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METODA TEOLOGII PASTORALNEJ
Metoda
= świadomie i systematycznie stosowany sposób ekonomicznego i
skutecznego działania
= świadomy dobór czynności w celu racjonalnego zdobywania,
uzasadniania i systematyzowania prawd naukowych
= plan badań
Najważniejsze typy metod naukowych:
1. Dedukcyjna – stosowana w naukach apriorycznych, wyprowadza
twierdzenia z przyjętych aksjomatów; tu lokuje się najczęściej teologia
wyprowadzająca swe twierdzenia z Bożego Objawienia przyjętego jako
niezmienny aksjomat
2. Indukcyjna – stosowana w naukach empirycznych (ustalanie faktów
przez obserwację, ankietę, eksperyment oraz ich interpretacja,
uzasadnianie i porządkowanie wyników).
Rodzaj stosowanej w nauce metody (także w teologii) decyduje
przedmiot materialny i formalny danej gałęzi nauki.

Teologia pastoralna jako dyscyplina teologiczna stosuje w pierwszym
rzędzie metodę dedukcyjną (na etapie eklezjologicznym/teologicznym)
ale posługuje się też metodami indukcyjnymi (na etapie
kairologicznym/socjologicznym). Stosuje zatem metodę dedukcyjnoindukcyjną albo też historyczno-teologiczną.
Określenie metoda historyczno-teologiczna oznacza badanie
historycznego rozwoju Kościoła, zwłaszcza rozmaitości dróg realizacji
jego misji w przeszłości, stosowanych metod duszpasterskich, ocena jej
w świetle teologii, zwłaszcza odniesienie do zamiarów jakie miał
założyciel Kościoła Chrystus. Jest to konieczne do prawidłowego, z
godnego z intencjami Założyciela, ustalenia konkretnych postulatów
dla działalności pastoralnej Kościoła w obecnej dobie i w przyszłości
(planowanie duszpasterskie wybiegające w przyszłość).
Na etapie socjologicznym (kairologicznym) stosuje metody nauk
szczegółowych (empirycznych, świeckich) po to by lepiej poznać
człowieka i sytuacje, w których przyszło Kościołowi pełnić jego misję.
Pozwoli to na skuteczniejsze dotarcie z ewangelią do człowieka i
świata. Tej refleksji dokonuje „w świetle wiary” – odkrywając „znaki
czasów”: wyzwania, jakie stawia Bóg przed Kościołem wobec
zróżnicowanych współczesnych sytuacji.
Metodę teologii pastoralnej widzianą w całości, przedstawioną na
poniższych schematach nazywa się niekiedy paradygmatem teologii
pastoralnej.
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METODY NAUKOWYCH BADAŃ

DEDUKCYJNE
PRZYJĘTY AKSJOMAT / PRAWDA NIEZMIENNA
(DEDUKCJA Z AKSJOMATÓW NOWYCH TWIERDZEŃ)

TEOLOGIA

WNIOSEK NAUKOWY

NAUKI EMPIRYCZNE

USTALANIE FAKTÓW
(OBSERWACJA, ANKIETA, EKSPERYMENT ORAZ INTERPRETACJA, UZASADNIANIE
I PORZĄDKOWANIE WYNIKÓW)

INDUKCYJNE
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DEDUKCJA
INDUKCJA

dokumenty Kościoła
teologia: biblistyka, dogmatyka,
moralna, liturgika, prawo
kanoniczne itd

PRZ. WIĘKSZA

Objawienie
Pismo św., Tradycja

PRZ. MNIEJSZA

METODA TEOLOGII PASTORALNEJ

Analiza
w świetle
wiary

KRYTERIA DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA
realizacja misji Kościoła

SYTUACJA
SPOŁECZNO
KULTURALNA
Nauki szczegółowe
historia, socjologia, psychologia,
etnografia, językoznawstwo,
politologia, geografia, n. o kulturze

WNIOSEK

WIARA
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TRZY ETAPY METODY TEOLOGII PASTORALNEJ
EKLEZJOLOGICZNY

KRYTERIOLOGICZNY

refleksja naukowa nad Kościołem:
 istotą
 całością życia
 podmiotami zbawczej działalności
 funkcjami
 strukturami

KAIROLOGICZNY

SOCJOLOGICZNY

 analiza aktualnej sytuacji Kościoła
- teologiczno-historyczna
- teologiczno-socjologiczna
 analiza aktualnej sytuacji świata
(jednostki i społeczeństwa)
 sprawdzanie skuteczności form
działania Kościoła
 odczytywanie znaków czasu

PRAKSEOLOGICZNY

STRATEGICZNY

 Ustalanie zasad i dyrektyw
działania Kościoła
(autorealizacji)
- na dziś
- na przyszłość
 kształtowanie świadomości
odpowiedzialnych

JEDNOŚĆ
trzech
ETAPÓW

