Odkrywanie Oblicza Ojca-prawdziwy obraz Boga Ojca, prawdziwy obraz człowieka.
„Wznosimy, przed Tobą obrazy, jak ściany,
Że tysiąc murów wokół Ciebie stoi.
I ręką pobożną przecież zasłaniamy,
Gdy tylko serce patrzeć się nie boi”.
( R. M. Rilke )

„Od tysięcy lat obraz Boga jest najpotężniejszym archetypem jaki kształtuje wszystkie obszary
ludzkiego bytu”.
„Obraz Boga to najbardziej tajemnicze centrum ludzkiej egzystencji- ponieważ człowiek jest
stworzony według tego obrazu. Dlatego istota ludzka wciąż musi obraz ten odnajdywać w najgłębszym swym wnętrzu i wciąż musi być przez ten obraz kształtowana.
Zdarza się jednak tak, że obraz ten jest zniekształcony, wówczas należy mówić o chorym
obrazie Boga zniekształcającym i wypaczającym ludzką duszę.
Bo jeśli z właściwie pojmowanego i prawdziwego obrazu Boga emanuje siła, która pozwala na
zdrowe kształtowanie życia, to czy nie dzieje się również odwrotnie, czy zniekształcony obraz
Boga nie staje się przyczyną zahamowań, skostnienia, braku rozwoju a także co gorsze, czy nie
prowadzi do zredukowanego i nieprawdziwego obrazu samego człowieka”?1
Nie od rzeczy więc Wolter kiedyś napisał z sarkazmem; jeśli Bóg stworzył człowieka na swój
obraz, to ten w pełni mu to odwzajemnił.
I faktem jest, że ludzie wierzący tworzą ludzkie wyobrażenia o Bogu będące zawsze antropomorfizmami. Z drugiej strony kontakt z Bogiem jest zawsze kontaktem również z obrazem
Boga. Jednak człowiek podlega pokusie zniekształcania i zawłaszczania obrazu Boga.
Dlatego droga do Boga prowadzi zarówno przez odkrywanie Jego obrazu jak i przez uwalnianie się
od obrazów.
Najlepiej to widać na przykładzie świętej Teresy z Avila; W duchowym procesie spotkania z
Bogiem doświadczyła ona również procesu zniszczenia tych obrazów Boga, które dotychczas
nosiła w sobie i jak to opisuje s. Lidia Wrona w swojej niezmiernie interesującej konferencji;
„Teresa przeszła od lęku przed Bogiem do lęku przed utratą Boga i ten proces trwał kilkadziesiąt lat. Teresa od wizji Boga takiego surowego, zamkniętego, który chodzi za nami i karze
do obrazu Boga, który jest relacją-do obrazu Boga, w którym żyje relacja, który w tej relacji
jest nastawiony na dawanie i branie. I ta (nowa) wizja człowieka rodzi się właśnie z nowej
wizji Boga. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, tego Boga relacji i musimy stawać
się osobą w relacji”2.
Zatem człowiek nie może i nie powinien zamykać Boga w obrębie własnego zrozumienia ani też
w obrębie własnych pojęć i słów i uczyć się poznawać Boga w doświadczeniu relacji z Nim.
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