Message Two
The Formation of a Corporate Joshua
to Possess the Good Land by Defeating the Satanic Forces
Scripture Reading: Deut. 8:7-10; Josh. 1:2-3, 6-9, 16-18; 5:11-12; Col. 1:12
I. The good land, the land of Canaan, is a type of the all-inclusive Christ, the
Christ who is all and in all and who is everything to us—Deut. 8:7-10:
A. Only the land of Canaan is a full type, the complete and ultimate type, of Christ;
the type of the good land shows that Christ is the all-inclusive One.
B. In Colossians Paul employs the concept of the all-inclusive land, speaking of “the
allotted portion of the saints”—1:12; Josh. 5:11-12:
1. This portion is the all-inclusive Christ for our enjoyment—Col. 3:4, 11.
2. The Greek word rendered “portion” can also be rendered “lot,” referring to an
allotment of the inheritance, as mentioned in Joshua 14:1.
3. The land of Canaan was everything to the children of Israel, and Christ, the
reality of the type of the good land, is everything to us—Deut. 8:7-10.
II. If we would possess the good land for the fulfillment of God’s purpose, we
must engage in warfare to defeat the satanic forces—Josh. 5:2—6:16:
A. Satan, the enemy of God, has been doing his utmost to hinder the people of God
from enjoying Christ as the all-inclusive One; he will do whatever he can to keep
us from enjoying Christ as the good land—Col. 2:8, 18:
1. To this day, evil forces are veiling the all-inclusiveness of Christ from God’s
people—2 Cor. 4:3-4.
2. There is an exceedingly real spiritual warfare in which we must engage; we
must fight the battle to gain the all-inclusive Christ for the building up of the
church as the Body of Christ—Eph. 6:10-12; 4:16.
B. Christ is our good land, and God wants us to gain Christ, but there is a layer of
devilish, demonic forces between us and the good land; if we would take possession of the good land for our enjoyment, we must defeat these satanic forces—
Col. 1:12-13; 2:15; Eph. 3:18; 6:11-12.
C. We need to be today’s Joshua and Caleb, fighting against and defeating the
satanic forces so that we can gain more of Christ for the building up of the Body
of Christ, for the fulfillment of God’s eternal purpose—4:16.
III. Without the book of Joshua we cannot fully understand the spiritual warfare in Ephesians 6:10-20:
A. Israel’s fighting against the inhabitants of the land portrays the invisible spiritual
warfare that is taking place behind the visible scene on earth—Dan. 10:10-21;
Eph. 6:10-20.
B. That there is a spiritual warfare in the invisible scene behind the visible scene
means that in addition to war on the earth, there is a war between God and Satan
in the air—v. 12.
C. Ephesians 2 indicates that in the heavenlies there are different layers:
1. Christ is in the highest layer, the third heaven, to be our everything as our
good land—1:3; Deut. 8:7-10.

2. There is a lower layer of the heavenlies—the air, where Satan as the ruler of
the authority of the air is frustrating the people on earth from contacting
God and receiving Christ; this is typified by the Canaanites, who were frustrating Israel from entering into the good land—Eph. 2:2.
D. If we would take possession of Christ for our enjoyment, we must fight against
and defeat the satanic forces in order to gain more of Christ for the building up
of the Body of Christ—3:8; 4:16; 2:21-22.
IV. In order to possess the good land and defeat the satanic forces, we need
to be formed into a corporate Joshua—Josh. 1:2-3, 6-9:
A. As the good land, Christ is ready to be taken and possessed by His believers; however, there is the need for those who are ready to take Him, possess Him, experience Him, and enjoy Him in His all-inclusiveness—Deut. 1:21; Num. 14:6-9, 24;
Josh. 1:3:
1. Joshua 1:3 indicates that although God had given Israel the good land, Israel
still needed to take the land.
2. They needed to cooperate with God by rising up to fulfill God’s commission
to possess the land—vv. 10-15.
