
tych problemów. Istotne s¹ równie¿ kwestie profesjonalne: etyka zawodowa,
szkolenia i praktyki, a tak¿e wartoœci i postawy osobiste pomagaj¹cego.
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MODLITWA JAKO METODA TERAPEUTYCZNA (ang. prayer as a therapeutic

method). Modlitwa bywa stosowana (pomocniczo) w terapii, szczególnie
w psychoterapii, w przypadku osób cierpi¹cych duchowo, bêd¹cych ludŸmi
wierz¹cymi, a tak¿e (pomocniczo) w somatoterapii. Wspó³czeœnie modlitwa
nie zastêpuje leczenia stricte medycznego, np. leczenia operacyjnego, far-
makoterapii, hormonoterapii, chemioterapii, radioterapii, ale duchowo wspo-
maga wolê cz³owieka chorego do walki z chorob¹, wzmacnia jego psychikê,
odnosz¹c siê do duszy i cia³a, aktywizuj¹c osobê w relacji z Bogiem.

Pierwowzorem u¿ywania modlitwy jako metody terapeutycznej w Biblii
(Nowym Testamencie) jest Jezus Chrystus, który uzdrawia chorych (np. trê-
dowatych, cierpi¹c¹ na krwotok, sparali¿owanych, dotkniêtych wysok¹
gor¹czk¹) i przywraca sprawnoœæ zmys³ów u niepe³nosprawnych (niewido-
mych, g³uchych, chromych) oraz egzorcyzmuje opêtanych (nie nale¿y myliæ
opêtania z chorobami psychicznymi), a czyni to poprzez modlitwê i np.
na³o¿enie r¹k na cz³owieka. Ewangelia œw. Marka opisuje oko³o 20 takich
uzdrowieñ dokonanych przez Boga-Cz³owieka. W Koœciele chrzeœcijañskim
od 2 tysiêcy lat (w tym po schizmie w 1054 r. – zarówno w Koœciele rzym-
skokatolickim, jak i w Cerkwi prawos³awnej) nadal ¿ywa jest tradycja tzw.
modlitwy o uzdrowienie (modlitwy uzdrawiaj¹cej). Koœció³ katolicki stosuje
specjalne modlitwy w intencji osób chorych (np. przy tzw. sakramencie na-
maszczenia chorych). Jan Pawe³ II w 1992 r. ustanowi³ Œwiatowy Dzieñ
Chorego (przypadaj¹cy na dzieñ 11 lutego, w œwiêto Matki Bo¿ej z Lourdes,
na pami¹tkê uzdrowieñ dokonanych w tym francuskim sanktuarium, po-
twierdzonych medycznie, a niewyt³umaczalnych z medycznego punktu wi-
dzenia) oraz modlitwy za chorych.

Modlitwy uzdrawiaj¹ce maj¹ tak¿e znaczenie oczyszczaj¹ce ludzk¹ psy-
chikê, wspomagaj¹ proces leczenia, dlatego w szpitalach wa¿nym miejscem
jest szpitalna kaplica dla chorych, gdzie mog¹ oni wzmocniæ siê duchowo,
przyj¹æ sakramenty, skorzystaæ z pos³ugi kapelana szpitalnego (spowiedŸ,
komunia œwiêta, namaszczenie chorych), uczestniczyæ we mszy œwiêtej, któ-
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ra jako liturgia tak¿e jest rodzajem modlitwy, podobnie jak nabo¿eñstwa
paraliturgiczne (Liturgia Godzin, ró¿aniec, koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego,
droga krzy¿owa, gorzkie ¿ale, nabo¿eñstwa majowe do Najœwiêtszej Maryi
Panny, nabo¿eñstwa czerwcowe do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, roz-
maite nowenny itd.).

Modlitwa dzia³a na cz³owieka wierz¹cego ca³oœciowo, pozwalaj¹c mu na
przywrócenie równowagi duchowej (i psychicznej), jest korzystna w psycho-
terapii, szczególnie w po³¹czeniu z procesem wewnêtrznego nawrócenia (me-

tanoia) i oczyszczenia (katharsis) duchowego poprzez sakrament pokuty (po-
jednania), przywraca harmoniê duchow¹ cz³owiekowi choremu. Elementy
terapeutyczne zawarte w modlitwie bior¹ siê z transcendentnej relacji inten-
cjonalnoœci (zwrócenia siê chorej osoby do Boga z proœb¹ o uzdrowienie –
tzw. modlitwa proœby, dziêkowanie Bogu za uzdrowienie – tzw. modlitwa
dziêkczynna, chwalenie, uwielbianie Boga za dokonane dzie³a – tzw. modli-
twa uwielbienia). Przezwyciê¿enie ludzkiej s³aboœci i wspomaganie leczenia
choroby przez modlitwê w relacji cz³owieka z Bogiem w katolicyzmie i pra-
wos³awiu odbywa siê równie¿ za poœrednictwem innych osób, tj. w relacji
zapoœredniczonej – przez œwiêtych, b³ogos³awionych i s³ugi Bo¿e, modlitwa
wstawiennicza do patronów uwa¿anych za szczególnie pomocnych w uzdro-
wieniu danej choroby czy przypad³oœci.

