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Dosiadam się do wieczerzy 

Lubię sobie czasem posiedzieć i podumać, spoglądając na ładny wizerunek albo obraz. 

Puszczam swobodnie wodze wyobraźni, otwieram serce i wsłuchuję się w to, co chce mi 

powiedzieć sztuka. Mam swoich faworytów, do których wracam raz od czasu wiedziona jakimś 

impulsem.  

W tym czasie, dosyć często sięgam do jednego z najbardziej znanych arcydzieł ikonografii 

wschodniej. Ikona Trójcy Świętej Rublowa. Brzmi bardzo poważnie, ale nie dziwota, bo 

tematyka poważna. Jednak nie mam zamiaru przedstawiać analizy tego wizerunku, czy też 

rozważać bogatej symboliki zawartej w tym dziele (chociaż niewątpliwie warto się zagłębić w 

ten temat, gorąco polecam!). Tym razem, spoglądając na tę ikonę, widzę pewną analogię. Patrzę 

codziennie, z bliska, na ołtarz za pośrednictwem Internetu i mam wrażenie, jakbym jako żywo 

uczestniczyła w tym, co przedstawia ten wizerunek. Dosiadam się do wieczerzy. Rublow, tak 

rozmieścił postacie aniołów, że zostawił czwarte miejsce przy stole dla oglądającego, 

zapraszając go do uczestnictwa, do tego, żeby się przysiąść. Podobnie rzecz ma się z ołtarzem 

w kościele, otoczonym zazwyczaj przez kilku kapłanów. Patrząc od frontu, zostaje jeszcze 

jedno miejsce, które zajmuję, co prawda wirtualnie, ale jednak. Nie pozostawiam go pustego, 

nawet w tym trudnym czasie. Chociaż słowo trudny nie za bardzo mi się podoba. Dla mnie jest 

to czas niestandardowy. Czas wymagający większego wysiłku i odwagi, ale też pomagający 

skutecznie przewartościować wiele życiowych spraw.  

I tutaj nasuwa mi się jeszcze jedna analogia związana z historią przedstawioną na ikonie. Z 

historią biblijnej wizyty jaką złożył Abrahamowi Bóg pod dębami Mamre. To nie Abraham 

zadecydował, kiedy i jak odwiedzi go Bóg. Nie zastanawiał się, dlaczego przyszedł w gościnę 

właśnie w taki sposób. Po prostu przyjął Go najlepiej, jak umiał. Podobnie rzecz ma się z nami. 

Być może, w tym szczególnym czasie, Bóg chce do nas przychodzić w gościnę za 

pośrednictwem mediów, i co mi do tego. Ja mam Go przyjąć najlepiej jak potrafię w mojej 

codzienności. Zasiąść z Nim do wieczerzy i z Nim się jednoczyć, resztę pozostawiając Jego 

mądrości. Ode mnie Bóg oczekuje jedynie wierności w takich okolicznościach, w jakich 

przyszło mi żyć. Pozostałymi sprawami Sam się zajmie.  

Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek wcześniej Bóg jeździł po ulicach Hałcnowa 

samochodem (jak to miało miejsce jakiś czas temu), albo wchodził do mojego domu i zaglądał 

w „garnki”. A przecież teraz to się dzieje, Bóg staje się uczestnikiem mojej codzienności. Czy 

to źle, że robi co może, żeby nas spotkać w tym zwariowanym świecie, zatrzymać choć na 



chwilę i zasiąść z nami do wieczerzy? Inaczej niż zwykle, to prawda, ale czy przypadkiem nie 

intensywniej i głębiej? Zróbmy wszystko, żeby się z Nim nie rozminąć. Poniżej rzeczona ikona, 

a nuż ktoś zechce popatrzeć i podumać…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


