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POZNAWANIE PANA CZ.9 

Suwerenność Boga w życiu chrześcijanina 

➢ Rozważanie Słowa Bożego: Iz. 45:9 
Jer. 18:3-6 

Bóg może uczynić ze swoim stworzeniem to, co się Jemu podoba. Jest w tym całkowicie 
suwerenny. Nikt nie ma prawa wdawać się z Nim w dyskusje na ten temat.  
Wyobraź sobie, że masz moc stwórczą. Stwarzasz pewną rzecz, a ta rzecz zaczyna Cię 
krytykować, za to jak ją stworzyłeś. Czyż to nie absurdalne? Jednak tak samo postępujemy 
my wobec Boga. A przecież: 
▪ przed Bogiem nie mamy żadnych praw, 
▪ Bóg działa w naszym życiu tak jak chce, 
▪ jesteśmy przed Bogiem jak glina przed garncarzem, 
▪ nie znamy Bożych myśli i nigdy ich nie zrozumiemy. 
▪ To Pan jest Bogiem, a nie my! 

Bóg JEST suwerenny w każdym aspekcie naszego życia. Jednakże są dwie, szczególne sfery 
w życiu chrześcijanina, w których zdaje się on zupełnie nie zauważać, lub też nie uznawać 
Bożej suwerenności.  

1. Pierwszą z nich jest nasze zdrowie. Bóg jest suwerenny nad naszym zdrowiem. Czy 
rozumiesz w pełni to stwierdzenie?  

Wiele osób wciąż zadaje pytanie - dlaczego w życiu wierzącego pojawia się choroba? Otóż 
powodów jest wiele - grzech na świecie, nasze osobiste grzechy, złe postępowanie, a nawet 
nierozważna dieta, czy zły tryb życia. 

➢ Rozważanie Słowa Bożego: Ps. 107:17-18 
Ew. Jana 9:1-3 

Złamanie prawa Bożego jest powodem chorób i stresu. Są też przypadki, gdy Pan zezwala na 
chorobę, by uwielbić Swoje Imię. Przykładem tego może być życie apostoła Pawła. Pismo 
mówi o cierniu, który Bóg umieścił w jego ciele. Pomimo iż Paweł wielokrotnie prosił o 
uwolnienie, Bóg go nie wysłuchał. Reakcja apostoła była inna niż można by się spodziewać. 
Zamiast narzekać lub gniewać się na Pana, Paweł przyjął to w pokorze. Z kontekstu historii 
można wywnioskować, że Bożym celem choroby apostoła było utrzymanie go w pokorze. 
Analogiczne sytuacje mają  miejsce w naszym życiu. Bóg używa chorób, by wypełniać swój 
plan.  
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Zastanów się, jaka byłaby twoja reakcja, gdyby w Bożym planie dla twojego życia była 
choroba? Czy przyjmiesz to w pokorze, czy będziesz się miał w takiej sytuacji radość? Czy 
może będziesz zły na Boga? Biorąc pod uwagę inną sytuację, co zrobisz gdy w Bożym planie 
dla twojego życia nie ma uzdrowienia? Jak na to zareagujesz? Czy będziesz w stanie oddać 
Bogu chwałę pozostając w chorobie?  
Czego pragniesz najbardziej, gdy jesteś chory: wyzdrowieć czy oddać Bogu chwałę? Czy 
ufasz Bogu i masz świadomość tego, że On wie, co jest dla ciebie najlepsze? Czy jesteś w 
stanie zaakceptować swoją chorobę, nawet gdyby miała trwać do końca twojego życia? 

➢ Rozważanie Słowa Bożego: II Mojż. 4:11 
V Mojż. 32:39 

Pamiętajmy, że wszystko co Bóg czyni w naszym życiu, czyni w Swojej wielkiej mądrości. 
Czy jesteś w stanie Mu zaufać? Jeśli nie, podejmij walkę i zaprzyj się samego siebie. Zaufaj 
Mu, a On da ci siłę, by przetrwać wszystko co nadejdzie, czy choroby, czy doświadczenia, 
czy śmierć. Tak jak jesteś gotowy na przyjście Pana, tak samo bądź gotowy na cierpienia i 
próby. Zacznij się przyzwyczajać do pełnego poddania wobec Bożej woli. Codziennie 
rozpalaj w sobie ogień miłości do Boga. Pragnij oddawać Bogu chwałę bardziej niż skupiać 
się na swoich lękach, chorobach i doświadczeniach. W dobrym duchowo czasie „zbieraj siły”, 
aby poradzić sobie, gdy przyjdą trudne chwile. 

2. Kolejnym aspektem naszego życia, w którym Bóg sprawuje niepodzielną i suwerenną 
władzę są nasze finanse. Bóg jest ponad bogactwem i ponad ubóstwem. 

➢ Rozważanie Słowa Bożego: Flp. 4:19 

Bóg zaopatruje nas według bogactwa swojej chwały. Udziela każdemu tak, jak chce. Jak 
często martwisz się o pracę? Jak często myślisz, że masz za mało pieniędzy? Jak często 
myślisz, że nie wystarczy ci to, co masz? Zacznij polegać na suwerenności Bożej. Pan na 
pewno zaopatrzy cię w to, czego potrzebujesz, lecz niekoniecznie w taki sposób, który sobie 
wyobrażasz. On zaopatruje, kiedy chce i jak chce. 

➢ Rozważanie Słowa Bożego: Ew. Mat. 6:24-34 

Sensem naszego życia nie jest posiadanie. Przenieś więc wzrok ze swojej sytuacji finansowej 
na Boga. Nie koncentruj się na tym, co posiadasz lub czego nie masz, a wydaje ci się, że 
potrzebujesz, gdyż nie na tym polega życie. 
Bardzo często nie potrafimy ufać Bogu w kwestii naszych finansów, ponieważ wciąż 
przeważa w nas chęć gromadzenia i posiadania nowych rzeczy. Jednak Pan chce, żebyśmy 
przede wszystkim posiedli życie – Jego. Pismo mówi, by sprawować swoje zbawienie z 
drżeniem, tzn. trzymać je, dbać o nie i troszczyć się, a resztę zostawić Bogu. Jest także 
napisane, żeby szukać najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam dodane. Bóg  
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zna nasze potrzeby doskonale i będzie nas zaopatrywał tak jak chce. Pamiętaj, Pan wie lepiej, 
czego potrzebujesz, ty nie musisz się o to martwić! 

Niestety, zarówno w sferze naszego zdrowia jak i finansów często zdarza nam się upadać. 
Powodem tego jest przede wszystkim brak zaufania do Boga. Choć jest to niezmiernie trudne, 
spróbujmy uświadomić sobie, że Bóg jest Tym, który ŁASKAWIE DA nam to, czego 
potrzebujemy.  

AMEN 
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