B. Joshua led the children of Israel to enter the promised land and to take it, possess
it, and enjoy it—v. 6:
1. The response of Israel to Joshua implied their willingness, their readiness,
and their being in one accord not only with Joshua but also with Jehovah
their God, as expressed by their blessing Joshua in the name of their God—
vv. 16-18.
2. Israel had become a corporate Joshua, chosen, called, redeemed, saved,
trained, prepared, and qualified by God, ready to go on with God as one to
take the land of Canaan—3:11, 17.
3. To gain the all-inclusive Christ, we need to be a corporate Joshua, fighting
the battle, taking the land, and enjoying Christ as our inheritance—1:1-3,
6, 9.
C. After being formed, constituted, disciplined, trained, and qualified, God’s people
had come to the plains of Moab, where they were waiting to enter into the good
land, to take it, and to possess it—Num. 36:13:
1. The formation of the children of Israel into an army to fight for God typifies
the New Testament believers’ being built up into the organic Body of Christ
to fight for the carrying out of His economy—Eph. 4:16; 6:12.
2. God’s army, a corporate Joshua, was prepared and ready to take the good land
under the blessing of God in His Divine Trinity and also under the blessing
of Moses, the man of God—Num. 6:22-27; 2 Cor. 13:14; Deut. 30:16; 33:1.
V. “We all need to know what the recovery is, where the recovery is, and
what kind of persons can take the recovery on. We all need to see that in
the Lord’s recovery today we are on a battlefield. We should be today’s
Joshua and Caleb, fighting against Satan’s aerial forces so that we can
gain more of Christ for the building up of the Body of Christ, setting up
and spreading the kingdom of God so that Christ can come back to
inherit the earth” (Life-study of Joshua, p. 61).
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Mensaje dos
La formación de un Josué corporativo
para poseer la buena tierra al derrotar las huestes satánicas
Lectura bíblica: Dt. 8:7-10; Jos. 1:2-3, 6-9, 16-18; 5:11-12; Col. 1:12
I. La buena tierra, la tierra de Canaán, tipifica al Cristo todo-inclusivo, el Cristo
quien es el todo y en todos, y quien es todo para nosotros—Dt. 8:7-10:
A. Únicamente la tierra de Canaán es un tipo pleno, el tipo completo y máximo, de Cristo;
el tipo de la buena tierra nos muestra que Cristo es Aquel que es todo-inclusivo.
B. En Colosenses Pablo utiliza el concepto de la tierra todo-inclusiva al hablar de “la
porción de los santos”—1:12; Jos. 5:11-12:
1. Esta porción es el Cristo todo-inclusivo para nuestro disfrute—Col. 3:4, 11.
2. La palabra griega traducida “porción” también podría traducirse como “parcela”, lo
cual se refiere a la porción de la heredad asignada, así como se menciona en Josué
14:1.
3. La tierra de Canaán lo era todo para los hijos de Israel, y Cristo, quien es la
realidad del tipo de la buena tierra, lo es todo para nosotros—Dt. 8:7-10.
II. Si hemos de poseer la buena tierra para el cumplimiento del propósito de Dios,
debemos tomar parte en la guerra a fin de derrotar las huestes satánicas—Jos.
5:2—6:16:
A. Satanás, el enemigo de Dios, ha estado haciendo todo lo posible por impedir que el
pueblo de Dios disfrute a Cristo como Aquel que es todo-inclusivo; él hará todo lo
posible por impedir que nosotros disfrutemos a Cristo, la buena tierra—Col. 2:8, 18:
1. Hasta el día de hoy, huestes malignas cubren al pueblo de Dios con un velo para
que no vean lo todo-inclusivo que es Cristo—2 Co. 4:3-4.
2. Hay una guerra espiritual extremadamente real en la cual debemos participar;
debemos combatir la batalla para ganar al Cristo todo-inclusivo con miras a la
edificación de la iglesia como Cuerpo de Cristo—Ef. 6:10-12; 4:16.
