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POZNAWANIE PANA CZ.8 

Suwerenny Bóg 

Bóg ma nad wszystkim pieczę, On czuwa nad wszystkim. Warto się zastanowić, jaka jest 
nasza postawa wobec świadomości o suwerenności Boga. Łatwo jest mówić o suwerenności 
Bożej w naszym życiu, gdy nic złego się nie dzieje. Jednak, czy w trudnych sytuacjach, które 
przychodzą na twoje życie, potrafisz powiedzieć, że Bóg ma to pod kontrolą? Kiedy spotyka 
Cię zło, czy potrafisz przyznać, że Bóg nad tym czuwa? Czy może jest lepiej jest, gdy 
weźmiesz wszystko w swoje ręce. 

BÓG JEST NIEZALEŻNY – ROBI TO, CO CHCE! Nikt i nic nie może zmienić Boga. W 
żaden sposób nic i nikt nie może wpłynąć na Niego. Żadne nasze myśli, usiłowania i starania nie 
mogą Go powstrzymać. Suwerenność = królowanie, czyli niepodzielna władza.  

➢ Rozważanie Słowa Bożego: Ps. 147:15-18 
Ps. 148:7-10 

Bóg ma władzę nad zjawiskami atmosferycznymi. To On daje nam słoneczne dni jak i burze, 
czy gradobicia.  

➢ Rozważanie Słowa Bożego: I Krk. 29:11-12 
Ps. 103:19 

     Ps. 135:5 
Hioba 42:2 

Nic się nie dzieje i nic nie ma racji bytu, jeśli Bóg tego nie chce. Bez Boga nie ma żadnego 
początku – każde dziecko jest poczęte według Jego woli (nie ma dzieci niechcianych). Bóg 
jest istotą autonomiczną, wolną i niezależną. Ma absolutną władzę i nadaje kierunek wszystkim 
istotom, które stworzył. Co więcej, Bóg rządzi wszystkim. Jest ponad wszelkim stworzeniem i ma nad 
nim całkowitą kontrolę. On włada wszystkimi i wszystkim. Także my, ludzie, nie jesteśmy wolni – 
nasze życie należy do Boga. On nam je daje i On je odbiera. 

Często się słyszy, że Bóg jest królem. Jednak nie jest on królem w tym samym znaczeniu, co 
królowie na ziemi. Nie powinno się wyobrażać Boga na przykładzie ludzkich królów. To 
właśnie ludzcy królowie są odwzorowaniem Bożego królowania. Przykład królestwa i króla 
pochodzi od Boga, a nie od ludzi. Bóg króluje (kieruje) wszystkimi cywilizacjami (ludzką i 
istot duchowych). Bóg rządzi jednocześnie miliardami ludzkich istnień i resztą cywilizacji.  
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Bóg jest jedynym autorytetem i dawcą prawa. Jest podległy jedynie samemu sobie (ponieważ 
jest Trójjedyny). Tylko Bóg może sam sobie narzucać jakiekolwiek ograniczenia. On nie jest 
też do niczego zobligowany. Nic nie można Mu dać, gdyż On nic nie potrzebuje. W żaden 
sposób nie można wywrzeć na Bogu zmiany Jego decyzji. Zatem, wiara we wstawiennictwo  

świętych wydaje się być bezpodstawna, gdyż nie mają oni żadnej mocy sprawczej, ani 
możliwości wpłynięcia na Boże plany. Jedynym wystawiennikiem jest (zgodnie ze Słowem 
Bożym) Jezus Chrystus – sam Bóg.  

➢ Rozważanie Słowa Bożego: Dan. 4:34 

Bóg ma władzę nad życiem każdego pojedynczego człowieka. Doskonale opisuje to historia 
Nabuchodonozora, króla babilońskiego, który przez swoją pychę ściągnął na siebie gniew 
Boży. Ponieważ nie oddał chwały Bogu, Pan odebrał mu rozum i ten „wielki król” w jednej 
chwili stał się podobny zwierzętom.  

Suwerenność Boga polega również na tym, że może On uczynić coś, co niekoniecznie nam 
się podoba. Czy w takiej sytuacji dalej Mu ufamy?  

➢ Rozważanie Słowa Bożego: Dz. Ap. 17:26 
Dan. 2:20-21 
Przyp. Sal. 21:1; 16:9; 16:33; 20:24;  
Treny 3:37 
Ps. 139:16 

Jak patrzysz na swoje życie? Czy rzeczywiście w pełni zdajesz sobie sprawę z tego, że Pan jest 
suwerenny i działa tak jak chce? Czy wobec świadomości o suwerenności Bożej stajesz się bardziej 
pokorny? Ważne jest także, by zdać sobie sprawę z tego, że niezależnie od tego co zrobimy i tak stanie 
się wola Boża.  

➢ Rozważanie Słowa Bożego: Ps. 33:11 

Idąc dalej w rozważaniach, należy stwierdzić, że jeśli nie uznasz Boga jako suwerena  i 
jedynego władcy – to nie ma dla ciebie miejsca w wieczności. Jeśli nie jesteś Mu posłuszny, 
nie ma dla ciebie miejsca w Królestwie Bożym. 

➢ Rozważanie Słowa Bożego: Przyp. Sal. 16:4 
Iz. 46:9-10 

Warto pamiętać, że wszystko co Pan uczynił ma swój cel. Naszym zadaniem jest uczynić 
wszystko, co tylko możemy, by „zmieścić się” w planie Bożym. By nasze działania i 
postępowanie było zgodne z Bożą wolą i Jego planem. Czy nie lepiej jest odpocząć w Bogu, 
niż błądzić po swojemu? 

➢ Rozważanie Słowa Bożego: Ps. 135:5-6 
Flp. 2:12-13 
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Pan czyni to, co się Jemu podoba i sprawia Mu to satysfakcję. On sprawia wszystko dla 
swojej chwały. Również zbawienie zostało zaplanowane dla chwały Pana.  
W życiu chrześcijanina jest wiele chęci….a wykonania często brak. Bóg zmienia nasze 
pragnienia i dodaje nam sił. Wystarczy tylko poddać się suwerennemu Bogu, a będzie się 
działo to, co się Jemu podoba. 

AMEN 
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