
Határokon Átívelő Imaközösség és Hitmélyítő Alkalmak 

 
www.episzunago.com 

 

 

Uralkodik az idők teljességének rendjére nézve 

Uralkodik az Úr Jézus Krisztus 4/1. 
(Ef 1,9-10) 

 
Igehirdető: Takaró Károly református lelkipásztor, nyug. tábori püspök 

Igehirdetés időpontja: 2022.05.24. 

 
„Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő szent Fiától, az Úr Jézus 

Krisztustól.”  

Ámen. 

 

Pál apostolnak az Efezusbeliekhez írott leveléből olvasok igét, az első rész 9. és 10. versét. 

 

Ef 1,9-10 „Megismertetvén velünk az ő akaratának titkát az ő jókedve szerint, amelyet eleve 

elrendelt magában, az idők teljessége rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának 

mindeneket a Krisztusban, mind, amelyek a mennyekben vannak, mind, amelyek e földön 

vannak. És mivel úgy van kiírva, hogy őbenne, akiben vettük is az örökséget, eleve 

elrendeltetvén, annak eleve végzése szerint, aki mindent az ő akarata tanácsából cselekszik.” 

 

Az elöljáró szót itt is megtartom, ahogy szoktam, hogy az Efezusi levélből fogok majd igéket 

olvasni, és ezért szólok arról, hogy mi a háttere ennek a levél megírásának. Nem a teológiai 

háttere érdekel természetesen, hanem az, hogy Isten akarata megismertetésére adta a bölcsesség 

és kijelentés Lelkét az apostolnak, hogy el tudja mondani, megértve Isten cselekedeti 

programját nekünk is.  

 

És most áttérek arra, amire mindenképpen szeretnék áttérni; köszöntelek benneteket! 

Olyan nagy ajándéknak tartom, hogy a Jézus Krisztus kiválasztott engem is, titeket is az 

önmagával való örök közösségre! Hogy bele szerkesztett a maga életébe, és úgy nevez 

bennünket, hogy teste vagyunk, Lelkéből való lélek, életéből való élet, akaratából született 

istengyermekek. Hát köszöntelek benneteket, mint Istennek szerelmetes, drága gyermekeit! 

 

Beszélni fog a teremtése titkáról, az idők teljessége rendjéről, beszélni fog a Fiáról, az Úr Jézus 

Krisztusról, de azért van odaírva, hogy az igazság beszédével, mert sokan beszélnek ezekről 

nem az igazság beszédével. Nem az Isten igazsága, Szentlelke szerint. Elmondok nektek egy 

titkot itt az elején; mindig úgy állok meg egy istentiszteleti szolgálat előtt, hogy elmondom 

neki, azt ígérted Uram, hogy valamely helyen akarod, hogy a Te igéd megszólaljon, oda eljössz 

és megáldasz engem. És várom ezt az eljövetelt, ezt az áldást, hogy akiket áldani akarsz, azok 

hadd kapják meg a Te tökéletes szerelmedet, hűségedet, éltető igédet, hiszen Te vagy a 

forrásunk. Hát csatlakozzunk rá mindannyian az ige forrására, hallgassuk azt, amit tett, amit 

tenni fog, amiről végső döntést hozott, mert a mi hitünk, az biztos alapon áll. Megláttatta velünk 

azt az ívet, hogy hogyan és miképp tervezett, és hogyan hajt végre minden tervét. 
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Amikor a mában elérkezik hozzánk a mi életünket is meghatározó, örökké változatlan hatalmú 

szava, Isten belevon a maga életébe, a Jézus Krisztusban láthatóvá tett életébe, a bölcsességébe, 

a kegyelmébe, a szeretetébe, a rendjébe és a munkája hatalma áradásába. 

Tudjátok, én azt vallom, az evangélizáció az mindig betörés a sátáni birodalomba, egy-egy 

lélekért. Azt jelenti, hogy Isten igéje, ereje és hatalma áttör minden frontot, míg a szívünknek, 

ha van megkeményedése, ha van megfáradása, ha van ellankadása, minden akadályon áttör az 

ige, mert az akarata, hogy élő, eleven, a gyermekei minden típusú harcra fölkészített 

győzedelmes emberek legyenek. Gondolkodtál már rajta, hogy mivé tett az Atya téged Jézus 

Krisztusban? Végiggondoltad, amikor hálát adsz, hogy Isten gyermekei vagyunk, és így mondja 

az apostol, úgy is van, és megyünk arrafelé, amikor a mi hitünket tökéletesíti, a mi életünket 

hitelesíti, és mi pedig az Ő beszédét, Lelkét, akaratát, cselekedetét belekürtöljük ebbe az 

átkozott világba, mert aki a békesség gyermeke, meg fogja hallani a szót, és az Isten szavára 

éled, ébred és születik majd. Vallom, hogy a meg nem bontható idők teljessége rendjében 

elérkezik mindennek a rendelt ideje, és ma pedig annak az ideje, hogy nemcsak te jöttél elé 

istentiszteletre, hanem megelőzve téged, Ő jött hozzád, hogy ma is a szívedre beszéljen.  

