
JÓZSUÉ

Második üzenet

Kánaán földjének birtokbavétele
a sátáni erők legyőzése által

Igeolvasmány: Józs 1,2. 6. 11; 5,13-15; 6,1
I. Az Ótestamentumban van egy tipológia, előképek összessége, az

Újtestamentumban pedig ott van ennek a tipológiának a teljes
beteljesülése Isten ökonómiáját illetőleg 3 1Kor 10,3-4. 1. 11.

II. Józsué könyve mélyreható előképeket tartalmazó könyv 3 1,13;
2,18; 3,3. 10-11; 5,12; 6,6.

III. Józsué könyvének benső jelentősége: a föld elfoglalása 3 1,2. 6;
5,12.

IV. Ahhoz, hogy megértsük az izraeliták Kánaánba való belépésének
és a Kánaánban való háborúskodásnak a jelentőségét, ismer-
nünk kell, hogy Kánaánnak a tipológiában kettős jelentősége
van 3 Kol 1,12; Ef 1,3; 2,2; 6,12:

A. Ami a pozitív oldalt illeti, Kánaán, a gazdagság földje, a mindent
tartalmazó Krisztust jelképezi az Ő kikutathatatlan gazdagságával
együtt – 5Móz 8,7-10; Kol 1,12; Ef 3,8:
1. A jó föld a Szentírásban megtalálható legvégső, legteljesebb

előkép Krisztusról – 5Móz 8,7.
2. A jó föld, Kánaán földje, annak a Krisztusnak az előképe, aki

minden és mindenekben van, és aki minden a számunkra – Ef
3,8.

3. A Bibliában a föld Krisztusnak egy képe, szimbóluma – 1Móz
1,9; 2Pt 3,5:
a. A föld, ami a halál vizéből emelkedett fel a harmadik na-

pon az 1Mózes 1,9-10 és 13 igékben, a feltámadt Krisztus
előképe, aki kijött a halálból a harmadik napon.

b. Az 1Mózes 1,11-12 és 25-26 igékben sok különféle élet jött
ki a földből; ez azt jelképezi, hogy Krisztus mindenféle
életnek a forrása.

c. Istennek a Szentírásban felfedett szándéka az, hogy Krisz-
tus legyen a földünk – 5Móz 8,7-10.

4. Kánaán földje ábrázolja Krisztust mint a jó földet, a halál
vizéből felemelkedett földet – 1Móz 1,9; Józs 1,13.

B. Ami a negatív oldalt illeti, Kánaán jelképezi a Sátán sötét királysá-
gának a levegőbeli részét, a mennyei részét, a mennyeieket, amik
telve vannak a Sátán erőivel – Ef 2,2; 6,12:
1. A Sátánnak saját hatalma és angyalai vannak, akik az ő aláren-

deltjei mint e világ sötétségének fejedelemségei, hatalmasságai
és urai; így saját királysággal, a sötétség hatalmával rendelke-
zik – Csel 26,18; Mt 12,26; 25,41; Ef 6,12; Kol 1,13.
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2. A Sátán, Isten ellensége, minden tőle telhetőt megtett és meg-
tesz, hogy Isten népét visszatartsa a mindent tartalmazó Krisz-
tusnak mint a jó földnek az élvezésétől; mind a mai napig go-
nosz erők takarják el Krisztus mindent tartalmazó voltát Isten
népe elől – 2,8. 18; 2Kor 4,3-4.

3. Az Efézusi levél azt mutatja, hogy a mennyeiekben különböző
szintek vannak – 1,3; 2,2; 6,12:
a. Krisztus a legmagasabb szinten, a harmadik mennyben,

van, hogy a jó földünkként mindenünk legyen – 5Móz
8,7-10.

b. A mennyeieknek van egy alacsonyabb szintje – a levegő,
ahol a Sátán a levegő hatalmának uralkodójaként megaka-
dályozza az embereket abban, hogy kapcsolatba lépjenek
Istennel és elfogadják Krisztust; ezt a kánaániták jelké-
pezik, akik akadályozták Izraelt abban, hogy belépjenek
a jó földre – Ef 2,2.

