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Terminu „teologia pastoralna” albo „teologia praktyczna”1 uz@ywa sieY
w dwojakim znaczeniu. W szerokim rozumieniu uz@ywa sieY tego określenia na
oznaczenie kilku dyscyplin teologii pastoralnej (praktycznej), z których kaz@da
zajmuje sieY zbawcz Ya dzia_alności Ya Kościo_a. Do tych dyscyplin nalez@y dydak-
tyka pastoralna, obejmuj Yaca katechetykeY i homiletykeY, liturgika oraz teologia
pastoralna w w Yaskim znaczeniu. Kaz@da z wymienionych dyscyplin cz Yastko-
wych teologii pastoralnej zajmuje sieY odpowiednim zakresem dzia_alności
Kościo_a, posiada swój w_asny sposób prowadzenia refleksji naukowej oraz
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1 Obecnie w krajach jeYzyka niemieckiego prawie powszechnie uz@ywa sieY nazwy „teologia
praktyczna”, chociaz@ wydane w ostatnim okresie podreYczniki tej dyscypliny nosz Ya tytu_ „teolo-
gia pastoralna”. Zob. podreYcznik J. Müllera (1993) i podreYcznik P. M. Zulehnera Bd. 1-4
(1999-2000). W publikacjach z kreYgu jeYzyka francuskiego, hiszpańskiego, w_oskiego i angiel-
skiego na określenie interesuj Yacej nas dyscypliny teologicznej stosowane s Ya obie nazwy.
W Polsce przewaz@a stosowanie terminu „teologia pastoralna”. Poniewaz@ jednak dla wielu osób
nazwa ta kojarzy sieY z dzia_alności Ya tylko hierarchii kościelnej, a nie ca_ego Ludu Boz@ego,
dlatego zasadne wydaje sieY stopniowe zasteYpowanie tej nazwy terminem „teologia praktyczna”.
Wielu duszpasterzy jest przywi Yazanych do nazwy „teologia pastoralna”. Zmiana nazwy powinna
być zwi Yazana z pewnymi inicjatywami formacyjnymi. Formacja pastoralna powinna obejmować
wyjaśnienie istoty, celu i specyfiki tak rozumianej dyscypliny naukowej. Powyz@sze racje wzieYto
pod uwageY przy wyborze nazwy dla wydanego podreYcznika tej dyscypliny w Polsce. Zob. Teo-
logia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1-2. Lublin 2000-2002.



22 KS. RYSZARD KAMIŃSKI

odpowiedni warsztat metodologiczny2. Wszystkie dyscypliny cz @astkowe teo-

logii pastoralnej zajmuj @a sie@ rozwojem KościoDa i pewnym, określonym,

zakresem jego dziaDalności zbawczej w konkretnej sytuacji historycznej.

Teologia pastoralna w w @askim znaczeniu to jedna z wymienionych powy-

zIej dyscyplin cz @astkowych teologii pastoralnej3. Ni @a be@dziemy sie@ zajmować

w dalszej cze@ści opracowania. Jej przedmiotem jest dziaDalność KościoDa jako

Ludu BozIego w świecie. W zwi @azku z tym, zIe przedstawiciele rózInych kie-

runków i uje@ć tej dyscypliny akcentuj @a odmienne aspekty dziaDalności zbaw-

czej KościoDa w refleksji teologicznopastoralnej, podkreślaj @ac albo elementy

eklezjologiczne, albo wspólnotowe, prakseologiczne lub spoDeczno-polityczne,

istnieje wiele i to zrózInicowanych określeń teologii pastoralnej.

WedDug przedstawicieli nurtu eklezjologicznego teologia pastoralna jest

nauk @a teologiczn @a o urzeczywistnianiu sie@ KościoDa w teraźniejszości4. We-

dDug K. Rahnera teologia praktyczna (pastoralna) jest nauk @a teologiczn @a, która

dzie@ki teologicznej refleksji nad teraźniejsz @a sytuacj @a KościoDa prowadzi bada-

nia nad urzeczywistnianiem sie@ KościoDa dzisiaj5. Dla F. Klostermanna teolo-

gia praktyczna (pastoralna) jest nauk @a o urzeczywistnianiu sie@ KościoDa jako

wspólnoty we wspóDczesnym świecie6. WedDug N. Greinachera teologia prak-

tyczna (pastoralna) jest krytyczn @a teori @a praktyki KościoDa w spoDeczeństwie7.

R. Zerfass traktuje teologie@ praktyczn @a (pastoraln @a) jako nauke@ o dziaDalności

praktycznej KościoDa8. Przedstawiciele nurtu spoDeczno-politycznego określaj @a

teologie@ pastoraln @a jako nauke@ o dziaDalności zbawczej KościoDa w świetle

historycznej praktyki wyzwolenia9.

2 W. F ü r s t. Die praktische Theologie und ihre Fächer. W: Katholische Theologie

heute. Hrsg. Von F. Wohlmuth. Würzburg 1990 s. 317.
3 Tak rozumiana teologia pastoralna posiada kilka subdyscyplin naukowych, m.in. dusz-

pasterstwo rodzin, teologia charytatywna, misjologia pastoralna, socjologia duszpasterska,

psychologia pastoralna itd.
4 Zob. H. S c h u s t e r. Istota i zadania teologii pastoralnej. „Concilium” 1965-1966

nr 1-10 s. 156.
5 „Die Praktische Theologie ist die theologische Wissenschaft die aus einer theologischen

Reflexion und Deutung der je jetzt gegebenen Situation der Kirche heraus auf den je jetzt

fälligen Selbstvollzug der Kirche reflektiert”. K. R a h n e r. Pastoraltheologie. W: HPTh.