B. Cristo es nuestra buena tierra, y Dios desea que ganemos más de Cristo, pero entre
nosotros y la buena tierra se interpone una capa de huestes diabólicas y demoniacas;
si hemos de tomar posesión de la buena tierra para disfrutarla, debemos derrotar
estas huestes satánicas—Col. 1:12-13; 2:15; Ef. 3:18; 6:11-12.
C. Necesitamos ser los Josué y Caleb de hoy, que combaten contra las huestes satánicas y las derrotan a fin de ganar más de Cristo para la edificación del Cuerpo de
Cristo, para el cumplimiento del propósito eterno de Dios—4:16.
III. Sin el libro de Josué, no podemos entender completamente la guerra espiritual en Efesios 6:10-20:
A. El combate que Israel libró contra los pobladores de aquella tierra retrata la guerra
espiritual invisible que ocurre detrás de la escena visible en la tierra—Dn. 10:10-21; Ef.
6:10-20.
B. El hecho de que hay una guerra espiritual en la escena invisible que está tras la
escena visible significa que además de la guerra en la tierra, se libra una guerra
entre Dios y Satanás en el aire—v. 12.
C. Efesios 2 indica que en los lugares celestiales hay distintas capas:
1. Cristo está en la capa más elevada, el tercer cielo, para ser nuestro todo como
nuestra buena tierra—1:3; Dt. 8:7-10.

2. Hay una capa más baja en los lugares celestiales: el aire, donde Satanás como
príncipe de la autoridad del aire impide que las personas en la tierra tengan
contacto con Dios y reciban a Cristo; esto se ve tipificado por los cananeos, quienes
impedían que Israel entrara a la buena tierra—Ef. 2:2.
D. Si hemos de tomar posesión de Cristo para disfrutarlo, debemos combatir contra las
huestes satánicas y derrotarlas a fin de ganar más de Cristo para la edificación del
Cuerpo de Cristo—3:8; 4:16; 2:21-22.
IV. A fin de poseer la buena tierra y derrotar las huestes satánicas, necesitamos
ser formados como un Josué corporativo—Jos. 1:2-3, 6-9:
A. Por ser la buena tierra, Cristo está listo para ser tomado y poseído por Sus creyentes;
sin embargo, hay necesidad de que aquellos que están listos tomen posesión de Él, lo
posean, lo experimenten y lo disfruten como Aquel que es todo-inclusivo—Dt. 1:21; Nm.
14:6-9, 24; Jos. 1:3:
1. Josué 1:3 indica que aunque Dios le había dado la buena tierra a Israel, todavía
era necesario que Israel tomara posesión de la tierra.
2. Ellos necesitaban cooperar con Dios al levantarse para cumplir la comisión dada
por Dios de poseer la tierra—vs. 10-15.
B. Josué condujo a los hijos de Israel a entrar en la tierra prometida y a tomarla, poseerla
y disfrutarla—v. 6:
1. La respuesta de Israel a Josué implicaba que ellos estaban dispuestos, listos, y
que no solamente eran unánimes con Josué, sino también con Jehová su Dios, tal
como lo expresa el hecho de que bendijeran a Josué en el nombre de su Dios—vs.
16-18.
2. Israel había llegado a ser un Josué corporativo que fue escogido, llamado, redimido, salvo, entrenado, preparado y calificado por Dios, listo para avanzar con Dios
como una sola entidad para tomar posesión de la tierra de Canaán—3:11, 17.
3. A fin de ganar al Cristo todo-inclusivo, necesitamos ser un Josué corporativo,
combatiendo la batalla, tomando posesión de la tierra y disfrutando a Cristo
como nuestra herencia—1:1-3, 6, 9.
C. Después de ser formado, constituido, disciplinado, entrenado y calificado, el pueblo de
Dios había llegado a las llanuras de Moab, donde esperaba para entrar en la buena
tierra, tomarla y poseerla—Nm. 36:13:
1. Que los hijos de Israel conformaran un ejército para combatir en pro de Dios tipifica
el que los creyentes neotestamentarios sean edificados como el Cuerpo orgánico de
Cristo a fin de llevar a cabo Su economía—Ef. 4:16; 6:12.
