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Μαθησιακά αποτελέσματα

• Να αναφέρουν την ιστορία της φιλοξενίας 
του Αβραάμ και να θυμούνται τα βασικά 
πρόσωπα. 

• Να αξιολογούν τη σημασία της στην τέχνη.

• Να ξεχωρίζουν τον ιδιαίτερο τρόπο με τον 
οποίο ενεργούν οι Τρεις Άγγελοι.

• Να δικαιολογούν τον τρόπο με τον οποίο 
ενεργούν οι Τρεις Άγγελοι. 



φιλοξενία



Η πορεία του 
Αβραάμ



Η Δρυς του 
Μαμβρή



ΠΑΙΧΝΙΔΙ     ΡΟΛΩΝ

• Είναι μια ζεστή καλοκαιρινή 
μέρα! Ένας κύριος μεγάλης 
ηλικίας βρίσκεται με τη 
γυναίκα του στην περιοχή 
Δρυ του Μαμβρή, στη 
σκηνή, στην οποία 
διαμένουν προσωρινά. Κατά 
το μεσημέρι τρεις άγγελοι 
έρχονται να τον 
επισκεφτούν. Ο 
ηλικιωμένος κύριος 
προσφέρει φιλοξενία, τους 
κάνει το τραπέζι και οι 
τρεις άγγελοι που μιλούν 
σαν να είναι ένας άγγελος 
του υπόσχεται ότι η γυναίκα 
του θα κάνει παιδί.



ΑΒΡΑΑΜ

• Άνδρας μεγάλης ηλικίας 
(κοντά 100 χρονών) 

• Πολύ πιστός στο Θεό 
• Μετά από εντολή του 

Θεού αφήνει την πόλη 
του την Ουρ για να 
πραγματοποιήσει το 
σχέδιο του Θεού. 

• Δεν έχει παιδιά και για 
αυτό στεναχωριέται 
πολύ. 



ΣΑΡΑ

• Είναι γυναίκα του 
Αβραάμ

• Μεγάλη σε ηλικία (90 
χρονών). 

• Στενοχωριέται και 
αυτή που δεν μπορούνε 
να κάνουν ένα παιδάκι. 

• Κρύβεται πίσω από τη 
σκηνή για να ακούσει τη 
συζήτηση του Αβραάμ 
με τους Αγγέλους. 



ΤΡΕΙΣ 
ΑΓΓΕΛΟΙ

• Ενεργούν με περίεργο τρόπο.
• Περπατάνε μαζί (συγχρονισμένες κινήσεις)
• Μιλάνε μαζί σαν να είναι ένας
• Τρώνε μαζί (συγχρονισμένες κινήσεις)
• Κουνάνε τα χέρια τους μαζί (συγχρονισμένες 

κινήσεις) 
• Ευχαριστήθηκαν τόσο πολύ από τη φιλοξενία και για 

το λόγο αυτό του δίνουν μια υπόσχεση. 



ΥΠΗΡΕΤΕΣ 

• Ακούνε τις εντολές του Αβραάμ 

• Ετοιμάζουν το τραπέζι για να φάνε οι Άγγελοι 
με τον Αβραάμ. 



Ξεκινάμε;;;;;



Χμμμ… τι μας 
κάνει 
εντύπωση 
στην ιστορία;;;;

Γιατί οι τρεις 
Άγγελοι ενεργούν 
τόσο παράξενα;;;; 



Πρωτοχριστιανική 
τέχνη



Ψηφιδωτό στη 
Ραβέννα



• Jaen Provost, 
1520



Gustave
Doré, 
1852



Chaggal