4. A kánaániták a bukott angyalokat, a Sátánt követő lázadó an-
gyalokat jelképezik, akik a Sátán királyságának hatalmassá-
gaivá, uraivá és tekintélyeivé váltak, a gonosz szellemi erőkké
a mennyeiekben – Jel 12,4. 7; Ef 6,12.

C. Kánaán tipológiai jelentőségének két szempontja szóba kerül az
Efézusi levélben; ebben az értelemben Józsué könyve az Ótesta-
mentumban hasonlítható az Efézusi levélhez, mert mindkét könyv
egy feljegyzés „Kánaánról”:
1. Amint Izrael fiai beléptek Kánaánba, élvezték Krisztus gaz-

dagságát, és háborúskodásban vettek részt – Józs 5,12; 6:1-21.
2. Az Efézus 3,8 Krisztus gazdagságáról szól, az 1,3; 2,6 és 6,12

igék pedig a mennyeiekről; ez azt mutatja, hogy a gyülekezet-
ben élveznünk kell Krisztus gazdagságát, és részt kell vennünk
a szellemi háborúskodásban.

3. Józsué könyve nélkül nem tudjuk teljesen megérteni a szellemi
háborúskodást az Efézus 6,10-20 igeszakaszban.

V. Ha birtokba akarjuk venni a jó földet Isten célja betöltéséért,
szellemi háborúskodásban kell részt vennünk, hogy legyőzzük
a sátáni erőket 3 Józs 6,21:

A. Fel kell ismernünk a szellemi háborúskodás szükségességét – a
Sátán királysága és Isten királysága között – Mt 6,10; 7,21; 12,26.
28; Ésa 14,12-14.

B. Amikor Izrael készen állt, hogy birtokba vegye Kánaán földjét, a
földet démonoktól megszállt emberek, bálványimádók és a nefilim
[óriások] töltötték meg – 4Móz 13,33.
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C. A Kánaán földjén lakó nefilim miatt, a bukott angyalok és a bukott
ember keveréke miatt, Isten megparancsolta Izrael fiainak, hogy
vegyék át az uralmat efelett a föld felett, és hogy pusztítsanak el
minden élő lényt ott, hogy az emberi faj kitisztuljon – 5Móz 7,1-2:
1. Az isteni gondolat szerint Kánaán földjének nemzeteit ki kellett

irtani, mert ördögiek voltak, és démonokkal elegyedtek – 2.
vers; Józs 11,21-22; 14,6-14.

2. A kánaániták nemcsak a bukott angyalokat, hanem azokat az
emberi lényeket is jelképezik, akik a gonosz szellemekhez, a
sötétség levegőbeli sátáni hatalmához, csatlakoztak – 4Móz
14,45.

D. Izrael harcolása a föld lakói ellen a láthatatlan szellemi háborúsko-
dást ábrázolja, amely a látható földi színfalak mögött zajlik – Dán
10,10-21; Ef 6,10-20:
1. Döntő fontosságú meglátnunk, hogy a színfalak mögött egy

szellemi küzdelem – emberi szemekkel nem látható küzdelem
– zajlik.

2. A földön zajló háborún kívül van egy háború Isten és a levegő-
beli sátáni erők között – 2,2; 6,12.

E. Izrael fiainak a kánaániták elleni harcolása azért, hogy birtokba
vegyék és élvezzék a jó földet, jelképezi a gyülekezet egészének –
beleértve az összes tagot – a gonosz mennyeiekben lévő szellemi
erői ellen (12. vers) való szellemi háborúskodását azért, hogy a
szentek élvezzék Krisztust mint a mindent tartalmazó földet.

F. Krisztus a jó földünk, és Isten azt akarja, hogy elnyerjük Krisztust,
de köztünk és a jó föld között van egy ördögi, démoni erőkből álló
réteg; ha birtokba akarjuk venni a jó földet az élvezetünkre, akkor
le kell győznünk ezeket a sátáni erőket – Kol 1,12-13; 2,15; Ef 3,18;
6,11-12:
1. Van egy rendkívül valódi szellemi háborúskodás, amelyben

részt kell vennünk; meg kell vívnunk a csatát, hogy elnyerjük a
mindent tartalmazó Krisztust a gyülekezetnek mint Krisztus
Testének, az új embernek és Isten királyságának a felépítéséért
– 10-12. vers; 1Tim 6,12a; 2Tim 2,3-4; Kol 1,13. 18; 2,19; 3,10-11.

