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Dumnezeu i-a zis
lui Moise: „Eu Sunt
Cel ce Sunt.”
Exod 3.14
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Cuvântul Adevãrului

uveranitatea lui
Dumnezeu este o
doctrinã biblicã prezentatã în toate tratatele de
Teologie sistematicã. Termenul
„suverani-tate” nu se gãseºte în
Biblie, dar el este folosit în mod
tradiþional pentru a rezuma relaþia
continuã dintre Dumnezeu ºi
creaþia Sa.
În Dicþionarul Explicativ al
limbii române cuvântul „suveran”
înseamnã „suprem, absolut, desãvârºit, care se aflã deasupra tuturor, care deþine autoritatea supremã”. Atunci când vorbim despre
suveranitatea lui Dumnezeu ne
referim mai întâi la poziþie, adicã
Dumnezeu este Fiinþa care conduce Universul, apoi la putere,
adicã Dumnezeu are puterea
supremã în Univers.
Biblia ne învaþã cã Dumnezeu
exercitã o stãpânire suveranã ºi
absolutã asupra Universului în
vederea împlinirii voii Lui: „A Ta
este, Doamne, mãrirea, puterea
ºi mãreþia, veºnicia ºi slava, cãci

tot ce este în cer ºi pe pãmânt este
al Tãu; a Ta, Doamne, este domnia, cãci Tu Te înalþi ca un stãpân
mai pe sus de orice! De la Tine
vine bogãþia ºi slava, Tu stãpâneºti peste tot, în mâna Ta este
tãria ºi puterea, ºi mâna Ta poate
sã mãreascã ºi sã întãreascã
toate lucrurile”. (1 Cronici 29:1112); „Domnul ºi-a aºezat scaunul
de domnie în ceruri, ºi domnia
Lui stãpâneºte peste tot”. (Psalmi
103:19)
Suveranitatea lui Dumnezeu,
spune Wayne Grudem, poate fi
definitã astfel: Dumnezeu este
implicat în mod continuu în toate
lucrurile create de El în aºa fel încât:
- El le þine în existenþã ºi
menþine proprietãþile cu care le-a
înzestrat;
- El conlucreazã cu ele în tot
ceea ce face direcþionându-le
proprietãþile specifice pentru a le
determina sã acþioneze aºa cum
o fac fiecare;
- El le coordoneazã pentru ca
ele sã împlineascã scopurile sale.
Atunci când prezentãm concepþia despre relaþia lui Dumnezeu cu lumea ea trebuie deosebitã
de anumite concepþii care existã
cu privire la Dumnezeu ºi creaþia
Sa ºi anume, cum spune J.I.
Parker de:
- panteism, care absoarbe lumea în Dumnezeu;
- dualism, care împarte controlul ei între Dumnezeu ºi o altã
putere;
- interdeterminism, care susþine cã lumea nu se aflã sub nici
un control;
- determinism, care afirmã
existenþa unui control de o naturã
ce anuleazã responsabilitatea
moralã a omului;
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- doctrina întâmplãrii, care
neagã faptul cã puterea stãpânitoare deþine raþiune;
- doctrina destinului, care îi
neagã bunãtatea.
Scripturile ne învaþã cã Dumnezeu a creat întregul Univers
material ºi imaterial ºi în calitatea
Sa de Creator al tuturor lucrurilor
vizibile ºi invizibile, dar ºi în
calitatea Sa de Proprietar al lor,
are un drept absolut de a conduce
toate lucrurile ºi El îºi exercitã
aceastã autoritate în Univers.
Atunci când vorbim despre
suveranitatea lui Dumnezeu noi
înþelegem supremaþia lui Dumnezeu, regalitatea lui Dumnezeu,
dumnezeirea lui Dumnezeu, cum
scrie Arthur W. Pink: „a spune
cã Dumnezeu este suveran înseamnã a declara cã Dumnezeu
este Dumnezeu”.
Noi recunoaºtem cã El este
Cel Prea Înalt care lucreazã dupã
voia Sa în cer ºi pe pãmânt: „Toþi
locuitorii pãmântului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea
cu oastea cerurilor ºi cu locuitorii
pãmântului, ºi nimeni nu poate
sã stea împotriva mâniei Lui, nici
sã-I zicã: «Ce faci?»” (Daniel 4:35)
Ch. Hodge a scris: „Dacã
Dumnezeu este Duh ºi prin urmare o persoanã infinitã, eternã ºi
imuabilã în fiinþa ºi în perfecþiunea Sa, Creatorul ºi susþinãtorul
Universului, El este de drept
suveranul absolut... suveranitatea lui
Dumnezeu este temeiul pãcii ºi
încrederii pentru toþi ai Sãi. Ei se
bucurã cã Domnul Dumnezeu cel
Atotputernic domneºte, cã succesiunea evenimentelor ºi toate problemele lor nu sunt sub controlul necesitãþii, nici al întâmplãrii, nici al nesãbuinþei omului ºi nici sub controlul
rãutãþii lui Satan”.
Concepþia despre Dumnezeu
este deformatã, sunt teologi care
îºi întorc privirile de la adevãr ºi
rãstãlmãcesc Scripturile. De
exemplu, unii declarã cã planul
iniþial al Creatorului a fost zãdãrnicit de pãcat ºi cã Dumnezeu a