Bd. 5 s. 394.
6 F. B l a c h n i c k i. Teologia pastoralna ogólna. Cz. 1. Lublin 1970 s. 57.
7 N. G r e i n a c h e r. Teologia praktyczna jako krytyczna teoria praktyki Kościo=a

w spo=eczeństwie. „Collectanea Theologica” 61:1991 fasc. 2 s. 55-71.
8 Zob. R. Z e r f a s s. Praktische Theologie als Handlungswissenschaft. W: Praktische

Theologie heute. Hrsg. von F. Klostermann, R. Zerfass. München–Mainz 1974 s. 164-177.
9 M. M i d a l i. Teologia pastorale o pratica. Roma 1991 s. 379-385.
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Na bazie koncepcji eklezjologicznej teologii pastoralnej, z uwzgleIdnieniem
aspektu socjologicznego, sytuuj Ia sieI definicje teologii pastoralnej formuNowa-
ne przez socjologów religii. Zbliz%on Ia do F. Houtarta10 i J. Laloux11 jest
definicja ks. W. Piwowarskiego, który określa teologieI pastoraln Ia jako „naukeI
zmierzaj Iac Ia za pomoc Ia teologiczno-socjologicznej analizy konkretnej teraź-
niejszej sytuacji KościoNa do wypracowania aktualnych modeli teologicznych
oraz odpowiadaj Iacych im imperatywów i programów dziaNania12, wedNug
których KościóN w tej konkretnej, teraźniejszej sytuacji aktualizuje wNasn Ia
istoteI, wypeNniaj Iac misjeI pośrednictwa zbawczego”13.

Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis Jana PawNa II ujmuje teologieI
pastoraln Ia jako „naukow Ia refleksjeI o codziennym wzrastaniu KościoNa, w mo-
cy Ducha ŚwieItego, w kontekście historii: a wieIc o Kościele jako po-
wszechnym sakramencie zbawienia, jako znaku i z%ywym narzeIdziu zbawienia
Jezusa Chrystusa, dziaNaj Iacym przez sNowo, sakramenty i posNugeI miNości”
(PDV 57). W dokumencie tym czytamy takz%e, z%e: „teologia pastoralna nie
jest tylko umiejeItności Ia, zespoNem wskazań, doświadczeń i metod. Ma status
peNnoprawnej dyscypliny teologicznej, poniewaz% czerpie z wiary zasady i kry-
teria dziaNalności duszpasterskiej KościoNa w historii [...]. Wśród tych zasad
i kryteriów szczególnie waz%ne miejsce zajmuje ewangeliczne rozeznanie sy-
tuacji spoNeczno-kulturalnej i kościelnej, w której prowadzona jest dziaNalność
duszpasterska” (PDV 57).

Wydaje sieI, z%e dla teologa pastoralisty bliskie jest nasteIpuj Iace określenie
teologii pastoralnej: jest to nauka teologiczna zmierzaj Iaca do wypracowania
– w świetle Objawienia Boz%ego i analizy teraźniejszej sytuacji KościoNa –
zasad i dyrektyw pastoralnych, wedNug których KościóN urzeczywistnia siebie
i realizuje pośrednictwo zbawcze dzisiaj.

10 Zob. F. H o u t a r t. Sociologie et pastorale. Paris 1963 s. 171.
11 Zob. J. L a l o u x. Manuel d’initiation a la sociologie religieuse. Paris 1967 s. 105.
12 Aktualny model teologiczny jest to wzór (ideaN) wypracowany przez pastoralisteI dla

chrześcijan i wspólnot chrześcijańskich na podstawie dyscyplin teologii systematycznej i teolo-
gii historycznej oraz w oparciu o nauki humanistyczne. PrzesNanki wieIkszej dostarczaj Ia wymie-
nione nauki teologiczne, przesNanki mniejszej nauki humanistyczne. Wniosek ze wzgleIdu na
przesNankeI wieIksz Ia ma charakter teologiczny. Modele teologiczne stanowi Ia podstaweI do opra-
cowania imperatywów i programów dziaNania. Imperatyw pastoralny jest to zespóN dyrektyw
(nakazów i zaleceń) odnosz Iacych sieI do realizacji modeli teologicznych w określonym miejscu
i czasie. Programy dziaNania s Ia to merytorycznie i metodycznie zaplanowane etapy urzeczywist-
niania modeli teologicznych. W. P i w o w a r s k i. Perspektywa teologiczna a perspektywa

socjologiczna w duszpasterstwie. „Chrześcijanin w Świecie” 1973 nr 26 s. 32-33.
13 P i w o w a r s k i. Perspektywa teologiczna s. 30.
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1. PRZEDMIOT MATERIALNY I FORMALNY TEOLOGII PASTORALNEJ

Zadaniem teologii pastoralnej jest naukowe uksztaItowanie samoświado-

mości aktualnie dziaIaj Lacego KościoIa. Świadomość ta jest konieczna dla

skutecznego dziaIania KościoIa. Bez tej naukowej refleksji KościoIa nad

swoj La natur La, w kontekście teraźniejszej sytuacji, jego dziaIalność nie byIaby

przystosowana do aktualnych warunków. Poprzez wypracowanie zasad i dy-

rektyw pastoralnych teologia pastoralna przyczynia sieL do wytyczenia dróg

urzeczywistniania sieL KościoIa dziś i w przyszIości oraz skuteczności plano-

wania kościelnego. Nie mozTe jednak teologia pastoralna zasteLpować konfe-

rencji pastoralnych czy rad duszpasterskich, gdzie dyskutuje sieL, co „tu

i teraz” jest do zrobienia i na ile dane zasady praktycznoteologiczne nadaj La

sieL w określonej sytuacji do zastosowania. Adhortacja apostolska Pastores

dabo vobis potwierdza, zTe „wiedzeL, zdobyt La dzieLki studiom teologii pastoral-

nej, nalezTy wykorzystywać w zastosowaniach praktycznych, to jest w określo-

nych formach posIugi duszpasterskiej [...]” (PDV 57).