 

Olyan sokszor kértem, hogy Uram, mert a forrás csak a Te szavad, a Te Lelked, annak hatalma 

és ereje, mondj nekem újból, ismét olyan igéket, éleszd a Szentlelked által azokat az igéket, 

amiket beleírtál már a szívembe. És akkor végig kellett vennem születésemtől kezdve. Mikor 

megszülettem, édesapa azt az igét olvasta napi igeként: „Megáldalak és áldás leszel”. Ezzel 

keresztelt. Ez volt a terv. Egy ember, egy gyerekről szólt egy ige, és utána az élő Isten 

bemutatja, hogy hogy hajtja végre, amit tervezett, és hogy fejezi be. Így, hazamenőbe már csak 

az érdekel engem, hogy a te életed boldog és szent legyen akkor is, ha boldogtalanság és 

szentségtelenség vesz körül. Az érdekel, hogy erőt mutass föl hitben, akkor is, ha az erőtelenség 

támadja a lelkedet, hogy akkor is hűséges maradj és minden akadályon átgázoló erős lelkű 

gyermeke, amikor az akadályokat az ismeretére nézve, a hűségre nézve, az engedelmességre 

nézve állandóan támadás éri, hogy te engedelmes légy. Amikor beszélünk arról, hogy a 

Szentírás egy isteni tervezet, folyamat bemutatása, akkor a kezdő pont a Szentírásban az, hogy 

az Isten jónak teremtett.  

 

És most szólok azokról az időkről, amiknek megérkezett mindig az érése, alkalma. Így történik, 

hogy a teremtett embert nemcsak azért teremtette meg, hogy képviselje Őt, hanem azért is, hogy 

ebben a képviseletben győztes legyen. Elmondja neki, hogy lesz kísértő, lesz kísértés. 

Megmondja mi a tilos, mitől őrizkedjen. És megérkezik a harc ideje, amikor ki kéne derülni a 

hitnek a győzedelméből, hogy az Isten beszéde nekem, az Isten személye nekem valóban az 

Uramé, az Istenem személye. És megérkezik a sátáni, és egyszerűen valami ellenkezőjét állítja 

annak, amit az Isten mondott. Meghalsz, ő azt mondja, nem halsz meg. És Éva hitelt ad a sátán 

beszédének, és az Isten beszédét hazugságnak tartja. Kérem, az ember bukásáról ezen a szinten 

hallgatnak. Egyszerűen megtagadja az Isten beszéde igazságát, és igazságnak minősíti a sátán 

hazugságát. S ettől kezdve, ebben az ütközetben a föld uralkodója, ahogy beszél az 1Mózes 

1,26, a művelője és őrizője, ahogy beszél az 1Mózes 2,15, a birodalma területén ott az élet fája, 

a tudás fája, vele van az Isten beszéde. Egyszerűen, amikor a harcra kerül a sor, átáll. Nem 

egyszerűen elbukik. Átáll a teremtő Istene szolgálatából egy idegen szolgálatába. Ettől kezdve 

átok. Átkozott a föld, átok az ember miatt, átkozott az ember. És amikor az Isten megérkezik, 

tudjuk, hogy Krisztus Jézus az, aki megérkezik, és azt mondja, hogy mit csináltál? Tán csak 

nem ettél a fáról? Akkor jön a megdöbbentő lelepleződés, hogy ennek az embernek már az Isten 

előtt is lehet hazudnia. Aztán egy új lélek tölti be, Isten pedig megbünteti, száműzi a színe elől.  