2. El ejército de Dios, un Josué corporativo, estaba preparado y listo para tomar posesión de la buena tierra bajo la bendición de Dios en Su Trinidad Divina y también
bajo la bendición de Moisés, varón de Dios—Nm. 6:22-27; 2 Co. 13:14; Dt. 30:16;
33:1.
V. “Es necesario que todos sepamos qué es el recobro, dónde está el recobro y qué
clase de personas harán que el recobro avance. Todos debemos ver que en el
recobro del Señor hoy estamos en el campo de batalla. Debemos ser los Josué y
Caleb de hoy, que combaten contra las huestes aéreas de Satanás a fin de
ganar más de Cristo con miras a la edificación del Cuerpo de Cristo, con lo
cual establecemos el reino de Dios y lo extendemos para que Cristo pueda
regresar a heredar la tierra” (Estudio-vida de Josué, pág. 63).
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메시지 2

사탄의 세력들을 패배시킴으로 좋은 땅을 차지하기 위해
단체적인 여호수아로 편성됨
성경: 신 8:7-10, 수 1:2-3, 6-9, 16-18, 5:11-12, 골 1:12

Ⅰ. 좋은 땅인 가나안 땅은 모든 것을 포함하신 그리스도, 곧 모든 것이시고 모든 것 안에 계시며 우리에
게 모든 것이 되시는 그리스도의 예표이다 — 신 8:7-10.
A. 오직 가나안 땅만이 그리스도에 대한 온전한 예표, 곧 완전하며 궁극적인 예표이다. 좋은 땅의 예표는 그리
스도께서 모든 것을 포함하신 분이심을 보여 준다.
B. 골로새서에서 바울은 모든 것을 포함한 땅의 개념을 가져와서, ‘성도들의 몫’에 대해 말한다 — 골 1:12, 수
5:11-12.
1. 이 몫은 우리의 누림을 위한 모든 것을 포함하신 그리스도이다 — 골 3:4, 11.
2. ‘몫’으로 번역한 헬라어는 한 구역의 땅으로 번역할 수 있으며, 여호수아기 14장 1절에 언급된 대로 유
업의 할당을 가리킨다.
3. 가나안 땅은 이스라엘 자손에게 모든 것이었으며, 좋은 땅이라는 예표의 실재이신 그리스도는 우리에게
모든 것이시다 — 신 8:7-10.
Ⅱ. 우리가 하나님의 목적을 성취하기 위해 좋은 땅을 차지하고자 한다면, 반드시 사탄의 세력들을 패배시
키기 위해 전쟁에 참여해야 한다 — 수 5:2-6:16.
A. 하나님의 원수인 사탄은 하나님의 백성이 모든 것을 포함하신 분이신 그리스도를 누리지 못하게 하려고 있
는 힘을 다해 왔다. 사탄은 우리가 좋은 땅이신 그리스도를 누리지 못하게 하려고 할 수 있는 모든 일을
할 것이다 — 골 2:8, 18.
1. 오늘날까지 악한 세력들은 그리스도께서 모든 것을 포함하셨다는 사실을 하나님의 백성이 보지 못하도
록 너울로 가리고 있다 — 고후 4:3-4.
2. 우리가 반드시 참여해야 하는 너무나 실지적인 영적 전쟁이 있다. 우리는 그리스도의 몸인 교회를 건축
하기 위해 모든 것을 포함하신 그리스도를 얻도록 전투를 벌여야 한다 — 엡 6:10-12, 4:16.
B. 그리스도는 우리의 좋은 땅이시고 하나님은 우리가 그리스도를 얻기를 원하시지만, 마귀와 귀신의 세력들이 우
리와 좋은 땅 사이를 가로막는 층으로 존재하고 있다. 우리가 우리의 누림을 위해 좋은 땅을 차지하고자 한다면
반드시 이 사탄의 세력들을 패배시켜야 한다 — 골 1:12-13, 2:15, 엡 3:18, 6:11-12.