fost luat prin surprindere în grãdina Edenului ºi cã Dumnezeu a
încercat sã remedieze o calamitate
neprevãzutã de El. Apoi, alþii
susþin cã omul este unicul determinant al propriului sãu destin,
cã omul a depãºit limitele stabilite de Creator ºi cã Dumnezeu
este acum un spectator în faþa pãcatului ºi a suferinþei produse de
cãderea lui Adam. Prin toate
aceste interpretãri se încearcã
negarea suveranitãþii lui Dumnezeu.
În Sfânta Scripturã citim
despre Dumnezeu, care este suveran, ºi suveranitatea Lui este

absolutã ºi infinitã, ºi ea caracterizeazã întreaga fiinþã a lui Dumnezeu.
Dumnezeu este suveran în toate
atributele Sale, în exercitarea puterii Sale, ºi puterea Lui este exercitatã aºa cum El voieºte, când El
voieºte, unde El voieºte ºi acest
lucru îl întâlnim pe fiecare paginã
a Bibliei.
În numãrul urmãtor vom vedea
cum Dumnezeu îºi exercitã domnia suveranã asupra întregului univers fizic, asupra plantelor ºi animalelor create, asupra popoarelor
ºi asupra tuturor indivizilor.
(va urma)
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Sesiunea din dimineaþa zilei de 21 noiembrie a avut ca subiect
central: „Suveranitatea lui Dumnezeu”.
Au urmat douã ore de întrebãri ºi discuþii ale participanþilor
adresate conducerii Cultului.
Seara a fost consacratã celei de-a doua evanghelizãri la care a
slujit preºedintele Pavel Riviº Tipei, mesajul sãu fiind intitulat
„Dumnezeu are soluþii” (Luca 5.1-8). În ambele seri de evanghelizare, sala bisericii Betleem a fost arhiplinã.
Ultima zi a fost rezervatã pastorului dr. Rad Liviu, care a
prezentat „Consideraþii medicale, etice ºi biblice asupra transplantului de organe ºi a reproducerii umane asistate medical”.
Au urmat discuþii în care fraþi pãstori au prezentat pãreri în
legãturã cu transplantul de organe ºi reproducerea umanã asistatã
medical.
La serile de evanghelizãri au participat formaþii orchestrale,
corale, de grup, solo (Marius Livanu), ºi au fost momente deosebite
de închinare în rugã ºi cântare.
La Conferinþã au participat circa 250 de pãstori din toate
regionalele, precum ºi slujitori din Spania, Italia, Grecia, Anglia ºi
SUA, care au transmis salutul credincioºilor români penticostali
aflaþi departe de þarã.
C.A.
Cuvântul Adevãrului

13