 

Az ütközet a sátán és az ember között nemcsak elhatároztatott, hanem Isten bölcsessége 

fölkészült a vereségre, ha az ember elbukik, mit és hogyan cselekedjen arra nézve, hogy ennek 

a hatalmából, a hazugságnak erejéből, a maga ítélete átkából hogy lehet az embert életre 

menteni. És ezt a tervet Jézus Krisztusban tervezte meg az Atya, a Fiú egyetértésével és 



3 

 

 

www.episzunago.com 

 

beleegyezésével. Ezért írja a Szentírás, hogy a Krisztus Jézus örök időknek előtte 

megáldoztatott. Ott a békesség tanácsában, odaszentelte magát, emberi testbe jön, és 

odaáldozza az életét, hogy megbékítse az Atyát, hogy ebben a teremtett világban helyreállítsa 

majd a rendet és azt a nyomorult embert visszavezesse az istenismeretre, ezért egyedül Ő az, 

aki hiteles képet tud adni az élő Istenről. És tudjátok, az a csoda, hogy neked is, és nekem is 

adta ezt az élő képet. Amikor az idők teljessége rendjéről beszélünk, akkor először 

természetesen erről a harcról szól az ember az Isten jó teremtése után, aztán pedig a sátán 

győzelmébe hogy teszi bele a végzését az élő Isten, hogy vereségre ítélte. Ott, rögtön az 

Édenkertben. Azt mondja, hogy ellenségeskedést szerzek az asszony magva és a te magvad 

között, és annak magva a fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ettől kezdve hadd 

mondjam neked, minden olyan ember, te is, aki az élő Istennek a szavával, az élő Istennek a 

Lelkével, az élő Istennek a szerelmével megajándékoztatott és azt láthatja, hogy Jézus 

Krisztusban éppé tett élet vagy, ennek az éppé tett életnek megvan az időrendjébe, hogy meg 

kell vívnia a sátánnal, mert a hitnek próbája van. 

Nem tudom, hogy vívod-e a harcod vitézül, de ezeknek is van rendelt ideje! 

 

Ugye, amikor Jézust megkísérti a sátán, emlékeztek rá, így van leírva: És otthagyta Őt a sátán 

a következő alkalmas időig, amikor visszatér a kísértő. 

Istennek rendjében elhatároztatott, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, a megígért személy, aki a 

sátánt legyőzi. 

Az 1János 3,8 már így beszél: „Aki bűnt cselekszik, az ördögből van, mert az ördög kezdettől 

fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” 

A János 8,44-ben jelenti ki Jézus Krisztus, hogy kik az ördög atyától valók, akik annak akaratát 

akarják cselekedni, mert két mag küzdelme folyik a világban. Ez is el van rendelve. 

Ezért, ha téged a romlandó, nyomorult, bűnös állapotodból romolhatatlan maggal, Önmagával, 

igéjével, Lelkével új életre szült, akkor tudd, hogy a te életednek tökéletes munkát kell végezni 

az Isten Szentlelkének vezetése alatt. A Lélek fegyverzetét tökéletesen kell tudnod használni, 

hiszen arra képesítettél, hogy ebben a világban Isten gyermekeként élj. 

Belőled forrás fakad, belőled az élet vize árad, benned a Krisztus világossága világosságává 

lesz másoknak. Az a forrás, amire rákapcsolt, Önmagára, az túlbuzog rajtad és leszel Istennek 

bizonyságtevő, győzedelmes gyermeke. 

 

Ugye, én azt hallottam, hogy hívő testvérek közé jövök, és a hitben lévő testvér mind ismeri a 

születésnek a csodáját, ismeri a szabadításnak a hatalmát, ismeri a szabadulás örömét, ismeri a 

Lélek által való elpecsételésnek azt a semmivel nem hasonlítható életállapotát, hogy Jézus 

Krisztus tulajdona vagyok. És tetszett az Atyámnak, hogy lakozzék a Krisztus hit által a 

szívemben, és bizonyságtétel után bizonyságtétel születik bennem, mert be vagyok töltve a 

Krisztus Jézus szerelmével. Igaz rátok nézve is, amit Jézus így kér az Atyától: „Atyám, az a 

szeretet legyen bennük, amellyel engem szerettél, és én is bennük legyek.” 

 

Olyan hálás vagyok, hogy köztetek emlékezhetek arra, amit velem tett. És emlékeztethetlek 

arra, amit veled tett a kegyelemnek Ura, időhöz kötötten, terv szerint. 

Amikor majd az írott tartalom a szívedbe és a lelkedbe, elmédbe Istentől beírt módon él, és a 

Szentlélek a te lelkeddel együtt mondatja majd ki az Örökkévalóról, hogy édes Atyám. Azon 

gondolkodtam, hogy ez a menetrend, ami órához kötött volt, a következő nagy állomása a 

Gecsemáné kert.  

Amikor kimondja Jézus, hogy „Atyám, ha lehetséges, múljék el ez a keserű pohár. De ne úgy 

legyen, ahogyan én akarom.” 