C. 우리는 오늘날의 여호수아와 갈렙이 되어 사탄의 세력들에게 대항해 싸워 그들을 패배시켜야 한다. 이럴
때 우리는 그리스도를 더 많이 얻음으로써 그리스도의 몸을 건축하여 하나님의 영원한 목적을 성취할 수
있다 — 엡 4:16.
Ⅲ. 여호수아기가 없다면 우리는 에베소서 6장 10절부터 20절까지에 나오는 영적 전쟁을 완전히 이해할
수 없다.
A. 이스라엘 백성이 그 땅의 주민들과 싸우는 것은 이 땅의 보이는 장면 배후에서 벌어지고 있는 보이지 않는
영적 전쟁을 묘사해 준다 — 단 10:10-21, 엡 6:10-20.
B. 보이는 장면 배후의 보이지 않는 곳에서 영적 전쟁이 일어나고 있다. 이것은 이 땅에서 일어나는 전쟁에
더하여, 공중에서도 하나님과 사탄 사이에 전쟁이 있다는 것을 의미한다 — 엡 6:12.
C. 에베소서 2장은 하늘들의 영역 안에 여러 개의 층이 있음을 보여 준다.
1. 그리스도는 가장 높은 층인 셋째 하늘에 계시면서, 우리의 좋은 땅으로서 우리의 모든 것이 되신다 —
엡 1:3, 신 8:7-10.

2. 하늘들의 영역 안에는 조금 더 낮은 층인 공중이 있다. 공중에서 사탄은 공중의 권세를 잡은 통치자로서, 이
땅에 있는 사람들이 하나님을 접촉하고 그리스도를 받아들이는 것을 방해하고 있다. 이것은 이스라엘 백성
이 좋은 땅 안으로 들어가는 것을 방해하는 가나안 족속으로 예표된다 — 엡 2:2.
D. 우리가 우리의 누림을 위해 그리스도를 소유하고자 한다면, 그리스도의 몸의 건축을 위해 그리스도를 더 많이
얻도록 사탄의 세력들에게 대항해 싸워 그들을 패배시켜야만 한다 — 엡 3:8, 4:16, 2:21-22.
Ⅳ. 좋은 땅을 소유하고 사탄의 세력들을 패배시키기 위해 우리는 단체적인 여호수아로 편성되어야 한다
— 수 1:2-3, 6-9.
A. 좋은 땅이신 그리스도는 그분의 믿는 이들이 취하고 소유할 수 있도록 준비가 되어 있으시다. 그러나 모든
것을 포함하신 그분을 취하고, 소유하고, 체험하고, 누릴 준비가 되어 있는 사람들이 있어야 한다 — 신
1:21, 민 14:6-9, 24, 수 1:3.
1. 여호수아기 1장 3절은 하나님께서 이스라엘 백성에게 좋은 땅을 이미 주셨을지라도, 그들이 그 땅을 취
하는 것이 여전히 필요했음을 보여 준다.
2. 그들은 그 땅을 차지하라는 하나님의 위임을 완성하기 위해, 일어나 하나님께 협력해 드리는 것이 필요
했다 — 수 1:10-15.
B. 여호수아는 이스라엘 자손을 이끌어, 하나님께서 약속하신 땅에 들어가 그 땅을 취하고 소유하고 누리게
했다 — 수 1:6.
1. 이스라엘 백성이 여호수아에게 보인 반응은 그들의 하나님의 이름으로 여호수아를 축복한 것에서 표현
되듯이, 그들이 기꺼이 원하고 준비되어 있으며 여호수아뿐 아니라 그들의 하나님 여호와와 한마음 한
뜻이 된 것을 함축한다 — 수 1:16-18.
2. 이스라엘 백성은 하나님에 의해 선택받고 부름받고 구속받고 구원받고 훈련받고 준비되고 자격을 갖추
게 된 단체적인 여호수아가 되었다. 그들은 하나님과 함께 하나로 나아가 가나안 땅을 취할 준비가 되
었다 — 수 3:11, 17.
