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2 Cronici 20.
Infruntand opozitia si invingand-o.
In iunie 1955 Winbston Churchill, care era aproape de sfarsitul vietii lui, a fost
rugat sa dea o ……..la Universitatea britanica. La acea vreme din punct de
vedere fizic era infirm, si avea nevoie de ajutor pentru a se urca pe podium.
Apoi s-a sprijinit de pupitru un timp care a parut interminabil de lumg.A stat
cu capul plecat dar intr-un sfarsit si-a ridicat acel mare ..leonine..,si vocea
care cu ani in urma a chemat Marea britania inapoi de la distrugere a rasunat
in fata publicului pentru ultima oara in istorie.
“nu renunta niciodata”.”nu renunta niciodata”.”nu renunta niciodata”.
Dupa ce a spus aceasta Churchill s-a intors la locul lui. Mi s-a spus ca acolo a
fost liniste, apoi ca si o singura persoana, intreaga audienta s-a ridicat sa il
aplaude, si asta pentru ca era un om a carui viata a fost aceeasi ca si
cuvintele.( viata si cuvintele au fost impreuna).Iarasi si iarasi in cariera sa
politica , Churchill a cunoscut si ..setbacks…De trei ori cariera sa , apparent
era terminate, el a fost trimis la ..oblivion.., si totusi intr-un fel el a simtit ca a
mai ramas ceva dup ace a fost mai rau.
In 2 Cronici 20 citim despre Iosafat citim intamplarea imparatului Iosafat cand
el si imparatia lui au fost aproape sa fie invadati de 3 natiuni si cum el a trecut
peste o situatie imposibila. ( citeste intamplarea).
In viata ne putem confrunta cu opozitie puternica.
 Cum o infruntam???
 Cum trecem peste?(cum o biruim?)
Pentru unii, atunci cand apare opozitia, se opresc, renunta, si vietile lor nu
isi ating potentialul. To some, when opposition has come, they have
stopped and not gone ahead, given up, and have put their lives have not
reached their potential.
Poti intalni persoana in viata ta, care nu au mers mai departe din cauza unor
experiente proaste. (i-a afectat in mod personal, viata de familie, munca lor
si umblarea lor crestina).
Deci ce a facut Iosafat cand a fost cat pe ce sa fie invadat?
2 Cronici 20:1-4
1 După aceea fiii lui Moab şi fiii lui Amon şi cu ei nişte MoaniŃi, au pornit cu
război împotriva lui Iosafat.
2 Au venit şi au dat de ştire lui Iosafat, zicând: „O mare mulŃime înaintează
împotriva ta de dincolo de mare, din Siria şi sunt la HaŃaŃon-Tamar, adică EnGhedi.”
3 În spaima sa, Iosafat şi-a îndreptat faŃa să caute pe Domnul şi a vestit un
post pentru tot Iuda.
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4 Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul şi au venit din toate cetăŃile lui Iuda să
caute pe Domnul.
1]
a) Iosafat l-a cautat pe Domnul pentru calauzire.
Iacov 1:5 “ Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înŃelepciunea, s-o ceară de la
Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare şi ea îi va fi dată” .
b)El a poruncit poporului lui Iuda sa posteasca .
Postul nu il va schimba pe Dumnezeu dar te va schimba pe tine.
2]
Iosafat a declarat cine este Dumnezeu !!
2 Cronici 20:5-6”Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda şi a
Ierusalimului, în Casa Domnului, înaintea curŃii celei noi.
Şi a zis: „Doamne, Dumnezeul părinŃilor noştri, nu eşti Tu Dumnezeu în ceruri
şi nu stăpâneşti Tu peste toate împărăŃiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână
tăria şi puterea, aşa că nimeni nu Ńi se poate împotrivi?”
3]
Iosafat si-a amintit ce a facut Domnul in trecut.
2 Cronici 20:7
“Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii Ńării acesteia dinaintea
poporului Tău Israel şi n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moştenire seminŃei
lui Avraam care Te iubea?”
4]
Iosafat a proclamat promisiunile Domnului.
2 Cronici 20:9
„Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea,
ne vom înfăŃişa înaintea casei acesteia şi înaintea Ta, căci Numele Tău este în
casa aceasta; vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre şi Tu ne
vei asculta şi ne vei mântui!
Cum sa proclami promisiuni lui Dumnezeu.Proclaiming The Promises Of
God’s Word.
