да није. Тада јечовек 
упита јел има несто тешко Господу. И рече јој да ће учинити како је рекао. Чувши то, 
Аврам са запрепашћењем схвати да његови гости нису обични људи и да је њихов вођа 
изговарао речи самога Господа. Речи три путника су се испунила и Сара је родила сина и 
дала му име Исак што значи смешак , јер се насмејала речима андјела. 

 

 

 

 

 

 

Подсетник: 

    

       Аврам је својим напуштање свога родног града пример колику .................. и уздање у 
................човек треба да има. Заједно са женом .............. напушта град и одлази у 
непознатом правцу. 

       Иако нису имали децу Бог објављује Авраму да ће његовог потомства бити као 
___________ _____________ и као __________на _____________ . 

       Ко је посетио Аврама и Сару?_____________________________________________ 

       Шта су они рекли Сари?__________________________________________________ 

       Засто је Сара дала то име сину?_______________________________________________ 

       Ко су били ти путници?______________________________________________________ 

 