Specyfik La teologii pastoralnej jest fakt, zTe jest ona dyscyplin La naukow La,

w której zbiegaj La sieL rózTne refleksje, analizy, propozycje pochodz Lace z teolo-

gicznych ośrodków badawczych, od hierarchii kościelnej, instytucji dusz-

pasterskich i poszczególnych pastoralistów, aby je systematyzować, koordyno-

wać oraz w miareL obiektywnie przedstawiać z uwagi na wspólny cel, jakim

jest samourzeczywistnianie KościoIa w aktualnych warunkach miejsca i cza-

su14. MozTna powiedzieć, zTe zadaniem teologii pastoralnej jest ksztaItowanie

naukowej refleksji KościoIa nad samym sob La w oparciu o wyzTej wymienione

nośniki informacji naukowej.

Zadaniem teologii pastoralnej jest takzTe ksztaIcenie duszpasterzy i apostoIów

świeckich oraz przygotowanie ich do pracy w Kościele15. Chodzi tutaj o forma-

cjeL teologicznopastoralnego sposobu myślenia, o umiejeLtność oceniania i rozwi La-

zywania konkretnych problemów i sytuacji duszpasterskich w świetle teologicz-

nych zasad wynikaj Lacych z istoty dzieIa zbawczego i jego uobecniania sieL

w Kościele. Zmierza sieL do wyrobienia zdolności samodzielnego przeprowadzania

diagnozy i prognozy rzeczywistości spoIeczno-religijnej i podejmowania adekwat-

nych decyzji w konfrontacji z konkretn La sytuacj La zTyciow La (zob. PDV 57).

Przedmiotem materialnym teologii pastoralnej jest zTycie i dziaIalność Koś-

cioIa w warunkach wspóIczesności. Przedmiot ten nalezTy widzieć w opcji

14 Zob. S c h u s t e r. Istota i zadania s. 159-160; zob. PDV 57.
15 R. K a m i ń s k i. Wprowadzenie do teologii pastoralnej. Lublin 2001 s. 114-115.
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soborowej wizji KościoAa jako wspólnoty Ludu Boz%ego i Mistycznego CiaAa
Chrystusa. Tak rozumiana teologia pastoralna prowadzi naukow Qa refleksjeQ nad
z%yciem i dziaAalności Qa KościoAa, nad podmiotami dziaAalności zbawczej Koś-
cioAa, nad funkcjami, strukturami i uwarunkowaniami jego urzeczywistniania
sieQ w teraźniejszości. Zasady dziaAalności KościoAa s Qa formuAowane na podsta-
wie Objawienia Boz%ego i nauczania KościoAa. S Qa one kryteriami oceny
aktualnej reakcji KościoAa na wezwania do urzeczywistniania siebie i swego
posAannictwa w obecnym czasie. Opieraj Qac sieQ na tych zasadach, ustala sieQ
imperatywy dla dziaAalności KościoAa na dziś i na najbliz%sz Qa przyszAość.

Teologia pastoralna dokonuje takz%e analizy aktualnej sytuacji KościoAa,
w której realizuje on swoj Qa dziaAalność. Jest to analiza o charakterze teolo-
giczno-historycznym, teologiczno-socjologicznym lub teologiczno-psycholo-
gicznym, dokonana za pomoc Qa metod wAaściwych tym dyscyplinom. Analiza
ta sAuz%y sprawdzeniu zasadności i skuteczności istniej Qacych form dziaAalności
KościoAa w aktualnych warunkach. Waz%ne miejsce przypada tutaj interpretacji
dotychczasowych form dziaAalności KościoAa, sAuz% Qacych temu instytucji oraz
istniej Qacych zwi Qazków KościoAa z kultur Qa. Teologiczna interpretacja powyz%-
szych zjawisk zwi Qazana jest z odczytywaniem znaków czasu, którymi s Qa
zjawiska z róz%nych dziedzin aktywności ludzkiej, wyraz%aj Qace potrzeby i aspi-
racje dzisiejszej ludzkości. Te zjawiska staj Qa sieQ znakami czasu dopiero wte-
dy, gdy dojd Qa do świadomości w biegu historii16.

Teologia pastoralna ustala takz%e konkretne dyrektywy i wskazania pastoralne,
wedAug których powinna przebiegać dziaAalność KościoAa. FormuAuj Qac teologicz-
nie uzasadnione zasady i dyrektywy pastoralne dotycz Qace dziaAalności KościoAa
dzisiaj i na przyszAość, teologia pastoralna przyczynia sieQ do ksztaAtowania świa-
domości tych, którzy za teQ dziaAalność pastoraln Qa KościoAa s Qa odpowiedzialni.

Powyz%sze rozumienie przedmiotu materialnego teologii pastoralnej pozwala
odróz%nić teologieQ pastoraln Qa od eklezjologii, uprawianej w ramach teologii
systematycznej. Teologia pastoralna natomiast zajmuje sieQ KościoAem w jego
wymiarze egzystencjalnym i dynamicznym, a wieQc jego wielorak Qa dziaAalnoś-
ci Qa w świecie, rozumian Qa zarazem jako dziaAalność spoAeczno-historyczna
i transcendentna. Poniewaz% oba aspekty eklezjologii: esencjalny i egzysten-
cjalny wzajemnie sieQ przenikaj Qa i dopeAniaj Qa, dlatego potrzebna jest wspóApra-
ca teologii pastoralnej i teologii systematycznej17.

