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POZNAWANIE PANA CZ.10 

Suwerenność Boga w relacjach międzyludzkich 

„Rany” zadane przez innych ludzi często są o wiele bardziej dotkliwe i trwałe, niż 
jakiekolwiek fizyczne zranienia czy niedomagania. Większość z nas z pewnością 
doświadczyła bólu spowodowanego przez zerwane relacje międzyludzkie. (W życiu na ziemi 
niezmiernie ważne są nie tylko nasze relacje z innymi, ale także nasze relacje z samym sobą. 
Choć brzmi to dość górnolotnie, w praktyce odnosi się do naszej postawy, która niestety 
często jest samo-destrukcyjna. Ponieważ popełniamy zło – ponosimy tego konsekwencje.)  
Człowiek nie potrafi w pełni pojąć Bożej suwerenności. Owszem, gdy w naszym życiu się 
powodzi, z łatwością potrafimy przyjmować nauki o niezależności i władaniu Boga. 
Przykładowo wielbimy Boga za to, że ktoś nawrócił się „dzięki” naszym modlitwom. Ale co 
się dzieje, gdy pomimo naszych modlitw ktoś pozostaje w swym uporze i nie nawraca się, a 
nawet staje się jeszcze bardziej zatwardziały wobec Boga? Wtedy wielu z nas zadaje pytanie, 
Boże dlaczego…? Problem nie tkwi w braku Bożej mocy (bo przecież Bóg może się dotknąć 
każdego niewierzącego), ale w kwestii Bożej suwerenności – On ma swój plan wobec 
każdego człowieka. 

➢ Rozważanie Słowa Bożego:  Przyp. Sal. 21:1; 19:21 
Ps. 56:4-5; 118:6 
Hebr. 13:5-6 

Bóg ma kontrolę nad życiem każdego człowieka. To stwierdzenie z pewnością wszyscy 
dobrze znają. Pytanie brzmi, czy w pełni zdajemy sobie sprawę z tego co to oznacza w 
praktyce? Pan zna życie KAŻDEGO człowieka w KAŻDEJ sytuacji jaka się wydarzy. Bóg 
działa i jest obecny w dobrych i złych zdarzeniach. Bóg JEST OBECNY: gdy stracimy pracę, 
gdy nasze życie rodzinne ulega rozpadowi, gdy zostaniemy pobici, gdy nas okradną…. On 
jest obecny zawsze i zawsze działa.  

Przykład 1. Życie Józefa – Józef od początku nie miał wspaniałego życia. Jego właśni bracia 
sprzedali go w niewolę, potem niesłusznie trafił do więzienia….Jego relacje z innymi ludźmi 
nie przyniosły mu wiele dobrego. To właśnie ze strony ludzi otrzymał najcięższe „rany”.  
Przykład 2. Życie Dawida – Dawid nie miał łatwego i przyjemnego życia. Zanim został 
królem przez długie lata uciekał przed królem Saulem, który nieustannie chciał go zabić. Ten, 
który kiedyś rozkoszował się grą Dawida, teraz chciał go pozbawić życia. (Co ciekawe, za 
każdym razem kiedy Dawid miał okazję zemścić się na Saulu, nie robił tego) W późniejszym 
okresie Dawid musiał znów uciekać, tym razem przed własnymi synami. 
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Przykład 3. Życie ap. Pawła – Po nawróceniu, Paweł wiele razy został zraniony przez ludzi. 
Zdradzili go jego przyjaciele i braci – czyli najbliższe osoby. Co więcej, wielu ludzi żywiło 
do niego nienawiść i inne negatywne uczucia. 
Wspólnym mianownikiem tych trzech przypadków jest zranienie jakich doznali ich 
bohaterowie ze strony ludzi. Jednak każde tego rodzaju doświadczenie sprawiało, że 
dojrzewali, a ich relacja z Bogiem ulegała pogłębieniu. Paradoks? Raczej nie. To właśnie 
poprzez doświadczenia i próby Bóg nas wytapia jak srebro, czy złoto. 
Klucze: 

1. Musimy stale potwierdzać nasze poddanie suwerennemu Bogu. Pamiętajmy, że On ma 
zawsze najlepsze plany dla nas. Żaden człowiek nie może nam zrobić niż złego, 
dopóki Bóg nie dopuści do tego. Jednak Pan zawsze ma w tym swój cel – pogłębienie 
naszej relacji z Nim. On będzie cały czas nas zmieniał, próbował, kształtował, 
wytapiał to co złe. Co warte podkreślenia, nasza miłość musi być próbowana, by 
okazała się prawdziwa.  

2. Jeżeli przechodzimy próby związane z relacjami z innymi ludźmi, nie próbujmy 
zmieniać tych ludzi, nie szukajmy na siłę powodów dlaczego taka sytuacja ma 
miejsce. Starajmy się raczej zauważyć to, czego ta sytuacja może nas nauczyć. Co 
może się zmienić w nas pod wpływem tych doświadczeń. Być może nasz egoizm musi 
się zmniejszyć. Powinniśmy uczyć się cierpliwości do innych, ponieważ Bóg jest 
nieskończenie cierpliwy w stosunku do nas. 

3. Zostawmy zemstę i wymierzanie sprawiedliwości Bogu. Nie mścijmy się na naszych 
wrogach, ale ich błogosławmy. Jest to niezmiernie trudne, ale możliwe do wykonania 
w pełnym poddaniu Bożej woli i z Jego pomocą. 

4. Róbmy dalej to co, uważamy za dobre, bez względu na to co ludzie powiedzą lub 
zrobią. Pamiętajmy, że za nasze czyny odpowiadamy jedynie przed Bogiem. 

➢ Rozważanie Słowa Bożego: I Pt. 4:19 

Czasem dochodzi także do taki sytuacji, kiedy jesteśmy karani za mówienie prawdy. Jednak 
nie poddawajmy się! Bóg wszystko to widzi, i przede wszystkim dlatego powinniśmy czynić 
to, co jest zgodne z Jego wolą. Wszystko co robimy, robimy dla Niego. 

Niestety „naturalnym odruchem” każdego człowieka jest oddalanie od Boga. Często nawet 
tuż po nawróceniu mamy problemy z utrzymaniem relacji z Panem. Warto pamiętać, że to 
Bóg nas pociągnął do siebie i On nas przy sobie trzyma, tylko On ma tę moc. Nikt nie może 
przekonać człowieka o grzechu i sprawiedliwości tylko Duch Święty.  
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➢ Rozważanie Słowa Bożego: Iz. 16:33; 45:7 
    II Kor. 4:17 
    Ew. Mat. 10:29-30 
    Jer. 10:23 
    Treny 3:37-38 
    Amosa 3:6 
    Hioba 2:10 
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