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Miért különleges 
Jézus?
„…egy eldugott falucskában született egy 

parasztasszony gyermekeként. Egy másik 

faluban nőtt fel, ahol harmincéves koráig egy 

ácsműhelyben dolgozott. Azután három évig 

vándorprédikátor volt. 

Egyetlen könyvet sem írt. Semmilyen 

tisztséget nem töltött be. Sosem volt családja 

és saját otthona. Nem járt egyetemre. Egy 

nagyvárost sem keresett föl. Sosem utazott 

360 kilométernél messzebbre a 

szülőhelyétől. Semmi olyat nem tett, ami 

általában együtt jár a nagysággal. Egyetlen 

ajánlólevele önmaga volt. 

Mindössze harminchárom éves volt, amikor 

a közvélemény hulláma ellene fordult. 

Barátai elmenekültek. Egyikük megtagadta 

őt. Átadták őt ellenségeinek, és koholt 

váddal elítélték. Két rabló között keresztre 

szögezték. Miközben haldoklott, kivégzői 

sorsot vetettek ruhájára, amely összes földi 

vagyona volt. Amikor meghalt, egyik barátja 

irgalmából egy kölcsönsírba helyezték a 

testét. 

Azóta tizenkilenc évszázad telt el, és ma ő az 

emberiség központi alakja. Az összes 

hadsereg, amely a föld színén menetelt, az 

összes flotta, amely a tengeren hajózott, az 

összes parlament, amely valaha ülésezett, és 

az összes király, aki valaha uralkodott, 

együttvéve sem gyakorolt akkora hatást a 

földön élők életére, mint ez a páratlan élet.” 

– D. James Kennedy

Az Imasarok egy online közösségi tér, ahol

naponta rövid, inspirációs tartalmak, 

hetente pedig cikkek jelennek meg Isten

imádatával, az imádsággal, Isten

jelenlétének megtapasztalásával, a 

Szentlélek imádásra hívó munkájával, a 

Jézus iránti szeretet megélésével

kapcsolatban. 

Ha az imaéletedben és Istennel való

kapcsolatodban szeretnél fejlődni és

motivációra vágysz, látogass el közösségi

oldalunkra: www.facebook.com/imasarok

Sok keresztény számára az imádság olyan

kötelező elfoglaltság, melyben nem leli

örömét. Az Imasarok célja azonban az, hogy

segítsen átélni az Istennel való találkozás

örömét, az imádság édességét és szépségét, 

melyet ha megtapasztalsz, nem tudsz többé

nélküle élni!

Imasarok – egy hely, 
ahol inspirációt találsz 
az imához…
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Egyetlen történet. 
Egyetlen név. 
Jézus.

Az 1Mózesben Jézus az asszony magva és a 

dicső Teremtőnk. A 2Mózesben Jézus a 

húsvéti bárányunk. A 3Mózesben Jézus a 

Főpapunk. A 4Mózesben Jézus a víz a 

pusztában. Az 5Mózesben Jézus az, aki 

átokká lett értünk. Józsuékönyvében Jézus 

az Úr seregeinek Vezére. A Bírák könyvében 

Jézus az igaz uralkodónk. A Ruth könyvében 

Jézus a megváltó rokonunk. Az 1Sámuelben 

Jézus a próféta, a pap és a király. A 

2Sámuelben Jézus a kegyelem és szeretet 

királya. Az 1Királyokban Jézus a Salamonnál 

is nagyobb király. A 2Királyokban Jézus a 

tökéletes próféta. Az 1Krónikákban Jézus 

Dávid Fia, aki uralkodni fog. A 2Krónikákban 

Jézus a Király, aki örökké uralkodni fog. 

Ezsdrás könyvében Jézus a pap, aki 

szabadságot hirdet. Nehémiás könyvében 

Jézus az, aki felépíti, ami leomlott. Eszter 

könyvében Jézus a nép védelmezője. Jób 

könyvében Jézus a közbenjáró Isten és az 

ember között. A Zsoltárok könyvében Jézus 

az imádatra méltó Király. A Példabeszédek 

könyvében Jézus a felülről való bölcsesség.

A Prédikátor könyvében Jézus az élet valódi 

értelme. Az Énekek énekében Jézus a 

hűséges vőlegény. Ézsaiás könyvében Jézus 

az Úr szenvedő Szolgája. Jeremiás 

könyvében Jézus az Új Szövetség elhozója. A 

Siralmak könyvében Jézus a hűséges Urunk.

Máté evangéliumában Jézus a zsidók királya. 

Márk evangéliumában Jézus az Úr szolgája. 

Lukács evangéliumában Jézus az Emberfia. 

János evangéliumában Jézus az Isten Fia. Az 

Apostolok Cselekedeteiben Jézus a mennybe 

visszatért király. A Római levélben Jézus 

Isten igazságossága. Az 1Korinthusban Jézus 

a mi megszentelődésünk. A 2Korinthusban 

Jézus a mi meghívásunk a bűnbánatra. A 

Galata levélben Jézus a szabadságunk. Az 

Efezusi levélben Jézus az egyház feje és 

egységének alapja. A Filippi levélben Jézus a 

keresztények öröme. A Kolosséi levélben 

Jézus az Isten teljessége. Az 1Thesszaloni-

kában Jézus a reményünk a vég idején. A 

2Thesszalonikában Jézus a visszatérő 

királyunk. Az 1Timóteusban Jézus a 

legrosszabb bűnösnek is megmentője. A 

2Timóteusban Jézus a vezetők vezetője. 

Titusz levelében Jézus a mi nagy Istenünk és 

üdvözítőnk. Filemon levelében Jézus a 

közbenjáró. A Zsidókhoz írt levélben Jézus a 

Főpap. Jakab levelében Jézus a tökéletes 

példaképünk. Az 1Péterben Jézus a 

reményünk a szenvedés idején. A 2Péterben 

Jézus az, aki megóv minket a hamis 

tanítástól. Az 1Jánosban Jézus az élet. A 

2Jánosban Jézus az igazság. A 3Jánosban 

Jézus az út. Júdás levelében Jézus a minket 

megtartó kegyelem. A Jelenések könyvében 

Jézus a királyok királya, az urak ura, az alfa 

és az ómega, a kezdet és a vég, aki visszajön 

és mindent újjá tesz.

Ezékiel könyvében Jézus az Úr dicsősége. 

Dániel könyvében Jézus az idegen, aki a 

tűzben is velünk van. Hóseás könyvében 

Jézus a mindig hű férj. Jóel könyvében Jézus 

Izrael reménye. Ámósz könyvében Jézus az, 

aki igazságot szolgáltat. Abdiás könyvében 

Jézus az igazságos Bíró. Jónás könyvében 

Jézus a legnagyobb misszionárius. Mikeás 

könyvében Jézus az, aki bűneinket a tenger 

mélyére veti. Náhum könyvében Jézus az 

eljövendő béke hírnöke. Habakuk 

könyvében Jézus a szent Isten. Zofóniás

könyvében Jézus az, aki megújít szeretetével. 

Haggeus könyvében Jézus az, aki 

helyreállítja az imádatot. Zakariás 

könyvében Jézus az értünk átszegezett 

Messiás. Malakiás könyvében Jézus a felkelő 

nap, mely gyógyulást hoz. 

„Jöjjetek énhozzám mindnyá-
jan, akik megfáradtatok, és 
meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek.”  

– Jézus (Mt 11:28)