16 A. Z u b e r b i e r. Materia&y do teorii teologii praktycznej. Warszawa 1974 s. 74-77.
17 S c h u s t e r. Istota i zadania s. 157; Z u b e r b i e r, jw. s. 105-107.
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Przedmiotem formalnym teologii pastoralnej jest urzeczywistnianie sieC

KościoDa w teraźniejszości. Oznacza to, zGe formalnym punktem widzenia

przedmiotowej dziedziny teologii pastoralnej s Ca uwarunkowania, w jakich

dokonuje sieC uobecnianie KościoDa w aktualnej sytuacji. Przedmiotem tym nie

zajmuj Ca sieC podstawowe nauki teologiczne, gdyzG nie dysponuj Ca odpowiednimi

dla analizy teraźniejszej sytuacji KościoDa narzeCdziami badawczymi. Przed-

miotem dla tych dyscyplin jest KościóD w swojej istocie. Analiza aktualnej

dziaDalności KościoDa ze wszystkimi jej uwarunkowaniami jest zadaniem

teologii pastoralnej18 i jej subdyscyplin naukowych. Badane w ten sposób

uwarunkowania określaj Ca mozGliwości urzeczywistniania sieC KościoDa i reago-

wania na nie oraz narastaj Cace problemy eklezjalne.

Konkretna sytuacja, w której przypada KościoDowi speDniać swoje posDan-

nictwo, nie jest przypadkiem, ale przewidzianym przez Boga czasem, w któ-

rym KościóD musi istnieć i dziaDać. W takim rozumieniu aktualna sytuacja,

w której KościóD urzeczywistnia zbawienie, jest elementem konstytutywnym

zbawczej dziaDalności KościoDa. Zainteresowanie KościoDa poznaniem aktual-

nej sytuacji jest równocześnie rozpoznaniem wDasnej kondycji KościoDa

i urzeczywistniania sieC w teraźniejszości. Analiza aktualnej sytuacji KościoDa

jest analiz Ca teologiczn Ca, chociazG opart Ca na wynikach dostarczonych przez

nauki pozateologiczne19. Taka analiza wysteCpuje w pracach z zastosowaniem

paradygmatu analizy teologii pastoralnej20.

2. PRAKTYCZNY I NORMATYWNY CHARAKTER TEOLOGII PASTORALNEJ

O specyfice teologii pastoralnej decyduje jej praktyczny i zarazem norma-

tywny charakter. WazGne dla teologii pastoralnej jest pytanie czy KościóD,

aktualizuj Cacy swoj Ca dziaDalność w określonych warunkach miejsca i czasu,

realizuje w swojej strukturze, celach, formach i metodach dziaDania, w osi Caga-

nych rezultatach i w zGyciu czDonków – zbawcz Ca misjeC, do której zostaD powo-

Dany. Odpowiedź na to pytanie musi zawierać odniesienie do Objawienia

BozGego i nauk teologicznych oraz z drugiej strony do konkretnej sytuacji.

18 S c h u s t e r. Istota i zadania s. 158; P i w o w a r s k i. Eklezjologiczna koncepcja

s. 304-306.
19 F. B l a c h n i c k i. Teologia pastoralna ogólna. Cz. 2. Lublin 1971 s. 92-93;

P i w o w a r s k i. Eklezjologiczna koncepcja s. 306.
20 K a m i ń s k i. Wprowadzenie do teologii pastoralnej s. 118-121.
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Oba elementy, normatywny i praktyczny, stanowi Ha w badaniach teologiczno-
pastoralnych jedn Ha caNość21.

Teologia pastoralna jest nauk Ha praktyczn Ha ze wzgleHdu na swój przedmiot,
którym jest dziaNalność zbawcza KościoNa jako wspólnoty Ludu Boz%ego.
Dlatego zajmuje sieH ona badaniem rzeczywistości spoNecznej i indywidualnej
oraz poznaniem warunków miejsca i czasu, w których dokonuje sieH dziaNal-
ność zbawcza KościoNa, poznaniem historycznego doświadczenia duszpaster-
skiego KościoNa i wszystkiego, co rzuca światNo na postawy i zachowania
poszczególnych ludzi i spoNeczności. Skuteczna dziaNalność KościoNa zakNada
wiedzeH o rzeczywistości spoNecznej, historycznej, religijno-duszpasterskiej
i psychologicznej, czyli znajomość osób i grup ludzi, na które KościóN od-
dziaNuje. Refleksja pastoralna musi opierać sieH na znajomości rzeczywistości
podlegaj Hacej ci HagNym zmianom22. Te same formy oddziaNywania duszpaster-
skiego mog Ha mieć w zmienionych uwarunkowaniach historycznych, spoNecz-
nych i religijnych róz%n Ha wymoweH i skuteczność w osi Haganiu celu.

Teologia pastoralna jest nauk Ha normatywn Ha, gdyz% wypracowuje normy
i zasady, którymi powinny kierować sieH wspólnoty eklezjalne i ich reprezen-
tanci w róz%nych dziedzinach i na róz%nych szczeblach dziaNalności eklezjalnej.
Normy i zasady dziaNalności KościoNa s Ha formuNowane w świetle Objawienia
Boz%ego i nauczania KościoNa wspóNczesnego. S Ha one kryteriami oceny aktual-
nej reakcji KościoNa na wezwania do urzeczywistniania sieH KościoNa i jego
posNannictwa w obecnym czasie. Na podstawie tych norm i zasad ustala sieH
imperatywy dla dziaNalności KościoNa na dziś i na najbliz%sz Ha przyszNość.

Próby podporz Hadkowania albo nadrzeHdnego traktowania elementu praktycz-
nego lub normatywnego byNyby wypaczeniem teologii pastoralnej, co miaNo
miejsce niejednokrotnie w przeszNości. Nie moz%e być wyz%szości jednego
elementu nad drugim, poniewaz% teoria i praktyka w teologii pastoralnej nie
s Ha przeciwstawne ani nie stoj Ha obok siebie czy naprzeciw siebie, ale stanowi Ha
jedność dwubiegunow Ha i zróz%nicowan Ha23.