2. Ha birtokba akarjuk venni Krisztust az élvezetünkre, testü-
leti harcosnak, a gyülekezetnek mint Krisztus Testének, kell
lennünk, aki a sátáni erők ellen harcol és legyőzi azokat, hogy
többet nyerjünk el Krisztusból Krisztus Teste felépítéséért,
Isten királyságát felállítva és terjesztve, hogy Krisztus vissza-
jöhessen megörökölni a földet – Ef 3,8; 4,16; Mt 24,14; Jel 11,15.

VI. Ahhoz, hogy részt vegyünk a szellemi háborúskodásban, látnunk
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kell azt a látást, ami Krisztust Jehova seregének Fejedelmeként
[Kapitányaként] fedi fel 3 Józs 5,13-14:

A. Míg Józsué volt a látható kapitánya Jehova seregének, Krisztus
volt a láthatatlan Kapitány, hogy Kánaán hét törzse ellen harcoljon
Izraelért – 14. vers.

B. Krisztusnak mint Jehova serege Kapitányának látása következté-
ben Józsuénak mindenkor a megszentelődés (szentség) helyzetében
kellett állnia – 15. vers:
1. A szentség a szent lét természete és minősége – Róm 1,2.
2. A megszentelődés (Istennek) az a gyakorlati kihatás, az a tevé-

kenységekben megnyilvánuló jellem és az a kiteljesedett töké-
letes állapot, ami a megszenteltetés által jön létre – 6,19. 22.

VII. Ismernünk kell azokat a létfontosságú tényezőket, amelyek al-
kalmassá tették Izrael népét arra, hogy győzedelmesek legyenek
az első háborúskodásukban 3 Józs 6,1-20:

A. Jerikó bezárása – nem volt kijövő vagy bemenő forgalom – azt
jelképezi, hogy a sötétség hatalmasságai, a gonosz szellemi erői a
mennyeiekben, meg voltak kötve – Mt 12,29; Ef 6,12.

B. Isten népének semmit sem kellett tennie Jerikó elpusztításához.
C. Csak hinniük és bízniuk kellett Istenben, hallgatniuk kellett az

Izrael seregének Kapitányától érkező utasításra, és a Frigyláda
hordozásával magasztalniuk kellett Krisztust – Józs 6,3-11.

D. A Frigyláda hordozása itt a papok által azt mutatja, hogy a szellemi
háborúskodásban Krisztus felmagasztalása az első dolog, amit meg
kell tennünk, mindenben megadva Neki az első helyet, a felsőbb-
rendűséget – 4. 7-11. vers; Kol 1,18:
1. Amikor Izrael népe megtámadta Jerikót, akkor ezt Krisztus,

akit a Frigyláda jelképez, parancsnoklása alatt tették meg –
Józs 5,14; 6,3-11.

2. A Frigyláda, Krisztusnak egy előképe, aki a Főparancsnokuk
volt, járt az élen az ellenségek megtámadásához – 4. vers.

E. Csendben kellett maradniuk, amíg parancsot nem kaptak arra,
hogy kiáltsanak; ez azt jelenti, hogy dolgukat az Úr szerint kellett
elvégezniük bármi gondolat, vélemény vagy érzés kifejezése nélkül
– 10. vers.

F. A Jerikó feletti győzelmet, az első csatájukban a Jordánon való
átkelés után, Izrael nem harcolás által vívta ki, hanem azáltal,
hogy kürtöltek a kürtökkel, és kiáltottak, ami azt jelképezi, hogy
bizonyságot és kihirdetést tettek Istenről és Vele együtt Krisztusról
(a Frigyládáról) annak révén, hogy hittek Isten utasító szavának –
2-5. vers.



JÓZSUÉ

Második üzenet (folytatás)

VIII. Egyedülálló alapelv, hogy a szellemi győzelem nem a háborús-
kodástól függ 3 hanem a dicsérettől függ 3 2Krón 20,20-22:

A. Meg kell tanulnunk a dicséretünk által legyőzni a Sátánt.
B. Egy Istent dicsérő ember a dicsérete által mindenen felülemelkedik

és folyamatosan győz; ez egy alapelv, és ez egy tény is – Héb 11,30.
33-34; 13,15.
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