Modlitwa jako metoda terapeutyczna ma zastosowanie pomocnicze w pro-
cesie leczenia ka¿dej choroby, w przypadku ka¿dego pacjenta, niezale¿nie od
wyznawanej przez niego religii, krêgu kulturowego, narodowoœci, cywilizacji
itd. Modlitwa o uzdrowienie spotykana jest m.in. w islamie, judaizmie, bud-
dyzmie, hinduizmie. W teizmie istotna jest silna wiara cz³owieka w mo¿li-
woœæ uzdrowienia przez Boga oraz dzia³anie transcendentne Boga w odpo-
wiedzi na tê wiarê. Z³o w jêzyku teologii nazywa siê „grzechem”, Dobro
(transcendentne) w jêzyku teologii nazywa siê „³ask¹”. Uzdrowienie polega
na dzia³aniu Dobra transcendentnego (³aski Boga) na cz³owieka grzesznego
(chorego, ska¿onego z³em choroby) w celu przezwyciê¿enia z³a (choroby). Na-
le¿y zatem odró¿niæ dzia³anie ³aski Boga od efektu placebo (autosugestii),
znanego w medycynie. Modlitwa o uzdrowienie nie jest modlitw¹ cz³owieka
do samego siebie (autosugesti¹) w celu wywo³ania efektu placebo.

Modlitwy o uzdrowienie mog¹ byæ odmawiane zbiorowo wed³ug specjal-
nych formu³ (skodyfikowanych, np. w Koœciele katolickim specjalna modli-
twa o uzdrowienie), a tak¿e indywidualnie (nieskodyfikowana modlitwa
spontaniczna chorego). Œrodkami modlitwy na p³aszczyŸnie zmys³owej s¹
wypowiadane s³owa (œrodki werbalne) lub muzyka religijna, tj. œpiew wyko-
nywany solo, przez kap³ana, lub chóralnie, przez wiernych, a capella lub
z towarzyszeniem instrumentów, w myœl zasady œw. Augustyna: „kto œpie-
wa, dwa razy siê modli”, albo taniec sakralny – tutaj mamy do czynienia ze
œrodkami pozawerbalnymi, u¿ywanymi w wielu kulturach.
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W modlitwie mog¹ braæ udzia³ kap³an (duchowny) udzielaj¹cy sakramen-
tu, sprawuj¹cy liturgiê lub odprawiaj¹cy dane nabo¿eñstwo, przewodz¹cy
modlitwie, wierni (pacjenci, chorzy) modl¹cy siê o uzdrowienie, personel me-
dyczny (wspomagaj¹cy leczenie od strony medycznej).

Modlitwa jako metoda terapeutyczna mo¿e byæ podzielona na zbiorow¹
i indywidualn¹, a tak¿e na werbaln¹ i pozawerbaln¹ (tzw. modlitwa myœlna,
stosowana w kontemplacji i medytacji). Wymienia siê tak¿e modlitwê
sformalizowan¹ (koœcieln¹, publiczn¹) i niesformalizowan¹ (prywatn¹). Sfor-
malizowane czynnoœci w zwi¹zku z modlitw¹ o uzdrowienie zawiera np.
w Koœciele katolickim tzw. Instrukcja na temat modlitwy w celu osi¹gniêcia

uzdrowienia od Boga (23 IX 2000), wydana przez Kongregacjê Nauki Wiary.
Czytamy tam m.in. o specjalnych spotkaniach modlitewnych „organizowa-
nych celem otrzymania cudownego uzdrowienia wœród uczestników chorych
lub modlitw w tym samym celu po zakoñczeniu Komunii œw.” Przepisany
rytua³ obliguje kap³ana do sprawowania modlitw o uzdrowienie wed³ug
okreœlonych zasad:

� zasada niemieszania modlitw liturgicznych z nieliturgicznymi;

� zasada niew³¹czania do Liturgii Godzin oraz do eucharystii jakichkol-
wiek dodatkowych modlitw o uzdrowienie;