Wzajemny stosunek teorii i praktyki kościelnej moz%e być określony jako
stosunek obustronnego oddziaNywania na siebie. MieHdzy normatywnym i prak-
tycznym elementem refleksji teologicznopastoralnej zachodzi jakościowa

21 Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Lublin 2000 s. 20.
22 J. M a j k a. Metodologia nauk teologicznych. WrocNaw 1981 s. 207-208.
23 N. G r e i n a c h e r. Das Theorie-Praxis Problem in der Praktischen Theologie. W:

F. K l o s t e r m a n n, R. Z e r f a s s. Praktische Theologie heute. München^Mainz 1974
s. 109-110; T. N e u f e l d. Das Theorie-Praxis Probleme als Anfrage an die Praktische

Theologie. „Franziskanische Studie” 61:1979 nr 2-3 s. 210-235.
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przemiana. Teoria potrzebuje sprawdzenia lub odparcia jej przez praktykeC;
z kolei praktyka kościelna zawiera normatywne zaEozFenia uzasadniaj Cace,
a nasteCpnie wyjaśniaj Cace warunki realizacji, zanim zacznie wyprowadzać prak-
tyczne wnioski. Praktyka wciela w zFycie teoretyczne modele. Teoria jest
mieCdzy innymi takzFe bodźcem dziaEania24.

3. ŹRÓDMA REFLEKSJI TEOLOGICZNOPASTORALNEJ

Specyfika teologii pastoralnej polega nie tylko na normatywnym i prak-
tycznym charakterze jej refleksji, ale takzFe na tym, zFe prowadzone przez ni Ca
badania naukowe opieraj Ca sieC na dwóch rodzajach źródeE: Objawieniu BozFym
oraz doświadczeniu religijnym ludzi i wspólnot religijnych. Zadaniem teologii
pastoralnej jest opracowanie teologicznych zasad określaj Cacych zbawcz Ca dzia-
Ealność KościoEa we wspóEczesnym świecie. Dlatego najpierw poznaje ona,
jakie wymogi stawia Objawienie BozFe i nauczanie KościoEa dzieEu realizacji
zbawczej misji KościoEa, czyli co ma czynić KościóE, w świetle prawd i zasad
objawionych, na rózFnych szczeblach dziaEalności duszpasterskiej. Badania te
sEuzF Ca poznaniu celów, treści, środków i metod dziaEalności duszpasterskiej.
W świetle wspomnianych zasad teologia pastoralna prowadzi refleksjeC nad
poszczególnymi formami dziaEalności zbawczej KościoEa, aby ocenić wartość
form aktualnie stosowanych i sformuEować wskazania na przyszEość.

WazFne dla teologii pastoralnej jest pytanie, czy KościóE, aktualizuj Cacy sw Ca
dziaEalność w określonych warunkach miejsca i czasu, realizuje – w swojej
strukturze, celach i sposobach dziaEania, w osi Caganych rezultatach i w zFyciu
jego czEonków zbawcz Ca misjeC, do której zostaE powoEany. Odpowiedź na to
pytanie musi zawierać odniesienie do Objawienia BozFego i nauk teologicz-
nych, zwEaszcza eklezjologii oraz z drugiej strony do konkretnej sytuacji,
która mozFe być badana metodami socjologicznymi, psychologicznymi itd.
Badania rzeczywistości spoEecznej i indywidualnej, poznanie warunków miej-
sca i czasu, w których dokonuje sieC dziaEalność zbawcza KościoEa, poznanie
historycznego doświadczenia duszpasterskiego KościoEa i wszystkiego, co
rzuca światEo na postawy i zachowania poszczególnych ludzi i spoEeczności
ludzkich, stanowi wazFny etap badań teologii pastoralnej.

Skuteczna dziaEalność eklezjalna zakEada znajomość rzeczywistości spo-
Eecznej, psychologicznej, religijno-duszpasterskiej, historycznej, czyli znajo-

24 N e u f e l d, jw. s. 218.
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mość osób i grup ludzi, na które KościóK oddziaKuje. Te same formy oddzia-
Kywania duszpasterskiego mog Ra mieć w zmienionych uwarunkowaniach histo-
rycznych, spoKecznych, religijnych i duszpasterskich róz%n Ra wymoweR i inn Ra
skuteczność w osi Raganiu celów. Refleksja pastoralna musi opierać sieR na
znajomości rzeczywistości podlegaj Racej ci RagKym zmianom25.

Teologia pastoralna wyprowadza wnioski sKuz% Race skuteczniejszej dziaKal-
ności zbawczej KościoKa. Na podstawie Objawienia Boz%ego i nauczania Koś-
cioKa oraz doświadczenia chrześcijan teologia pastoralna formuKuje wnioski
w postaci zasad, dyrektyw i wskazań pastoralnych. Stanowi Ra one istotny
element teorii duszpasterstwa, uwzgleRdniaj Racej aktualne potrzeby i wyzwania
czasu. Teologia pastoralna uzasadnia wnioski pastoralne na podstawie Obja-
wienia Boz%ego i doświadczenia ludzkiego. Kaz%da zasada pastoralna, reguKa
czy wskazanie pastoralne powinno sprowadzać sieR do prawd i zasad wypro-
wadzonych z Objawienia Boz%ego albo być uzasadnione empirycznie i poparte
wynikami badań socjologicznych, psychologicznych itd. Wypracowanie zasad-
nych wniosków i teorii duszpasterstwa wymaga uwzgleRdnienia zarówno teolo-
gicznych, jak i empirycznych źródeK badań teologicznopastoralnych, od rzetel-
nego potraktowania których zalez%y wartość refleksji teologicznopastoralnej.

