BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY
Ten przymiot Boga wyznajemy w Credo, bądź też w Składzie Apostolskim. Papież
Jan Paweł II wskazuje, iż Bóg jest jak wierzy Kościół jest wszechmogący i jako
duch nieskończenie doskonały jest też wszystkowiedzący, bo przenika wszystko
swoim poznaniem. Księga Rodzaju tak mówi o tym Bożym przymiocie: „Czy jest
coś, co byłoby niemożliwe dla Pana?”. Kiedy mówimy o tym, że Bóg jest
wszechmogący, nie można też pominąć słów zawartych w Księdze Estery:
„Panie, Panie Królu wszechmogący w mocy Twojej jest wszystko i nie masz
takiego, który by Ci się sprzeciwił”. Znakiem Bożej wszechmocy było wielkie
wydarzenie Wcielenia Syna Bożego. Święty Łukasz w swojej Ewangelii opisuje
scenę zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, przez Archanioła Gabriela, że
pocznie i porodzi dziecię, Syna Bożego, Zbawiciela świata, Emmanuela. W czasie
tego spotkania padają również słowa podkreślające Bożą wszechmoc: „Dla Boga
bowiem nie ma nic niemożliwego. Cały fakt stworzenia świata, wszystkich jego
poszczególnych elementów, wreszcie człowieka potwierdza ten wielki przymiot
Pana Boga. Stwórca jest Panem historii, co dobitnie wybrzmiewa w Liście do
Koryntian: „Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego
we wszystkich”. Konstytucja Soboru Watykańskiego I podkreśla, że Bóg jest w
stwarzaniu całkowicie niezależny. Mówi wreszcie: „Bóg jest w sobie i z siebie
najświętszy, ma w sobie samym i z siebie całkowitą pełnię dobra i szczęśliwości.
Jeżeli powołuje do istnienia świat, to nie dlatego, aby w jakiś sposób dopełnić czy
uzupełnić to dobro, którym sam jest, ale tylko i wyłącznie w tym celu, aby
obdarzyć dobrem wielorakiego istnienia świat stworzeń widzialnych i
niewidzialnych.” Papież powołując się na słowa z Księgi Psalmów: „Przenikasz i
znasz mnie Panie”, tak konkluduje: „Gdy powtarzamy słowa natchnione tego
Psalmu, wyznajemy wraz z Bożym ludem na całym okręgu ziemi wiarę we
wszechmoc, wszechwiedzę i wszechobecność Boga, Który jest naszym Stwórcą,
Ojcem i Opatrznością!”
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