
JÓZSUÉ

Harmadik üzenet

Átkelés a Jordán folyón
és felkészülés a csatára

Igeolvasmány: Józs 3,1 – 4,24; 5,1-10

I. A Józsué 3,1 3 4,24 igeszakasz Izrael népének a Jordán folyón
való átkelését írja le:

A. Amikor Izrael népe meglátta az ő Istenük Szövetségének Ládáját
[Frigyládáját], és a Lévi nemzetségéből való papokat, akik hordoz-
ták azt, elindultak a helyükről és utána mentek – 3,3. 6:
1. A Frigyláda Krisztusnak mint a Háromegy Isten megtestesítő-

jének volt egy előképe – 2Móz 25,10-22.
2. Amikor Isten Frigyládája Izrael fiaival ment, a Háromegy Isten

ment velük: az élen járt, és így Ő volt az első, aki a vízbe lépett
– Józs 3,8. 11.

3. A Frigyláda a papok vállain volt; ez annak az előképe, hogy
a Frigyládát hordozó papok egy entitássá lettek a Háromegy
Istennel – 3. vers.
a. Ők és Isten egy testületi személy voltak – egy testületi

Isten-ember.
b. Isten az ő lépteikben járt, ők pedig Isten lépteiben jártak.

B. A Jordán folyó Krisztus halálát és feltámadását jelképezi – Csel
2,23-24; 3,15:
1. Az Úr Frigyládája a nép előtt ment át a Jordánba – Józs 3,11

[Kecskeméthy].
2. A Frigyláda belépése a Jordánba és kijövetele a Jordánból

Krisztus halálát és feltámadását mutatja – 15. vers; 4,11.
C. Izraelnek a Jordán folyón való átkelése nem a hívők fizikai halálát

jelképezi, hanem azt, hogy a hívők megtapasztalják Krisztus halá-
lát, amelyben az óember véget ér és eltemettetik – Róm 6,3-6; Gal
2,20:
1. A tipológia szerint a Jordán folyó Krisztus halálát jelenti, amibe

a hívők bemeríttettek – Róm 6,3-4.
2. Izrael fiai áthaladtak Krisztus halálán, hogy eltemessék az

óemberüket, és egy új emberré legyenek Krisztusban – 2Kor
5,17:
a. Készen álltak rá, hogy belépjenek a jó földre, elfoglalják és

tulajdonukká tegyék, és részt vegyenek a kánaániták elle-
ni háborúban; az óemberükben azonban nem nyerhették
el a győzelmet.

b. Az előképben eltemettettek Krisztus halálában, majd pe-
dig feltámasztattak Krisztus feltámadásában, hogy egy
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új emberré legyenek Krisztusban a szellemi háború meg-
vívásához – Ef 6,10-20.

c. Fel kell ismernünk, hogy az óemberünk, a természeti em-
berünk, nem alkalmas a szellemi háború megvívásához
Krisztus elnyerésére; Krisztusban többé nem az óember
vagyunk, hanem egy új ember – 4,22-24.

3. A hívők bemerítése Krisztus halálába, mint a Jordán folyón
való átkelés, bevezeti a hívőket Krisztus feltámadásába – Róm
6,3-6; Kol 2,12:
a. A temetés szempontjából, a bemerítés az óemberünk véget

érése.
b. A feltámadás szempontjából, a bemerítés a szellemünk ki-

csírázása, hogy az isteni élettel megeleveníttessünk Krisz-
tusban – Jn 3,6. 15; Róm 8,10.

c. A feltámadás tartományában Krisztust élvezzük mint a
mindent tartalmazó jó földünket, amelyben járunk, sőt,
meggyökerezünk és felépülünk Isten ökonómiájának el-
végzéséért – 6,4; Kol 2,7.

D. Izrael átkelése a Jordánon és belépésük a jó földre ahhoz kapcsoló-
dik, hogy birtokba vették és élvezték a jó földet, ami azt jelképezi,
hogy a hívők gyakorlati módon megtapasztalják a Krisztusban lévő
áldások gazdagságát, amint ez az Efézusi levélben feltárul – Józs
4,1.