4. RODZAJE BADAŃ TEOLOGICZNOPASTORALNYCH

Ze wzgleRdu na zKoz%oność przedmiotu istniej Ra w teologii pastoralnej róz%ne
rodzaje uprawiania refleksji naukowej. Hans van der Ven mówi o czterech
typach badań naukowych w teologii pastoralnej: monodyscyplinarne, multi-
dyscyplinarne, interdyscyplinarne i intradyscyplinarne26.

Badania monodyscyplinarne charakteryzuj Ra sieR wspólnym celem i metod Ra.
Ten typ badań naukowych wysteRpowaK w teologii pastoralnej do roku 1777.
Teologia pastoralna byKa wówczas spojeniem refleksji, reguK, rad i zaleceń
skierowanych na duszpastersk Ra praktykeR. W poszczególnych dyscyplinach
teologicznych dotykano problemów zwi Razanych z praktyk Ra pastoraln Ra.

Po wprowadzeniu w roku 1777 na uniwersytety teologii pastoralnej jako
samodzielnej dyscypliny dokonaK sieR jej wielki rozwój, jednak ta odnowiona

25 M a j k a, jw. s. 208.
26 H. van der V e n. Unterwegs zu einer empirischen Theologie. W: Theologie und Han-

deln. Hrsg. O. Fuchs. Mainz 1984 s. 102-128; zob. S. K n o b l o c h. Was ist Praktische

Theologie? Freiburg-Schweiz 1995 s. 206.
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dyscyplina teologiczna korzysta>a nadal z metod badawczych stosowanych

w innych dyscyplinach teologicznych.

Badania multidyscyplinarne, prowadzone w ramach teologii pastoralnej,

maj Ga rózIne cele i rózIne metody. Wskazuj Ga one, zIe teologia pastoralna nie

mozIe realizować sieG tylko w jednym wymiarze. Ona musi takzIe odnieść sieG

do badań prowadzonych przez inne dyscypliny naukowe. Wed>ug takiego

rozumienia teologia pastoralna wi GazIe w ca>ość naukeG teologiczn Ga z wynikami

badań empirycznych. Nauki empiryczne dostarczaj Ga danych, które teologia

pastoralna wykorzystuje w prowadzonej przez siebie refleksji naukowej. Teo-

logia pastoralna uwzgleGdnia wyniki badań empirycznych, zestawia je z teolo-

giczn Ga teori Ga i nasteGpnie interpretuje teologicznie. W naukach empirycznych

chodzi o wyjaśnienie zjawisk indywidualnego i spo>ecznego zIycia w perspek-

tywie psychologicznej, socjologicznej i prakseologicznej. Natomiast w teolo-

gicznej refleksji chodzi o krytyczne przemyślenia z perspektywy Ewangelii

i teologicznego nauczania27.

Badania interdyscyplinarne, jak mówi sama nazwa, wskazuj Ga na zachodz Gac Ga

wzajemn Ga zalezIność mieGdzy teologi Ga pastoraln Ga a naukami empirycznymi. Bada-

nia interdyscyplinarne charakteryzuj Ga sieG wspólnym celem i rózInymi metodami.

H. van der Ven określa multidyscyplinarność jako nasteGpowanie po sobie (Na-

cheinander), zaś interdyscyplinarność jako „kroczenie wespó>” (Miteinander).

W pierwszym przypadku chodzi o „seryjny monolog”, w drugim o „paralelny

dialog” mieGdzy dyscyplinami naukowymi28.

W badaniach intradyscyplinarnych teologiczne i empiryczne metody badawcze

i wyniki badań > Gacz Ga sieG w jedn Ga metodyczn Ga i metodologiczn Ga ca>ość. Oznacza

to, zIe teologia pastoralna sama powinna być „empiryczna”. Wymaga ona takiego

instrumentarium metodologicznego, w którym poszukiwanie metod i technik

badawczych innych nauk zostanie zintegrowane w teologii.

Wed>ug F. X. Arnolda, bez znajomości historycznych dziejów chrześcijań-

stwa nie mozIna zrozumieć aktualnego stanu Kościo>a, a bez tego zrozumienia

nie mozIna kierować Kościo>em zgodnie z jego przeznaczeniem i potrzeb Ga

czasu. Ocena minionej dzia>alności pastoralnej potrzebna jest do ustalenia

postulatów dla tej dzia>alności obecnie i na przysz>ość. Do realizacji takiej

refleksji ma s>uzIyć, zdaniem F. X. Arnolda, metoda historyczno-teologiczna

i dedukcyjno-indukcyjna. Przedmiot takich badań obejmuje trzy elementy,

które mozIna nazwać trzema etapami posteGpowania badawczego. Realizacji

27 K n o b l o c h, jw. s. 209.
28 TamzIe.
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takiego poste?powania badawczego doskonale sGuz% ?a metody paradygmatu ana-
lizy teologii pastoralnej.

Na pierwszym z tych etapów przeprowadza sie? naukow ?a refleksje? nad
istot ?a KościoGa, nad podmiotami dziaGalności zbawczej KościoGa, nad funkcja-
mi, strukturami i uwarunkowaniami jego urzeczywistniania sie? w teraźniej-
szości. Zasady istnienia i dziaGania KościoGa powinny być sformuGowane na
podstawie Objawienia Boz%ego i istoty KościoGa. Zasady te stanowi ?a funda-
ment teologicznej analizy aktualnej sytuacji duszpasterskiej, s ?a kryteriami
oceny aktualnej reakcji KościoGa na wezwanie do urzeczywistniania siebie
i swego posGannictwa. Opieraj ?ac sie? na tych zasadach moz%na ustalić impera-
tywy dla dziaGalności KościoGa na najbliz%sz ?a przyszGość.

