
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄ 

ΩΦΘΗ δὲ αὐτῷ ὁ Θεὸς πρὸς τῇ δρυΐ τῇ 

Μαμβρῇ, καθημένου αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θύρας 

τῆς σκηνῆς αὐτοῦ μεσημβρίας. 2 

ἀναβλέψας δέ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδε, 

καὶ ἰδοὺ τρεῖς ἄνδρες εἰστήκεισαν ἐπάνω 

αὐτοῦ· καὶ ἰδὼν προσέδραμεν εἰς 

συνάντησιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς θύρας τῆς 

σκηνῆς αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν 

γῆν. 3 καὶ εἶπε· κύριε, εἰ ἄρα εὗρον χάριν 

ἐναντίον σου, μὴ παρέλθῃς τὸν παῖδά σου· 

4 ληφθήτω δὴ ὕδωρ, καὶ νιψάτωσαν τοὺς 

πόδας ὑμῶν, καὶ καταψύξατε ὑπὸ τὸ 

δένδρον· 5 καὶ λήψομαι ἄρτον, καὶ 

φάγεσθε, καὶ μετὰ τοῦτο παρελεύσεσθε 

εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν, οὗ ἕνεκεν ἐξεκλίνατε 

πρὸς τὸν παῖδα ὑμῶν. καὶ εἶπαν· οὕτω 

ποίησον, καθὼς εἴρηκας. 6 καὶ ἔσπευσεν 

Ἀβραὰμ ἐπὶ τὴν σκηνὴν πρὸς Σάρραν καὶ 

εἶπεν αὐτῇ· σπεῦσον καὶ φύρασον τρία 

μέτρα σεμιδάλεως καὶ ποίησον 

ἐγκρυφίας. 7 καὶ εἰς τὰς βόας ἔδραμεν 

Ἀβραὰμ καὶ ἔλαβεν ἁπαλὸν μοσχάριον καὶ 

καλὸν καὶ ἔδωκε τῷ παιδί, καὶ ἐτάχυνε τοῦ 

ποιῆσαι αὐτό. 8 ἔλαβε δὲ βούτυρον, καὶ 

γάλα, καὶ τὸ μοσχάριον ὃ ἐποίησε, καὶ 

παρέθηκεν αὐτοῖς, καὶ ἔφαγον· αὐτὸς δὲ 

παρειστήκει αὐτοῖς ὑπὸ τὸ δένδρον. 

9 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτόν· ποῦ Σάρρα ἡ γυνή 

σου; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἰδοὺ ἐν τῇ 

σκηνῇ. 10 εἶπε δέ· ἐπαναστρέφων ἥξω 

πρὸς σὲ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον εἰς ὥρας, 

καὶ ἕξει υἱὸν Σάρρα ἡ γυνή σου. Σάρρα δὲ 

ἤκουσε πρὸς τῇ θύρᾳ τῆς σκηνῆς, οὖσα 

ὄπισθεν αὐτοῦ. 11 Ἀβραὰμ δὲ καὶ Σάρρα 

πρεσβύτεροι προβεβηκότες ἡμερῶν, 

ἐξέλιπε δὲ τῇ Σάρρᾳ γίνεσθαι τὰ 

γυναικεῖα. 12 ἐγέλασε δὲ Σάρρα ἐν ἑαυτῇ, 

λέγουσα· οὔπω μέν μοι γέγονεν ἕως τοῦ 

νῦν, ὁ δὲ κύριός μου πρεσβύτερος. 13 καὶ 

εἶπε Κύριος πρὸς Ἀβραάμ· τί ὅτι ἐγέλασε 

Σάρρα ἐν ἑαυτῇ, λέγουσα· ἆρά γε ἀληθῶς 

τέξομαι; ἐγὼ δὲ γεγήρακα. 14 μὴ 

ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ ρῆμα; εἰς τὸν 

καιρὸν τοῦτον ἀναστρέψω πρὸς σὲ εἰς 

ὥρας· καὶ ἔσται τῇ Σάρρᾳ υἱός.  

 

Απόδοση 

Φανερώθηκε ο Θεός στον Αβραάμ στη 

βελανιδιά στη Μαμβρή, ενώ καθόταν 

μπροστά την πόρτα της σκηνής του το 

μεσημέρι. Κοίταξε με τα μάτια του και να 

τρείς άνδρες στεκόταν μπροστά του∙ και 

κοίταξε και έτρεξε σε συνάντησή τους από 

την πόρτα της σκηνής του και τους 

προσκύνησε μέχρι τη γή. Και είπε∙ Κύριε, 

αν έχω βρεί χάρη απέναντί σου , μη 

προσπεράσεις τον δούλο σου∙ πάρε νερό 

και πλύνετε τα πόδια σας και αναπαυθείτε 

κάτω από το δέντρο∙ και θα σας δώσω 

ψωμί και θα φάτε, και μετά θα 

κατευθυνθείτε προς τον δρόμο σας από 

τον οποίο παρεκκλίνατε για να έρθετε σε 

μένα. Και πήγε στη σκηνή και είπε στη 

Σάρρα να φτιάξει γρήγορα τρείς μερίδες 

σιμιγδάλι. Και πήγε και στα ζώα και έλαβε 

ένα απαλό μοσχάρι και το έδωσε για 

ετοιμασία στον δούλο του . πήρε και 

βούτυρο και γάλα , και τους πρόσφερε το 

μοσχαρί που ετοιμάστηκε, και έφαγαν∙ 

αυτός όμως στεκόταν κάτω από το δέντρο. 

Και του είπε∙ που είναι η Σάρρα η γυναίκα 

σου; Και είπε∙ στη σκηνή∙ του είπε∙ όταν 

θα σας ξαναεπισκεφτώ θα συλλάβει η 

Σάρρα η γυναίκα σου ένα γιό. Και η Σάρρα 

άκουσε τα λόγια αυτά επειδή στεκόταν 

στην πόρτα της σκηνής, που ήταν πίσω 

του. Ο Αβραάμ και η Σάρρα ήταν μεγάλη 

σε ηλικία, και η Σάρρα δεν μπορούσε να 

τεκνοποιήσει . Γέλασε η Σάρρα από μέσα 

της και είπε∙ αφού δεν έγινε μέχρι τώρα 

κάτι τι μπορεί να γίνει αφού ο Αβραάμ 

είναι γέρος; Και είπε ο Κύριος στον 

Αβραάμ∙ γιατί γέλασε η Σάρρα από μέσα 

της και είπε∙ στα αλήθεια τώρα μπορώ να 

γεννήσω; Εγώ έχω γεράσει. Μπορεί να 

είναι κάτι αδύνατο για τον Θεό; Θα φυγώ 

και θα ξαναγυρίσω σύντομα ∙ και η Σάρρα 

θα έχει γιο.  


