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Otthon vagy az iskolában gyermekek között gyakran előfordul, 
hogy az egyik gyermek a másikat bevádolja édesanya,vagy édesapa 
előtt,esetleg a tanit ó ,nevelő előtt.Ilyenkor nagy segitség a 
bevádolt gyermek számára,ha valaki segitségre siet,bizonyitja, ;
hogy nem igaz a vád.Az ilyen segitségre siető harmadikat 
közbenjárónak,szószólónak nevezzük.Felnőttek életében is sokat 
jelent egy egy közbenjáró vitás,nehéz ügyek elintézésénél...
Ma egy olyan történetről hallunk,amelyben arról van szó, 
hogy valaki egy egész város érdekében járt közben a legnagyobb 
Birónál.Ábrahám könyörgött Sodoma városáért Istenhez.
Ábrahámról már ed ig is sok mindent hallottunk,megtudtuk,hogy 
istenfélő,kegyes ember volt,aki öreg korában hagyta el addigi 
otthonát Isten parancsára,hallottunk Lótról amint haragban volt 
Ábrahámmal,de Ábrahám békét akart,hallottuk Abrahám nagy keservét: 
nem volt gyermeke,örököse és hallottunk az igéretről melyet Isten 
adott néki,végül hallottunk a szövetségkötésről is Isten és 
Abrahám között.Most a felolvasott történetben azt olvastuk,hogy 
Isten nem titkolta el akaratát Abrahám előtt:elmondta néki,hogy 
nem tudja már tovább nézni Sodoma büneit tétlenül,komoly itéletre 
készül.Isten azért nem rejtette el Abrahám elől azt amit tenni 
akart,hiszen Abrahám engedelmes,hivő gyermeke volt az Urnak,sőt 
amint a Szentirás néhányszor nevezi:Isten barátja volt/II.Krón.2o, 
És.41,8.-Jak.2,23./A jó barátoknak pedig egymás előtt nincsen 
titkuk.
Amikor Abrahám megtudja Isten tervét gondolkodóba esik:eszébe 
jut a város Sodorna,a jólismert utcák,az ismerős emberek...Sajnálja 
a várost és sajnálja a lakósait is.De ugyan mit tudna ö tenni 
ennek a városnak az érdekében?Tudja,hogy az Uristen nem ismeri 
a tréfát,ha itéletről van szó.Tudja,hogy amit Isten kimondott 
az ugy is lesz.Sőt azt is jól tudja,hogy a város valóban meg is  
érdemli az itéletet,rászolgált a büntetésre sok bünével,hitetlen
ségével,jól ismeri a Sodoma beliek rossz hirét mindenki a 
környéken.Emlékszik Lótra is.rokonára,aki szintén a városban 
lakik,ö is bizonyára el fog pusztulni a borzasztó itéletben,miért 
lenne kivétel?Dehát mit is tehet?Megkisérli a lehetetlent:Isten 
elé áll-imádkozik-és az Ur igazságosságára hivatkozva/de tulajdon
képpen kegyelmére appellálva/ igy szól:"Talán van ötven igaz/hivő/ 
abban a városban,avagy elveszted é és nem kedvezel é ennek a 
városnak az ötven igazért?"Igy a gonoszokkal együtt a hivő,isten
félő em bereket is megölné Isten,ezt pedig bizonyára nem teszi.
-És ime csoda történik a szent teremtő Isten figyelembe -veszi 
teremtményének a hangját,a merész szavakat,a bátor közbenjárást és 
kész arra,hogy megváltoztassa itéletét!Igy szól:"Ha találok 
ötven igazat mind az egész városnak megkegyelmezek azokért"
Ekkor abrahám szinte sajnálni kezdi,hogy ötvenet mondott,hátha 
mégsem lesz meg ez a félszáz hivő és akkor hiába minden elpusztul 
a város?Abrahám a bárót imádkozó még tovább megy eddigi merész
ségénél: "Hátha negyvenötöt találsz Uram?"-"Nem vesztem el!" hangzik 
a válasz .Isten kegyelmét megtapasztalva tovább mer könyörögni 
Ábrahám:Uram hátha van ott negyven?"-"Nem,pusztitom el negvvenért! 
válszol az Ur.Abrahám tovább gondolkodik"És ha ennyi sincs,csak 
harminc,vagy husz,vagy tiz,ezek pusztuljanak el a gonoszokkal?Nem 
ez nem lehet,ha más eddig mert kérni mer most már méginkább! és 
Isten hajlik a szóra/411 ének 2.v.!/Tiz igaz emberért is hallandó 
kegyelmezni az Ur!A haragjában is szerető Atyaisten alakja áll itt 
előttünk.