Na drugim etapie badawczym dokonuje sie? analizy aktualnej sytuacji Koś-
cioGa, w której realizuje on swoj ?a dziaGalność. Jest to analiza o charakterze
teologiczno-historycznym i teologiczno-socjologicznym, dokonana za pomoc ?a
metod wGaściwych tym dyscyplinom. Tradycyjne formy dziaGalności KościoGa
rozpatrywane s ?a tutaj jako owoc historycznej refleksji KościoGa nad jego
ówczesn ?a sytuacj ?a. Wiele z tych form utraciGo dzisiaj swoje znaczenie i sku-
teczność i dlatego nie wyraz%a aktualnej samoświadomości KościoGa, st ?ad rodzi
sie? potrzeba sprawdzenia zasadności i skuteczności istniej ?acych form dziaGal-
ności KościoGa w obecnych warunkach. Istotne jest umoz%liwienie adekwatnej
reakcji KościoGa na problemy wspóGczesnego świata, a nie sposób zachowa-
nia dotychczasowych form z%ycia kościelnego. W tym celu teologia pastoralna
musi prowadzić krytyczn ?a refleksje? nad dziaGalności ?a KościoGa w świecie29.

Teologiczna analiza teraźniejszości, opieraj ?ac sie? na badaniach socjologicz-
nych, psychologicznych i pedagogicznych, obejmuje zagadnienia dotycz ?ace
sytuacji wspóGczesnego świata w wymiarze globalnym, w róz%nych spoGeczno-
ściach ludzkich oraz sytuacji jednostki. Chodzi o sprawdzenie skuteczności
i sensowności istniej ?acych form dziaGalności KościoGa w aktualnych warun-
kach. Waz%ne jest tutaj zinterpretowanie dotychczasowych form dziaGalności
KościoGa w świecie, w ramach sGuz% ?acych im instytucji oraz zwi ?azków Koś-
cioGa z kultur ?a. Teologiczna interpretacja wspóGczesności zwi ?azana jest z od-
czytywaniem znaków czasu30.

Rezultatem, dokonanej w świetle kryteriów teologicznych analizy sytuacji
KościoGa w konkretnym okresie historycznym, powinny być imperatywy dzia-
Gania określaj ?ace, co nalez%y w konkretnych warunkach miejsca i czasu czynić,

29 Z u b e r b i e r, jw. s. 71.
30 Tamz%e s. 71-79.
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aby zapewnić urzeczywistnianie sie< Kościo>a zgodne z jego istot <a oraz z za-

mierzeniami Boga.

Na trzecim etapie badawczym ustala sie< konkretne zasady i dyrektywy,

wed>ug których powinna przebiegać dzia>alność Kościo>a zmierzaj <aca do jego

autorealizacji obecnie i na przysz>ość. Formu>uj <ac teologicznie uzasadnione

zasady dotycz <ace dzia>ania Kościo>a teraz i na przysz>ość, teologia pastoralna

przyczynia sie< jednocześnie do kszta>towania świadomości tych, którzy za te<

dzia>alność pastoraln <a Kościo>a s <a odpowiedzialni. Z wypracowanych dla

dzia>alności Kościo>a zasad mozKna dopiero wyprowadzić dyrektywy, czyli

szczegó>owe wytyczne dla praktycznej dzia>alności rózKnych podmiotów pos>u-

gi eklezjalnej. W postulatach wyrazKa sie< kierunek realizowania dzia>alności

Kościo>a w teraźniejszości i w przewidywanej przysz>ości. W wypracowaniu

wskazań i postulatów urzeczywistniania sie< Kościo>a na przysz>ość chodzi

o szczegó>owe wytyczne, co nalezKy czynić oraz jakie uwarunkowania nalezKy

uwzgle<dnić, aby Kośció> stawa> sie< obecny we wspólnotach danego czasu

poprzez konkretne formy oddzia>ywania pastoralnego.

Wszystkie trzy etapy poste<powania badawczego zachowuj <a wewne<trzn <a

jedność. WyrazKa sie< ona tym, zKe analiza wspó>czesnej sytuacji Kościo>a za-

k>ada wcześniej ukszta>towan <a refleksje< nad jego istot <a, zasady zaś i dyrekty-

wy dzia>ania s <a wnioskami wynikaj <acymi z dwóch poprzednich etapów ba-

dawczych, jako ich przes>anek.

5. TEOLOGIA PASTORALNA A INNE DYSCYPLINY NAUKOWE

Wspó>czesna teologia pastoralna, jako nauka o dzia>alności zbawczej Koś-

cio>a, w prowadzonych badaniach naukowych korzysta z wyników badań

teologii systematycznej, jak i danych nauk empirycznych. Pominie<cie wymia-

ru teologicznego sprowadza>oby te< dyscypline< do „techniki duszpasterzowa-

nia”, odbieraj <ac jej to, co jest istotne dla kazKdej dyscypliny teologicznej.

Zaniedbanie zaś elementu epirycznego prowadzi>oby do skostnienia teologii

pastoralnej i oderwania jej od zKycia. Dlatego teologia pastoralna musi

uwzgle<dniać zarówno prawdy teologiczne, jak i dane empiryczne. Powinna

pozostawać w ścis>ym zwi <azku z innymi dziedzinami teologii oraz z naukami

humanistycznymi odczytuj <acymi znaki czasu.