E. Izrael belépése a jó földre a Jordánon való átkelés után azt jelképezi,
hogy a hívők megtapasztalják a mennyeiek elfoglalását, ahol a
Sátán és a birtokában lévő sötétség hatalma van – Ef 2,2; 6,12.

II. Tizenkét követ kivettek a Jordánból, és egy másik tizenkét követ
Józsué felállított a Jordánban 3 Józs 4,3-9:

A. A Jordánból kivett tizenkét kő az új Izrael tizenkét törzsét jelképezi
– 3-7. vers.

B. A köveknek a Jordán vizeiből való felemelkedése a halálból való
feltámadást jelképezi – 7. vers:
1. Ez a tizenkét kő egy jel volt; azt mutatta, hogy a „feltámadt” új

Izrael a halál vizén való átkelés bizonysága lesz – 6-7. 21-24.
vers.

2. Ez azt jelképezi, hogy a hívők megtapasztalják Krisztussal a
halálból való feltámadást – Róm 6,3-4.

C. A másik tizenkét, a Jordán közepén felállított kő Izrael tizenkét
törzsét jelképezi a régi életükben és a régi természetükben – Józs
4,9:
1. Józsué a Jordán közepén állította fel ezt a tizenkét követ, ahol
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a Frigyláda volt; ez azt jelképezi, hogy az Úr azt akarta, hogy
Izrael a régi természetükben a Jordán halálvize alatt maradjon.

2. Ez azt jelképezi, hogy hívők óemberének Krisztus halálában
kell maradnia – Róm 6,6; Gal 2,20; Fil 3,10.

D. A két, tizenkét kőből álló csoport azt jelképezi, hogy az óemberünk
eltemettetett, a feltámadt új emberünk pedig egyként él és munkál-
kodik a Háromegy Istennel; ez az Efézus 2,1. 4-6. 15 és 10 igékben
lévő kinyilatkoztatásnak felel meg.

III. A Bizonyság Ládáját hordozó papok szárazon álltak a Jordán
folyó fenekén szilárdan, míg az egész nép teljesen átment a
Jordánon 3 Józs 3,8. 13-15. 17; 4,10-11. 15-18:

A. A Frigyládát hordozó papoknak elsőkként kellett bemenniük a
vízbe, és utolsókként kellett kijönniük a vízből; a folyó fenekén
megvárták, hogy Isten egész népe átkeljen – 3,17; 4,15-16.

B. Isten a halál helyére tette a papokat, hogy az Izraelitáknak utat
biztosítson az élet földjére – 10. vers:
1. A folyó feneke a halál helyzete; ez nem kényelmes vagy vonzó.
2. Nagy szenvedés tartani a Bizonyság Ládáját a folyó fenekén.
3. Az Úr egy olyan embercsoportot keres, akik – mint a papok a

Józsué 3. és 4. fejezetében – belépnek a vízbe, vagyis elsőként
lépnek be a halálba – 3,8. 17:
a. Ők készek rá, hogy a kereszt elsőként bánjon el velük,

hogy a halál helyén álljanak annak érdekében, hogy a
gyülekezet megtalálja az élet útját – 2Kor 4,10-12.

b. Istennek először a halál helyére kell minket tennie, mielőtt
mások életet kaphatnak – Jn 2,19; 12,24; 1Kor 15,36.

C. Mivel Pál apostol „meghalás” által szolgált élettel, bizonyságot
tudott tenni mondván, „Azért a halál mibennünk munkálkodik, az
élet pedig tibennetek” – 2Kor 4,12:
1. Az apostolok munkája nem más, mint az, hogy a halál mun-

kálkodik bennük, hogy az élet munkálkodhasson a hívőkben –
10-12. vers.