Aztán János evangéliumában így mondja, hogy: „De ezért az óráért jöttem.” Mert tudjátok, az 

az óra, ahol Jézus Krisztus fölvállalta és véghez viszi a halálát, az az óra az Isten tervében 

megrendítő, mi mindent tartalmazott; majd a halálban. 
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A Jézus halálában benne van, hogy most vettetik ki a világ fejedelme. Most van a világ 

kárhoztatása. Ebben a halálban benne van, hogy világosságra hozta az életet, a halhatatlanságot. 

Ebben az órában benne van a tökéletes győzelem a sátán, s erői, a bűn felett. És ebben az órában 

benne vagy te és én. Magára vállalt, és belevitt a bűn halálába, hogy aztán a feltámadásával 

belevigyen az istenfiúi életébe, és te elmondhasd, hogy Jézus Krisztus, aki szeretett engem, aki 

az életét adta értem, Ő az, aki él hit által a szívemben. És immár, ez a földi életem nem drága, 

csakhogy az Ő nevét hirdethessem ebben a világban. 

 

Szerelmetes testvérem, a halál, a feltámadás óta tudjuk, hogy beletorkollik a feltámadásba. Te, 

ha becsukod a szemed, majd ébredsz, a te győzedelmes Uradra való szent kinyílással, Ő pedig 

magához emel, átöltöztet, hogy úgy legyen, ahogy megígérte, hogy hasonlóvá leszel Őhozzá, 

és a neked készített mennyei otthonba hazavisz. 

 

Amikor azt mondja, hogy a menyasszony te vagy és én vagyok, amikor azt mondja, hogy 

angyalokat ítéltek, és a Jézus Krisztus testébe tartozó módon, egy közösséget alkotunk Vele, 

mint Isten gyermekei, akkor ezt az ívet így mondja el, hogy akarata elvégezte és annak tanácsa 

szerint az örök idők rendjére nézve meghozta a végzését. Én tudom, kinek hiszek! Nem a 

levegőt vagdossa a hit és az élet. Tudom, kié vagyok. És az a csodálatos drága testvér, hogy te 

is, és azt is tudod, hogy az Ő kezéből se halál, se élet, se angyalok, se fejedelemségek, sem 

jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem idegen teremtmények el nem 

vehetnek. A Krisztus szerelme testvérem marad! 

Sok mindent leírtam. Abbahagyom. Összefoglalom.  

A tegnapi imaközösség bevezető igéjével: „Örökkévaló szeretettel szeretlek téged, 

kiterjesztettem terád az én irgalmasságomat.” „A szeretet kiűzi a félelmet.” Hát te ne félj, mert 

megváltottalak. Te az enyém vagy, és te becses vagy nekem, és én szeretlek téged. Akármibe 

talál az ige, az akarata, hogy lélekben megerősödj, a hit tökéletes bizalom legyen, és a bizalom 

tökéletes reménységgé erősödjön, hogy Ő az enyém, én Jézust kaptam örökségül az Atyától, én 

pedig örökre az Övé. Legyen érte áldott! Ámen. 

 

Édes Atyánk! Köszönjük Neked ma is, most is, hogy édes Atyánkká lettél. Így tetszett neked, 

hogy minket Jézus Krisztusban Istenfiúságra alkoss, és aki elkezdte a jót, be is végzi ama napig. 

Köszönöm, hogy el van készítve, minthogy a tékozló fiú történetében Jézus elmondta, a korona, 

a ruha az otthoni, az ünneplő, és az öröm. Hadd köszönjük meg Uram, hogy örvendeztek a 

megtérésünkön a Mennyben. Hadd köszönjem meg, hogy öröm van tenálad egy-egy 

győzelmünkért, engedelmességeinkért. Köszönjük, hogy drágák lettünk, és vagyunk neked. Ó, 

engedd lelki szemeinkkel látni a napjainkban, a hétköznapi óráinkban, a kísértéseinkben, a 

fájdalmainkban, a nyomorúságaink közepette, hogy a romlandó romlik csupán, de a kegyelem 

minden reggel megújul rajtunk. Légy áldott győzedelmes, éltető tervedért!  

Ámen. 

 

Testvérek, mondjuk el közösen, hangosan az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. 

 

Mi Atyánk, Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, 

legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket 

add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az 

ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied 

az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.  

 

„Megáldalak téged, és áldás leszel. Megerősítelek téged, hogy el nem hagylak, el nem 

távozom tőled, veled maradok a világ végezetéig.”  

Ámen. 


