BÓG DUCH NIESKOŃCZENIE DOSKONAŁY
O tym, że Bóg jest duchem mówi sam Jezus w swojej rozmowie z Samarytanką,
gdy przyszedł poprosić ją o wodę ze studni Jakubowej w Sychar. Sobór
Watykański I naucza w następujący sposób: „Będąc wiecznością, ten Bóg naszej
wiary jest pełnią życia – a ta pełnia różni się od wszystkiego, co żyje w świecie
widzialnym. Chodzi tu o życie rozumiane w najwyższym sensie tego słowa, gdy
odnosi się ono do Boga, który jest duchem. Jest czystym duchem. Tak czystym,
że niezmierzonym i niewidzialnym.” Chodzi o to, że w Bogu nie sposób znaleźć
coś, co podlegałoby jakiejkolwiek mierze naszego świata. Jan Paweł II
przypomina nam jednak, że „duchowość Istoty Bożej nie ogranicza się do tego
tylko, co możemy stwierdzić na drodze negacji: do niematerialności. Duchowość
jako właściwość Bożej Istoty stwierdzamy zawsze na drodze afirmacji”. Byt Boży
jest więc ze swojej istoty duchowy. Ta duchowość oznacza rozumność oraz
wolność woli, można więc powiedzieć, że Bóg jest samą Rozumnością i
Wolnością. O tym, że Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym świadczą
bardzo liczne fragmenty Pisma Świętego. Święty Paweł w Liście do Rzymian tak
pisze: „O głębokości bogactw mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego
wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto
był Jego doradcą?” Te słowa to odniesienie do ksiąg Starego Testamentu, które
ustawicznie podkreślają, że mądrość Boga jest niewypowiedziana, a Jego
wielkość niezgłębiona. Za Janem Pawłem II chcemy powiedzieć, że w Bożych
myślach, Jego mądrości wyraża się nieskończona doskonałość Istoty Bożej. Sam
Jezus w Kazaniu na Górze wzywa: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały
jest Ojciec wasz niebieski”. Papież wskazuje: „Tylko Bóg jest dobry dobrocią
nieskończonej doskonałości. Tak jak „Jest” całą pełnią istnienia – tak też „Jest
dobry” całą pełnią dobra. Bóg jest duchem nieskończenie doskonałym – i stąd ci,
którzy poznawszy Go, stają się prawdziwymi Jego czcicielami, czczą Go w
Duchu i prawdzie.”

Na podstawie: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Bóg Ojciec, Kraków –
Ząbki 1999.

