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Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do 
kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy zna-
lazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał 
wszystko, co miał, i kupił ją.

Mt 13,45–46

Przekazywać i pielęgnować medytację w tra-
dycji chrześcijańskiej, tak jak przekazał w swoim 
nauczaniu John Main, w duchu służby dla jed-
ności wszystkich. 

Motto Światowej Wspólnoty  
Medytacji Chrześcijańskiej.
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1. Wprowadzenie

Nie ma nic prostszego niż Medytacja�. 
Brak w niej skomplikowanych teo-

rii i nie wymaga umiejętności opanowania 
trudnych technik. Czego potrzeba, to pro-
stej wierności — wierności prostocie. Jed-
nak wszyscy, którzy jej spróbowali, odkryli, 
że proste nie znaczy łatwe. Dlatego potrze-
bujemy wsparcia i inspiracji, by wytrwać 
w tym, co jest proste, ale wymagające dyscy-
pliny.

Tutaj właśnie rysuje się zadanie dla gru-
py medytacyjnej. Jest fenomenem ducho-
wym, szczególnie w naszym świecie rządzo-
nym strachem, że w ponad 60 krajach małe 
grupy osób spotykają się każdego tygodnia, 
by razem medytować. Odbywają spotkania 
w różnych miejscach — od domów prywat-
nych i kościołów, przez więzienia i szpitale, 

� Słowo „medytacja” jest pisane wielką literą 
wszędzie tam, gdzie odnosi się do Medytacji Chrześ-
cijańskiej, formy modlitwy kontemplacyjnej, któ-
rej nauczał John Main OSB, propagowanej przez 
WCCM (przyp. tłum.).
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po miejsca pracy, by dzielić się praktyką, 
która łączy je w ciszy, prostocie i w spoko-
ju z ostatecznym źródłem życia i pokoju. Po 
wspólnej Medytacji jej uczestnicy powraca-
ją do swego codziennego życia naładowani 
energią wiary, pochodzącą z bycia obec-
nym wobec Jam Jest, który obiecał być wraz 
z tymi, którzy się na Niego otworzą. 

W pewnym sensie grupy medytacyjne 
nie są niczym nowym, a jednak są one naj-
bardziej współczesnym wyrazem i odpowie-
dzią na ogromny głód duchowy, tak charak-
terystyczny dla naszych czasów. Nie dziwi 
więc, że Światowa Wspólnota Medytacji 
Chrześcijańskiej (The World Community 
for Christian Meditation, WCCM), która 
przez ostatnie 25 lat stała się duchową ro-
dziną złączoną głębokim doświadczeniem, 
gotowa jest dzielić się darem Medytacji. 
Możliwe, że będziesz musiał zacząć sam, by 
założyć nową grupę, ale nigdy nie będziesz 
pozbawiony źródeł pomocy i zachęty.

Kto może założyć i prowadzić grupę me-
dytacyjną? 

Zwyczajni ludzie, którym nie trzeba 
szczególnych darów oprócz wiary pozwala-
jącej zacząć i wsparcia tych, co poszli przed 
nimi. Poniższe teksty oferują wsparcie i rady 

Księgarnia religijna Izajasz.pl

https://izajasz.pl/ksiazka/drogocenna-perla?book=1,51


Zobacz więcej w księgarni religijnej Izajasz:

Drogocenna perła

praktyczne dotyczące nie tylko tego, jak 
założyć nową grupę, ale również tego, jak 
z upływem czasu umacniać ją i rozwijać. 
Wskazują również na fakt, że praca ta jest 
największej wagi. Nasz świat rozpaczliwie 
potrzebuje infrastruktury ciszy wplecionej 
w jego instytucje i palące plany. Potrzebu-
je tej leczącej i przemieniającej mocy, którą 
jedynie Duch jest w stanie wyzwolić w nas 
i wśród nas.
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2. Jezus nas powołuje

Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem 
po ziemi.

To wydarzenie, opisane w Ewangelii 
św. Jana (J 8,6), ma miejsce wtedy, gdy 

tłum po tym jak zamierzał ukamienować 
cudzołożną kobietę, rozchodzi się i nie po-
zostaje nikt, oprócz niej i Jezusa. Jak wszyscy 
wielcy duchowi nauczyciele innych religii, 
Jezus żył tym, czego uczył, i uczył przykła-
dem swego zachowania. Od czasu do czasu 
widzimy Go też, jak uczył milczeniem. In-
nym razem przekazuje swą naukę —  tak jak 
bogatemu młodzieńcowi, który nie chciał 
wyrzec się swego bogactwa — bezpośred-
nim kochającym spojrzeniem. Kiedy indziej 
był czas, gdy szczególnie wobec negacji 
i wrogości zachowywał czyste i pełne praw-
dy milczenie.

Pełna miłosierdzia obecność, pełna miło-
ści uwaga i pełne prawdy milczenie. To cią-
gle zasadniczy sposób, w jaki naśladujemy 
Jezusa, jako naszego nauczyciela i przyjacie-
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la. Zachęcił nas i uzdolnił, by dzielić z nim 
dzieło nauczania dobrej nowiny. Jesteśmy 
powołani, by nauczać tak, jak naucza nasz 
Nauczyciel, tak by rósł nasz z Nim związek 
i nasze do Niego podobieństwo. Wartości, 
jakie niosą ze sobą cisza i umiejętność bycia 
obecnym, stanowią nieprzemijające prawdy 
naszej podróży. Jest zrozumiałe, że nasza 
jednostkowa osobowość i kultura, która nas 
kształtuje, czynią każdą z tych podróży in-
dywidualną, jedyną w swoim rodzaju opo-
wieścią.