3. 모든 것을 포함하신 그리스도를 얻기 위해 우리는 단체적인 여호수아가 되어, 전투를 벌이고 땅을 취하
며 우리의 유업이신 그리스도를 누려야 한다 — 수 1:1-3, 6, 9.
C. 편성되고 구성되고 징계받고 훈련받고 자격을 갖춘 후에 하나님의 백성은 모압 평원에 이르게 되었고, 거기에
서 그들은 좋은 땅 안에 들어가 그 땅을 취하고 차지하기를 기다리고 있었다 — 민 36:13.
1. 이스라엘 자손이 하나님을 위해 싸우기 위해 군대로 편성된 것은 신약의 믿는 이들이 하나님의 경륜을 수
행하기 위해 싸우는 그리스도의 유기적인 몸으로 건축된 것을 예표한다 — 엡 4:16, 6:12.
2. 하나님의 군대인 단체적인 여호수아는 신성한 삼일성 안에 계신 하나님의 축복과 하나님의 사람인 모세
의 축복 아래에서 좋은 땅을 취할 준비가 되어 언제든지 나아갈 수 있었다 — 민 6:22-27, 고후 13:14,
신 30:16, 33:1.
Ⅴ. “우리는 모두 회복이 무엇인지, 회복이 어디에 있는지, 그리고 어떤 종류의 사람들이 회복을 전진할 수
있게 하는지를 알아야 한다. 우리 모두는 오늘날 주님의 회복 안에서 우리가 전쟁터에 있음을 보아야
한다. 우리는 오늘날의 여호수아와 갈렙이 되어, 그리스도의 몸의 건축을 위해 더 많은 그리스도를 얻
도록 공중에 있는 사탄의 세력들과 싸워야 하며, 그리스도께서 땅을 유업으로 받으시기 위해 다시 오
실 수 있도록 하나님의 왕국을 세우고 확장해야 한다.”(여호수아 라이프 스타디, 10장, 75쪽)
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Dàn bài các sứ điệp
Hội đồng Hòa Lẫn Miền Nam California
từ ngày 9 đến 10 tháng 6 năm 2018
Sứ điệp Hai
Sự hình thành một Giô-suê tập thể
để sở hữu miền đất tươi tốt bằng cách đánh bại các thế lực Sa-tan
Đọc Kinh văn: Phục. 8:7-10; G-suê. 1:2-3, 6-9, 16-18; 5:11-12; Côl. 1:12
I. Miền đất tươi tốt, miền đất Ca-na-an, là hình bóng cho Đấng Christ baohàm-tất-cả, Đấng Christ là tất cả và trong tất cả và là mọi sự cho chúng ta
– Phục. 8:7-10:
A. Chỉ miền đất Ca-na-an là hình bóng đầy đủ, hình bóng trọn vẹn và chung kết,
về Christ; hình bóng về miền đất tươi tốt cho thấy Christ là Đấng bao-hàm-tấtcả.
B. Trong Cô-lô-se, Phao-lô dùng khái niệm về miền đất bao-hàm-tất-cả khi nói về
“phần được chia của các thánh đồ” – 1:12; G-suê. 5:11-12:
1. Phần này là Đấng Christ bao-hàm-tất-cả để chúng ta vui hưởng – Côl. 3:4,
11.
2. Từ Hi Lạp dịch chữ “phần” cũng có thể được dịch thành “lô”, chỉ về phần
chia của sự kế thừa, như được đề cập trong Giô-suê 14:1.
3. Miền đất Ca-na-an là mọi sự cho con cái Israel, còn Christ, thực tại của
hình bóng về miền đất tươi tốt, là mọi sự cho chúng ta – Phục. 8:7-10.