Ábrahámot itt ebben a történetben igazi istenfélő,embertársait 
szerető embernek ismerjük meg,aki nem örül amások pusztulásán, 
nem kárörvendő,nem örül annak,hogy másokat elér az itélet,sőt 
mindent megtesz,hogy másokon segitsen,embertársait mentse.Nem 
mondja gunyosan:"Csak kapják meg a magukét!megérdemlik,gonosz 
istentelen népség.'No meg az a Lót,ugyis elég sok borsot tört az 
orrom alá,most legalább ő is megkapja méltó büntetését!"Hanem 
imádkozik,megteszi a legtöbbet,amit ember emberért tehet:imádkozik 
az itéletre méltó emberekért.És micsoda imádság amit mond:tusakodik 
Istennel!Imádsága minden komoly másokért mondott imádságnak a példá 
lehet.Imádsága merész,hivő,bizakodó,reménykedő imádság.Mer nagyot : 
kérni Istentől.Olyanok számára ez az imádság,akik nem szoktak 
imádkozni,talán furcsának ,különösnek tünhetik fel,szinte üzleti 
alku ,amit itt folytat Ábrahám -gondolják-aki azonban ismeri 
az imádság utját,az tudja,hogy ez az igazi imádság :tusakodni Isten  
Azért imádkozhatunk,mert Isten kegyelme nagyobb mint az igazsága.
Ez a Szentirés legnagyobb csodája!
Ez a történed azonban ben ünket az Ujtestámentum népét nem csak 
imádkozni tanit,még többet is tesz ennél,ARRA irányitja a 
tekintetünket,AKI mindenkinél inkább és különben imádkozott 
másokért:Jézusra,Krisztus Urunkra.Benne beteljesedet t,amit És .53.12 
ben próféciaként olvasunk:"ö sokak bünét hordozá és a bünösökért 
imádkozott".Gondoljunk csak arra a csodálatos imádsága,amit 
Jn.ev.17.fejezetben olvasunk,az u.n. főpapi imádságra.Hiszem,hogy ez 
az imádság tartotta név a taniványokat nagypéntek után is!Péter 
is,aki pedig háromszor ism megtagadta Mesterét azért maradhatott 
meg mégis .Jézus táborában,mert Valaki egyszer imádkozott érte, Jézus 
imádsága nem maradt nyomtalan:Luk.22,31-32.!
Ki tudná azt közülünk megszámolni,hogy hányán imádkoztak már 
értünk...édesanyánk,édesapánk keze hányszor kulcsolódott imára 
tudtunkkal vagy tudtunkon kivül miérettünk,testvéreink,rokonaink, 
ismerőseink hányszor könyörögtek értünk!És a gyülekezet Keresztsé-  
günk óta szinte hordoztak imádságon bennünket és lelkipásztorunk... 
de az említettek már mind elhagytak is tudnunk kell hogy Maga 
Jézus Krisztus is imádkozott értünk :"Krisztus az ,aki meghalt, 
sőt,aki fel is támadott,aki az Isten jobbján van,aki esedezik' 
is érettünk és kicsoda szak szt el a Krisztus szeretetétől?"R.8,34 
"Ennekokáért Ö mindenképen üdvözítheti is azokat,akik Őáltala 
járulnak Istenhez,mert mindenkor él  hogy esedezzék érettök" 
Zsid.7,25.Ebben is ugy van,ahogyan egy szép énekünk mond ja:"Sorsod 
jő vagy mostoha,Urad el nem hagy soha !" Valamint 418 ének 5.v.! 
Jézus példája,aki az imádságban is előttünk járt ,kell hogy 
bennünket is tanitson a másokért való hüséges imádkozásra,ahogy 
erre az apostolok is biztatnak b e n n ü n k e t :"Imádkozzatok eymásért, 
mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése"Jak.5,16.
Ef.6,18-19.!I.Tim.2,1-8.Bizony nekünk xx akik tudunk imádkozni 
kell is imádkoznunk másokért.nemcsak hivőkért,hanem hitetlenekért! 
Jogunk és kötelességünk mindenkiért könyörögnönkSzidás,rágalmazás, 
helyett a keresztyén a másikért imádkozik.Tudjuk,hogy imádságunk 
mindig meghallgatásra talál,még akkor is ha látszólag nem a mi 
kivánságaink szerint történnek a dolgok.Meg nem hallgatott imádság 
nincsen,csak legföljebb olyan van,amit Isten nem akartunk szerint 
teljesit,de 0 mindig megemlékezik imádságunkról,mint ahogy 
Ábrahám imájáról is megemlékezett:lásd 19 fej.29 v.!

Mennyei Atyánk! Köszönjük,hogy az imádság utját járhatjuk!
Köszönjük,hogy ügyelsz szavunkra és nem imádkozunk hiába!Köszömjük 
hogy van Közbenjárónk,Szószólónk Nálad;Megvalljuk minden vétkünket, 
mulasztásunkat imádságos életünk terén.Könyörgünk tanitt minket 
imádákozni! Könyörgünk a körülöttünk lévőkért,köny örgünk e világ 
békességéért ! Ámen.


