BOH JE TAJOMSTVO

„Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť." (Jn 1, 18)

Boh je tajomná bytosť. Spôsob jeho jestvovania, jeho život a jeho vlastnosti prevyšuje všetky naše predstavy a chápavosť ľudského rozumu. Vierou poznávame o ňom iba to, čo nám o sebe zjavil.
Z Božieho zjavenia vieme, že Boh je osobná bytosť. Boh ako osoba poznáva, slobodne sa rozhoduje, tvorí a miluje. Najlepšie to vystihuje jeho meno JAHVE - JA SOM, KTORÝ SOM, ktorým sa predstavil Mojžišovi v teofánii horiaceho kríka.

	Boh svojím jestvovaním presahuje všetko. Hovoríme, že je TRANSCENDENTNÝ. Biblicky sa to vysloví výrazom NEBESKÝ. Boh presahuje priestor a čas i celý stvorený vesmír.
	Boh je DUCHOVNÝ. Je číry Duch. Nemá telo, preto ho očami nemožno vidieť.
	Je VŠADEPRÍTOMNÝ - prevyšuje priestor i čas. Je prítomný na nebi, na zemi i na každom mieste. „V ňom žijeme, hýbeme sa a sme." (Sk 17, 28)
	Boh je NEKONEČNÝ, nemá žiadne ohraničenia a vlastní každú dokonalosť v najplnšej miere.
	Nemá počiatku ani konca - je VEČNÝ. Jeho večnosť možno vyjadriť slovom TERAZ. Boh je stále teraz. Pre neho niet včera ani zajtra. Má plnosť života.
	Boh je VŠEVEDIACI - všetko vie a všetko pozná. Má nekonečný rozum. Je najmúdrejší, je Múdrosť a Pravda sama. Boh pozná aj to, čo bolo, i to, čo len bude. Vie všetko aj o každom z nás a vidí do nášho srdca.
	Boh je VŠEMOHÚCI - môže urobiť všetko, čo chce. Jeho láska má neobmedzené možnosti.
	Medzi vlastnosťami Boha treba osobitne zdôrazniť SVÄTOSŤ. Chce a miluje len dobro. Svätosť Boha je súhrnom všetkých jeho dokonalostí. Je nevýslovné krásny, dobrý a vznešený.


„Viera v Boha nás vedie k tomu, aby sme sa obracali jedine k nemu ako k svojmu prvopočiatku a k svojmu poslednému c/'e/'u a aby sme ničomu nedávali prednosť pred ním, ani ho ničím nenahrádzali." (KKC, 229)