II. Nếu muốn sở hữu miền đất tươi tốt để hoàn thành mục đích của Đức
Chúa Trời, chúng ta phải tham dự vào chiến trận để đánh bại các thế lực
Sa-tan – G-suê. 5:2—6:16:
A. Sa-tan, kẻ thù của Đức Chúa Trời, đang cố hết sức để ngăn trở dân của Đức
Chúa Trời khỏi việc vui hưởng Christ là Đấng bao-hàm-tất-cả; hắn sẽ làm bất
cứ điều gì có thể để ngăn chúng ta khỏi việc vui hưởng Christ là miền đất tươi
tốt – Côl. 2:8, 18:
1. Cho đến hôm nay, các thế lực gian ác vẫn đang che đậy sự bao-hàm-tất-cả
của Christ khỏi dân của Đức Chúa Trời – 2 Cô. 4:3-4.
2. Có một chiến trận thuộc linh thật, vô cùng dữ dội, mà chúng ta phải tham
dự; chúng ta phải đánh trận này để đạt được Đấng Christ bao-hàm-tất-cả
cho sự xây dựng Hội thánh là Thân thể Đấng Christ – Êph. 6:10-12; 4:16.
B. Christ là miền đất tươi tốt của chúng ta, và Đức Chúa Trời muốn chúng ta đạt
được Christ, nhưng có một lớp các thế lực gian ác, ma quỷ xen giữa chúng ta
và miền đất tươi tốt; đạt được Christ, nhưng có một tầng gian ác, tức các thế
lực thuộc về ma quỷ xen giữa chúng ta và miền đất tươi tốt; nếu muốn sở hữu
miền đất để vui hưởng, chúng ta phải đánh bại các thế lực Sa-tan này – Côl.
1:12-13; 2:15; Êph.. 3:18; 6:11-12.
C. Chúng ta cần trở thành Giô-suê và Ca-lép ngày nay chiến đấu chống lại và
đánh bại các thế lực Sa-tan để có thể đạt được Christ nhiều hơn vì sự xây dựng
Thân thể Đấng Christ, để hoàn thành mục đích đời đời của Đức Chúa Trời –
4:16.
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III. Nếu không có sách Giô-suê, chúng ta không thể hiểu đầy đủ chiến trận
thuộc linh trong Ê-phê-sô 6:10-20:
A. Việc đánh trận của dân Israel chống lại các cư dân của miền đất minh họa cho
chiến trận thuộc linh không thấy được đang diễn ra ẩn sau hiện trường thấy
được trên đất – Đa. 10:10-21; Êph. 6:10-20.
B. Có chiến trận thuộc linh trong hiện trường không thấy được ẩn sau hiện
trường thấy được; điều này có nghĩa là ngoài cuộc chiến trên đất, còn có cuộc
chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan trên không trung – c. 12.
C. Ê-phê-sô chương 2 hàm ý rằng trong cõi trời, có các tầng khác nhau:
1. Christ đang ở tầng cao nhất, tức tầng trời thứ ba, để làm mọi sự cho chúng
ta như là miền đất tươi tốt của chúng ta – 1:3; Phục. 8:7-10.
2. Có một tầng trời thấp hơn – tức tầng khí quyển, nơi Sa-tan là kẻ cai trị của
uy quyền trên không đang cản trở dân trên đất tiếp xúc Đức Chúa Trời và
nhận lãnh Christ; điều này được hình bóng bởi dân Ca-na-an, tức những kẻ
cản trở dân Israel bước vào miền đất tươi tốt – Êph. 2:2.
D. Nếu muốn sở hữu Christ để vui hưởng, chúng ta phải chiến đấu chống lại và
đánh bại các thế lực Sa-tan nhằm mục đích đạt được Christ nhiều hơn vì sự
xây dựng Thân thể Đấng Christ –3:8; 4:16; 2:21-22.