2. A halál bennünk való munkálkodásának a fejleménye, eredmé-
nye, csodálatos – élet másokban – 12. vers.

3. Az új szövetség szolgálatának valódi munkája nem munkálko-
dásból áll; hanem meghalásból – 1. vers; 3,8-9; 5:18.

4. Az Úr helyreállító munkájában meg kell halnunk, hogy az élet
másokban munkálkodhasson; így a meghalásunk a munkálko-
dásunk – 4,12.

5. „Az Úrnak nincs arra szüksége, hogy elvégezzél egy munkát a
Számára. Arra van szüksége, hogy meghaljál. Ha meghalsz, az
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élet munkálkodni fog másokban. Meghalás által élettel fogsz
szolgálni másoknak. Ennélfogva a munkánk: halálra adatni” –
Life-study of 2 Corinthians, p. 295.

IV. Habár az izraeliták már részesültek fegyelmezésben, képzésben,
és alkalmassá lettek téve, a Jordánon való átkelés után még
további felkészítésre volt szükségük a támadás előtt 3 Józs 5,1-
10:

A. A Kánaánban lévő hét törzs elleni harcra keltek át a Jordán folyón
– 4,12-13.

B. Miközben Józsué részt vett a Jordánon való átkelés csodájában,
megerősítést nyert abban, hogy az élre álljon a démoni kánaániták
elleni háborúhoz – 3,6-7. 10; 4,14.

C. Jehova utasította Józsuét, hogy másodszor is metélje körül Izrael
fiait – 5,2:
1. Az volt a körülmetélés célja, hogy Isten kiválasztott népét egy

új néppé tegye az Isten által megígért föld megörökléséhez –
vö. 1Móz 17,7-12.

2. Az új Izraelnek a körülmetélése Krisztus körülmetélését jelké-
pezi, a halála által, ami a hústest levetkőzésében van a hívőkre
alkalmazva, hogy megörököljék Krisztust a feltámadásban,
mint Isten által nekik kiosztott osztályrészüket – Kol 2,11-12;
1,12.

3. A szellemi körülmetélés a Krisztus halálában való eltemetés
folytatása – Róm 6,3-4:
a. A Jordán folyón való átkelés által a régi Izrael eltemette-

tett, egy új Izrael pedig megszületett; ez egy Isten által
elvégzett objektív munka volt.

b. Izrael fiainak a körülmetélése azt jelentette, hogy gyakor-
latban alkalmazták, amit Isten megtett a Jordán folyón
való átkelésük során – Józs 5,2-9.

4. Az Újtestamentumban a szellemi körülmetélés nem más, mint
Krisztus halálának az állandó alkalmazása a hústestünkre –
Fil 3,3; Kol 2,11:
a. Habár valóban bemeríttettünk Krisztus halálába, vala-

mint eltemettettünk és feltámasztattunk Vele, a gyakor-
latban még mindig nap mint nap alkalmaznunk kell a
Szellem által a kereszt körülmetélését a hústestünkre –
Róm 8,13; Gal 5,24.

b. Ez a Krisztus halálában és eltemetésében való megmara-
dás valósága és gyakorlata.

D. Izrael fiai Gilgálban táboroztak, és elkészítették a páskát Jerikó
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mezején – Józs 5,10:
1. A páskaünnepet azért tartották, hogy megemlékezzenek arról,

hogy Jehova megváltotta Izraelt az elsőszülött fiaikra kirótt
halálos ítélettől, és arról is, hogy Jehova megmentette Izraelt
Egyiptomból és a fáraó zsarnokságától – 2Móz 12,3-7. 11-14;
14,13-30.

2. A páska megünneplése azt mutatta, hogy csakúgy, ahogy Je-
hova megmentette Izraelt a fáraótól és Egyiptomból, úgy fogja
Ő megsemmisíteni Kánaán törzseit és megszabadítani Izraelt
tőlük – Józs 5,10.

3. Izrael megünnepelte a páskát, ami annak előképe, hogy a hívők
megünneplik az Úr asztalát, hogy emlékezzenek az Úrra mint
a Megváltójukra és Megmentőjükre – Mt 26,26-28.
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