Intaraste-te si imbarbateaza-te ( Iosua 1:9)
Pot totul in Christos ( Filipeni 4:13)
Ceea ce cucereste lumea este credinta noastra ( 1 Ioan 5:4b)
V-am dat autoritate sa calcati peste serpi si peste scorpii. ( Luca 10:19)
Impotriviti-v adiavolului si el va fugi ( Iacov 4:7)
L-au biruit prin sangele Mielului si prin cuvantul marturisirii lor ( Apocalipsa
12:11)
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5]
Iosafat s-a smerit si si-a atintit ochii la Domnul.
2 Cronici 20:12 O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi
suntem fără putere înaintea acestei mari mulŃimi, care înaintează împotriva
noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaŃi spre Tine!”
Mandria noastra in ceea ce priveste propriile noastre abilitati poate bloca
interventia lui Dumnezeu in vietile noastre?
Putem spune “ Doamne nu am abilitatea naturala , in credinta imi pun
incredrea in Tine si puterea Ta”.
The Hawk on my walking track…
Isaia 40:31 “dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu
obosesc, umblă şi nu ostenesc.”

6] Iosafat l-a asteptat pe Domnul sa-l calauzeasca , nu a fost nerabdator.
2 Cronici 20:13-17
13 Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele şi fiii
lor.
14 Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui
Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, Levitul, dintre fiii lui
Asaf.
15 Şi Iahaziel a zis: „AscultaŃi, tot Iuda şi locuitorii din Ierusalim şi tu,
împărate Iosafat! Aşa vă vorbeşte Domnul: „Nu vă temeŃi şi nu vă
înspăimântaŃi dinaintea acestei mari mulŃimi, căci nu voi veŃi lupta, ci
Dumnezeu.
16 Mâine pogorâŃi-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul ŃiŃ, şi-i veŃi găsi la
capătul văii, în faŃa pustiei Ieruel.
17 Nu veŃi avea de luptat în lupta aceasta: aşezaŃi-vă, staŃi acolo şi veŃi vedea
izbăvirea pe care v-o va da Domnul. Iuda şi Ierusalim, nu vă temeŃi şi nu vă
înspăimântaŃi; mâine, ieşiŃi-le înainte şi Domnul va fi cu voi!”
Domnul iti poat evorbi prin:
Cuvantul Lui.
Iti poat evorbi in duhul tau ..
In mintea ta .
Prin cuvinte de intelepciune prin fratii si surorile noastre..
(nu iti fie teama sa chibzuiesti cuvintele, este intelepciune in multi sfetnici).
[Proverbe 11:14].
7]
Iosafat a pasit in credinta si L-a laudat pe Domnul.
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2 Cronici 20:20-23 “ A doua zi, au pornit dis-de-dimineaŃă spre pustia Tecoa.
La plecarea lor, Iosafat a venit şi a zis: „AscultaŃi-mă, Iuda şi locuitorii
Ierusalimului! ÎncredeŃi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru şi veŃi fi întăriŃi;
încredeŃi-vă în prorocii Lui şi veŃi izbuti.”
21 Apoi în învoire cu poporul, a numit nişte cântăreŃi cari, îmbrăcaŃi cu
podoabe sfinte şi mergând înaintea oştirii, lăudau pe Domnul şi ziceau:
„LăudaŃi pe Domnul, căci îndurarea Lui Ńine în veac!”
22 În clipa când au început cântările şi laudele. Domnul a pus o pândă
împotriva fiilor lui Amon şi ai lui Moab şi împotriva celor din muntele Seir,
care veniseră împotriva lui Iuda. Şi au fost bătuŃi.
23 Fiii lui Amon şi ai lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele
Seir ca să-i nimicească cu desăvârşire şi să-i prăpădească. Şi, după ce au
isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alŃii să se nimicească.
 Cateodata trebuie sa iesim si sa ne infruntam dusmanii.
Declaram ca nu ne retragem, renuntam, sau dam inapoi.
 Acestea sunt vremurile in care trebuie sa il laudam pe Domnul.
Lauda este limbajul credintei si il va implica pe Dumnezeu.
8]
Iosafat a avut o victorie mare si au adunat prada.
2 Cronici 20:24-25
24 Când a ajuns Iuda pe înălŃimea de unde se zăreşte pustia, s-au uitat înspre
mulŃime şi iată că ei erau nişte trupuri moarte întinse pe pământ şi nimeni nu
scăpase.
25 Iosafat şi poporul său s-au dus să ia prăzile; au găsit printre trupuri multe
bogăŃii şi lucruri scumpe şi au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe
toate. Trei zile au prădat, căci era multă pradă.
Atunci cand biruiesti opozitia , te vei schimba.
 Credinta ta este intarita.
 Credinta ta in Cuvantul lui Dumnezeu este intarita.
 Relatia ta cu Domnul este mai adanca.
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