
ZAPOWIEDŹ NARODZENIA IZAAKA
dopasuj wyrazy do tekstu

1. Sara 2. placki 3. Sodomie 4. masło 5. podsłuchiwała

6. łaskę 7. Mamre 8. Uczyń 9. delikatne 10. Nieprawda 

11. żona 12. drzewem 13. stary 14. syna 15. niemożliwego

Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie ………., gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe. A 

podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu 

na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, Rzekł: Panie, jeślim znalazł ……….. w oczach twoich, nie omijaj, 

proszę, sługi swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze; potem odpocznijcie pod 

drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili. Wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Potem 

możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli: ……….. tak, jak powiedziałeś!

I pośpieszył Abraham do namiotu, do Sary, i rzekł: Rozczyń szybko trzy miary wybornej mąki i zrób ……….! 

Potem pobiegł Abraham do bydła, wziął młode, ………. i dobre cielę i dał je słudze, który śpiesznie je 

przyrządził. Wziął także ………., mleko i cielę, które przyrządził, i postawił przed nimi. Sam stanął przy nich pod 

………., a oni jedli.

Wtedy rzekli do niego: Gdzie jest Sara, ……….. twoja? A on odpowiedział: W tym oto namiocie. Tedy rzekł: Na 

pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała ……….. Sara zaś 

……….. u wejścia do namiotu, które było za nim. A Abraham i Sara byli starzy, w podeszłym wieku. Ustało zaś 

już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. Toteż roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc: Teraz, gdy się 

zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać! I pan mój jest ………..!

Na to rzekł Pan do Abrahama: Dlaczego to roześmiała się ………., mówiąc: Czyżbym naprawdę mogła jeszcze 

rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek ………. dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do ciebie, 

a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: Nie śmiałam się, bo się bała. Ale On rzekł: ………., 

śmiałaś się.

Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku ………. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich 

odprowadzić.