IV. Để sở hữu miền đất tươi tốt và đánh bại các thế lực Sa-tan, chúng ta cần
được hình thành để trở nên Giô-suê tập thể – G-suê. 1:2-3, 6-9:
A. Là miền đất tươi tốt, Christ sẵn sàng để các tín đồ Ngài chiếm lấy và sở hữu;
tuy nhiên, cần có những người sẵn sàng chiếm lấy Ngài, sở hữu Ngài, kinh
nghiệm Ngài và vui hưởng Ngài trong tính bao-hàm-tất-cả của Ngài – Phục.
1:21; Dân. 14:6-9, 24; G-suê. 1:3:
1. Giô-suê 1:3 hàm ý rằng dù Đức Chúa Trời đã ban miền đất tươi tốt cho dân
Israel thì dân Israel vẫn cần phải chiếm lấy miền đất.
2. Họ cần hợp tác với Đức Chúa Trời bằng cách trỗi dậy để hoàn thành sứ
mạng Đức Chúa Trời giao phó hầu sở hữu miền đất – cc. 10-15.
B. Giô-suê đã dẫn dắt con cái Israel vào miền đất hứa và chiếm lấy, sở hữu, vui
hưởng miền đất ấy – c. 6:
1. Dân Israel đáp ứng Giô-suê hàm ý đến sự sẵn lòng, sẵn sàng và sự đồng
lòng hiệp ý của họ không những chỉ với Giô-suê mà còn với Giê-hô-va, Đức
Chúa Trời của họ, như được bày tỏ qua việc họ chúc phước Giô-suê trong
danh của Đức Chúa Trời họ – cc.16-18.
2. Dân Israel đã trở thành Giô-suê tập thể, được Đức Chúa Trời tuyển chọn,
kêu gọi, cứu chuộc, cứu rỗi, huấn luyện, chuẩn bị và làm cho đủ phẩm chất,
sẵn sàng để tiến lên với Đức Chúa Trời như một, hầu chiếm lấy miền đất
Ca-na-an – 3:11, 17.
3. Để đạt được Đấng Christ bao-hàm-tất-cả, chúng ta cần trở thành Giô-suê
tập thể, đánh trận, chiếm lấy miền đất và vui hưởng Christ là cơ nghiệp
của chúng ta – 1:1-3, 6, 9.
C. Sau khi được hình thành, cấu tạo, kỉ luật, huấn luyện và làm cho đủ phẩm
chất, dân Đức Chúa Trời đã đến đồng bằng Mô-áp, nơi họ chờ đợi để bước vào
miền đất tươi tốt, chiếm lấy miền đất và sở hữu miền đất – Dân. 36:13:
1. Sự hình thành con cái Israel nên quân đội chiến đấu cho Đức Chúa Trời
hình bóng cho việc các tín đồ Tân Ước được xây dựng thành Thân thể hữu
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cơ của Đấng Christ để chiến đấu cho việc thực thi gia tể của Ngài – Êph.
4:16; 6:12.
2. Quân đội của Đức Chúa Trời, Giô-suê tập thể, đã được chuẩn bị và sẵn
sàng để chiếm lấy miền đất tươi tốt dưới sự ban phước của Đức Chúa Trời
trong Tính Tam Nhất Thần thượng của Ngài, và cũng dưới sự chúc phước
của Môi-se, người của Đức Chúa Trời – Dân. 6:22-27; 2 Cô. 13:14; Phục.
30:16; 33:1.
V. “Tất cả chúng ta cần biết sự khôi phục là gì, sự khôi phục đang ở đâu và
loại người nào có thể nhận lấy sự khôi phục. Tất cả chúng ta cần thấy
rằng trong sự khôi phục của Chúa ngày nay, chúng ta đang ở trên một
chiến trường. Chúng ta nên là Giô-suê và Ca-lép ngày nay, chiến đấu
chống lại các thế lực trên không của Sa-tan hầu chúng ta có thể đạt được
Christ nhiều hơn để xây dựng Thân thể Đấng Christ, thiết lập và lan rộng
vương quốc của Đức Chúa Trời hầu Christ có thể trở lại thừa kế đất này”
(Nghiên cứu sự sống sách Giô-suê, tr. 61, tiếng Anh).
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