Niemniej jednak zasadniczy element 
ludzkiego zmagania, wyzwania i owoce 
Medytacji są uniwersalne i takie same dla 
wszystkich ludzi niezależnie od epoki.
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3. Każdy jest  
kontemplatykiem

By zrozumieć znaczenie Medytacji i waż-
ność grupy medytacyjnej, trzeba wnik-

nąć głębiej w znaczenie kontemplacji. 
W dawnych czasach „życie kontemplacyj-
ne” oznaczało życie pełne przywilejów. Tyl-
ko ci, którzy zdobyli odpowiednią edukację 
i zasiadali na szczycie drabiny społecznej, 
mogli pozwolić sobie na czas i przyjemność 
kontemplacji. W miarę upływu czasu ży-
cie kontemplacyjne stawało się w Kościele 
dostępne dla każdego. Znaczyło to jednak 
porzucenie powszednich obowiązków mał-
żeńskich i zawodowych dla życia w celibacie 
i w zakonie. Kontemplacja ciągle wydawała 
się darem, którego Bóg udziela tylko nie-
licznym. Dziwi w tym kontekście, jak uni-
wersalna nauka Jezusa została zastrzeżona 
jedynie dla niewielu. Jezus nakazał każde-
mu „bycie doskonałym” w miłości i miło-
sierdziu, tak jak doskonały jest Jego Ojciec, 
zaparcie się samego siebie, porzucenie ma-
terialistycznie uwarunkowanych zmartwień 
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i niepokojów i znalezienie pokoju w akcep-
tacji swojego „jarzma”. Niestety ta uniwer-
salna nauka została zapomniana, zdławiona 
lub zanegowana.

Pierwsi chrześcijanie nie zapominali 
o niej. Byli posłuszni Ewangelii, która na-
kazywała im modlić się nieustannie. Poj-
mowali, że kontemplacja jest uniwersal-
nym i zasadniczym składnikiem ludzkiego 
życia. Marta i Maria to dwie siostry, dwa 
komplementarne elementy tej samej osoby, 
a nie dwie różne osoby. Bez spokoju Marii 
siedzącej u stóp Nauczyciela i wsłuchującej 
się w Jego słowa stajemy się tacy jak Mar-
ta: zirytowani, niezadowoleni, narzekający, 
roztargnieni. W efekcie tego nie udaje nam 
się praca, której się podjęliśmy. Bo zarów-
no Maria, jak i Marta wykonują jakąś pracę 
— jedna wewnętrzną, druga zewnętrzną. 

Kontemplacja nie jest ucieczką od ży-
cia i pracy. Jest częścią naszej pracy, która 
pozwala na wykonanie drugiej części lepiej. 
Maria i Marta to jak dwie komory serca. Nie 
tylko się uzupełniają, lecz potrzebują wza-
jemnie, by dojść do pełni życia.
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Niech tej właśnie formy modlitwy tak 
długo trzyma się dusza, aż wzmocniona jej 
nieustannym powtarzaniem i rozmyślaniem, 
porzuci zbytek wszelkich innych myśli. Ubó-
stwo tego jednego wersetu bardzo szybko za-
prowadzi ją bowiem do pierwszego z ewan-
gelicznych błogosławieństw: „Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie” (Mt 5,3). 

(Jan Kasjan, Rozmowy o modlitwie. Rozmowy IX i X 
z abba Izaakiem, przeł. ks. A. Nocoń, wyd. 2, Tyniec 
Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2004).
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P O L E C A M Y

Ta książka to zaproszenie do modli-
twy medytacyjnej — zakorzenionej 
w chrześcijańskiej tradycji mona-
stycznej i opisywanej jako dążenie 
do zjednoczenia ze świadomością 
Chrystusa w Duchu Świętym. Fre-
eman przedstawia nieskomplikowa-
ne i konkretne sposoby ćwiczenia  

i przeżywania medytacji. Wyjaśnia także znaczenie mod-
litwy i kolejne jej szczeble prowadzące do duchowego 
umocnienia i pogłębienia wiary. Niniejsza książka z pew-
nością będzie pomocna zarówno dla osób praktykujących 
medytację chrześcijańską indywidualnie, jak i grup medy-
tacyjnych.

Laurence Freeman OSB
Pielgrzymka wewnętrzna.
Podróż medytacyjna

Kontemplacja, medytacja, modlitwa 
serca — te wszystkie określenia są 
wyrazem ludzkiego poszukiwania 
najgłębszego zjednoczenia z Bogiem. 
Laurence Freeman ukazuje, w jaki 
sposób mogą zrealizować to pragnie-
nie współcześni chrześcijanie — nie-
zależnie od tego, jakimi ścieżkami ży-

cia podążają. Pomaga na nowo, głębiej i bardziej osobiście 
odkryć treści Pisma Świętego i prawdy wiary. Zawarte tu 
rady są zarówno znakomitą zachętą do postawienia pierw-
szych kroków w medytacji, jak i umocnieniem w codzien-
nej praktyce modlitewnej.

Laurence Freeman OSB
Medytacja chrześcijańska.
Twoja codzienna praktyka
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