
9. Kto się o tym dowie,  
     śmiać się będzie... 

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia  
do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi 
naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie.  
A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: „O PANIE, JEŚLI DARZYSZ MNIE 
ŻYCZLIWOŚCIĄ, RACZ NIE OMIJAĆ TWEGO SŁUGI !  PRZYNIOSĘ TROCHĘ 
WODY, WY ZAŚ RACZCIE OBMYĆ SOBIE NOGI,  A POTEM ODPOCZNIJCIE  
POD DRZEWAMI. JA ZAŚ PÓJDĘ WZIĄĆ NIECO CHLEBA, ABYŚCIE SIĘ 
POKRZEPILI, ZANIM PÓJDZIECIE DALEJ, SKORO PRZECHODZICIE KOŁO 
SŁUGI WASZEGO”. A oni mu rzekli: „Uczyń tak, jak powiedziałeś”.  
 Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł: „PRĘDKO ZACZYŃ 
CIASTO Z TRZECH MIAR NAJCZYSTSZEJ MĄKI I ZRÓB PODPŁOMYKI”. Potem 
Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten 
szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, 
postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. 
 Zapytali go: „Gdzie jest twoja żona, Sara? - Odpowiedział im: W TYM OTO 
NAMIOCIE”. Rzekł mu [jeden z nich]: „ O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, 
twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna”.  Sara przysłuchiwała się  
u wejścia do namiotu, (...). 
Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. (...) Uśmiechnęła się więc do siebie 
i pomyślała: „Teraz, gdy przekwitam, mam doznawać rozkoszy, i mój stary mąż?” 
Pan rzekł do Abrahama: „Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy naprawdę 
będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby 
niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, a Sara będzie miała 
syna”. (...). 
 Wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to,  
co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna  
w tym właśnie czasie, jaki  Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się 
urodził, a którego mu zrodziła Sara, imię Izaak. (...) Sara mówiła: „Powód do 
śmiechu dał mi Bóg. Każdy, kto się o tym dowie, śmiać się będzie z mej przyczyny”. 
 
         Rdz 18, 1-14;  
                        21, 1-6 
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