� zasada fakultatywnego w³¹czania modlitwy o uzdrowienie do tzw. mod-
litwy wiernych w ramach mszy œwiêtej w czasie Liturgii S³owa.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e tzw. terapia Gestalt nie ma nic wspólnego z uzdro-
wieniem chrzeœcijañskim i z modlitw¹ jako metod¹ terapeutyczn¹. Uzdro-
wienie z choroby w sensie teologicznym jest kwesti¹ wolnej ³aski Boga, któ-
rego nie mo¿na traktowaæ instrumentalnie jako œrodka uzdrawiaj¹cego
(sprawc¹ uzdrowienia jest sam Bóg, a nie silna wola chorego, choæ Jezus
Chrystus powiedzia³ do uzdrowionego: „Twoja wiara ciê uzdrowi³a” (Mk 10,
52, £k 17, 19 i 18, 42)). Nale¿y równie¿ odró¿niæ proces egzorcyzmowania ze
stanu opêtania od procesu modlitwy o uzdrowienie, w tym od procesu modle-
nia siê o uzdrowienie z choroby psychicznej, poniewa¿ opêtanie i choroba
psychiczna to dwa ró¿ne zagadnienia, jak podkreœlaj¹ egzorcyœci i demonolo-
dzy, jakkolwiek opêtanie mo¿e siê przejawiaæ poprzez objawy psychiczne
(wed³ug ks. A. Posackiego). Modlitwa, w³¹czona w obszar kultury religijnej,
umiejêtnie aplikowana do terapii, wzmacnia skutecznoœæ jej metod. Literatura
dotycz¹ca zagadnienia modlitwy (w ró¿nych kontekstach) jest bardzo obszerna
(w latach 1989–2011 wydano w Polsce oko³o tysi¹ca ksi¹¿ek na ten temat).

Zob. tak¿e: Metody chrzeœcijañskie w opiece paliatywnej (t. 1); Piel-

grzymka jako metoda terapeutyczna; Rekolekcje jako metoda tera-

peutyczna.

Opracowanie: Marek Mariusz Tytko
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MONAR. Nazwa pierwszego oœrodka dla osób uzale¿nionych za³o¿onego

przez M. Kotañskiego (1942–2002) w G³oskowie w paŸdzierniku 1978 r.

Dzia³alnoœæ oœrodka sta³a siê pocz¹tkiem tworzenia systemu oddzia³ywañ

pomocowych skierowanych do osób uzale¿nionych, opartego na za³o¿eniach

metody spo³ecznoœci terapeutycznej. MONAR da³ pocz¹tek nowemu ruchowi

spo³ecznemu na rzecz przeciwdzia³ania narkomanii i zaowocowa³ powsta-

niem apolitycznej organizacji pozarz¹dowej pod nazw¹ Stowarzyszenie

MONAR. Zarejestrowane w 1981 r. Stowarzyszenie dzia³a na terenie ca³ej

Polski.

Nazwa MONAR jest obecnie synonimem zintegrowanego systemu od-

dzia³ywañ profilaktycznych, wspieraj¹cych oraz interwencyjnych, realizowa-

nych przez programy skierowane do osób wykluczonych spo³ecznie ze wzglê-

du na uzale¿nienie, bezdomnoœæ, zaka¿enie wirusem HIV, pozbawienie

wolnoœci oraz do osób zagro¿onych wykluczeniem. Misj¹ MONAR-u jest po-

moc cz³owiekowi w duchu mi³oœci, tolerancji, poszanowania godnoœci ludz-

kiej oraz praw cz³owieka.

G³ównymi celami dzia³alnoœci MONAR-u s¹: ochrona i promocja zdrowia,

prowadzenie dzia³añ z zakresu pomocy spo³ecznej, w tym pomoc rodzinom

w trudnej sytuacji ¿yciowej, wspomaganie mniejszoœci oraz osób niepe³no-

sprawnych, realizowanie zadañ z zakresu promocji zatrudnienia i aktywiza-

cji zawodowej osób bezrobotnych, przeciwdzia³anie patologiom, promocja kul-

tury fizycznej i sportu, wspomaganie rozwoju wspólnot i spo³ecznoœci lokal-

nych, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, promocja i organizacja wolon-

tariatu, a tak¿e wspó³praca z partnerami w kraju i za granic¹ (np. Solidarni

Plus, Centralny Zarz¹d S³u¿by Wiêziennej, Ministerstwo Pracy i Polityki

Spo³ecznej, Narodowy Fundusz Zdrowia, Pañstwowa Agencja Rozwi¹zywa-

nia Problemów Alkoholowych, Habitat for Humanity, Agenda ONZ ds. Roz-

woju i in.)
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