Teologia pastoralna jest integraln <a cze<ści <a ca>ej teologii, jakkolwiek ma ona

w>asny przedmiot badań. Co mozKna powiedzieć o wszystkich naukach teologicz-

nych, odnosi sie< takzKe do teologii pastoralnej. Teologia pastoralna ma zwi <azek

z ca> <a teologi <a i dlatego musi być traktowana w kontekście ca>ej teologii.
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Teologia pastoralna opiera sie@ na wynikach badań teologii systematycznej
(teologii dogmatycznej, fundamentalnej, moralnej, eklezjologii, biblistyki itd.)
oraz prawa kanonicznego. Nie oznacza to, z$e teologia pastoralna musi obejmo-
wać elementy wymienionych nauk, ale moz$e korzystać z wyników tych dyscyp-
lin, aby wypracować we wSasnym zakresie aktualne modele teologiczne. W prze-
ciwieństwie do wymienionych dyscyplin teologicznych teologia pastoralna cha-
rakteryzuje sie@ orientacj @a egzystencjaln @a i praktyczn @a. W centrum jej zaintereso-
wania jest KościóS w konfrontacji ze światem wspóSczesnym. Jest to refleksja
nad elementami stanowi @acymi przedmiot teologii spekulatywnej, z punktu widze-
nia samobudowania sie@ KościoSa obecnie i w przyszSości.

Teologia dogmatyczna ma za przedmiot poznanie i zgSe@bianie prawd wiary,
które w szczególny sposób lez$ @a u podstaw dziaSalności KościoSa. Podobnie
teologia fundamentalna i eklezjologia zgSe@biaj @a prawdy wiary maj @ace podsta-
wowe znaczenie dla refleksji teologicznopastoralnej. Teologia moralna mówi
o czynach ludzkich w odniesieniu do ostatecznego celu z$ycia, a teologia
pastoralna wskazuje, co i jak w obecnych warunkach nalez$y czynić, aby
czSonkowie KościoSa stosowali sie@ do zasad moralnych. Zarówno teologia
dogmatyczna i fundamentalna, jak i teologia moralna zajmuj @a sie@ wiar @a, zaś
jej przyje@ciem przez wiernych i wspólnoty religijne zajmuje sie@ teologia
pastoralna.

DziaSalność KościoSa uwarunkowana jest zawsze konkretn @a epok @a. Chociaz$
z Biblii nie moz$na bezpośrednio wyprowadzić wniosków dla dziaSalności
wspóSczesnego KościoSa, to jednak Pismo Świe@te stanowi punkt wyjścia do
refleksji nad dziaSalności @a KościoSa dzisiaj. ZwSaszcza nieodzowne jest tutaj
studium Nowego Testamentu, ukazuj @acego z$ycie i dziaSalność KościoSa Apos-
tolskiego, który jest wzorem dla z$ycia i dziaSalności wspólnot chrześcijań-
skich wszystkich czasów31.

Do wspóSczesnej teologii pastoralnej nalez$y prowadzenie refleksji nad
teraźniejsz @a sytuacj @a KościoSa, specyfikuj @ac @a jego dziaSalność praktyczn @a.
Wymaga to wspóSdziaSania teologii pastoralnej takz$e z dyscyplinami poza-
teologicznymi, przedstawiaj @acymi obraz kultury ludzkiej wspóScześnie i na
przyszSość. Nalez$y tutaj wymienić antropologie@, socjologie@ i psychologie@
religii, pedagogike@, prakseologie@, teorie organizacji i zarz @adzania, etnologie@,
statystyke@ i socjografie@ itd.

Na podkreślenie zasSuguje wspóSpraca teologii pastoralnej z socjologi @a
i psychologi @a religii. Dzieje sie@ tak zarówno na skutek duz$ego zasie@gu wspóS-

31 Z u b e r b i e r, jw. s. 68.
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czesnych badań socjologicznych i psychologicznych, jak tezA zblizAenia mieCdzy

tymi badaniami a duszpastersk Ca dziaFalności Ca KościoFa. W ostatnich dziesi Cat-

kach lat tak socjologowie, jak i psychologowie zAywo interesuj Ca sieC zja-

wiskiem religii. Z drugiej strony, pastoraliści i duszpasterze coraz czeCściej

sieCgaj Ca do socjologii i psychologii religii jako sprawnego narzeCdzia do stawia-

nia diagnozy pastoralnej i określania kierunków dziaFalności eklezjalnej. Cho-

ciazA socjologia i psychologia religii s Ca dyscyplinami autonomicznymi, posia-

daj Cacymi odreCbny przedmiot formalny, metody badań i jeCzyk wFaściwy dla

kazAdej z nich, to jednak istnieje szerokie pole wspóFpracy tych dyscyplin

z teologi Ca pastoraln Ca. JezAeli w ramach teologii pastoralnej prowadzi sieC teolo-

giczn Ca interpretacjeC kultury wspóFczesnej, to dla przeprowadzenia tej interpre-

tacji niezbeCdne s Ca badania socjoreligijne i psychoreligijne.

ChociazA teologia pastoralna czerpie przesFanki teologiczne do wypracowa-

nia modeli z podstawowych dyscyplin teologicznych, to jednak zaktualizowa-

nie ich i dostosowanie do potrzeb religijno-moralnych jednostek i wspólnot

chrześcijańskich wymaga korzystania z nauk humanistycznych. Wyniki badań

tych dyscyplin ukazuj Ca sytuacjeC jednostek i grup religijnych, dla których s Ca

wypracowywane przez teologieC pastoraln Ca aktualne modele teologiczne. Na

podstawie danych nauk empirycznych teologia pastoralna ma mozAliwość wy-

pracowania aktualnych modeli teologicznych. Dane te jednak musz Ca być

zinterpretowane teologicznie.

Najbardziej przystosowane do teraźniejszości modele teologiczne, impera-

tywy i programy dziaFania wskutek gwaFtownych przemian kulturowo-spoFecz-

nych szybko sieC dezaktualizuj Ca. Sytuacja ta zmusza do ci CagFego kontaktu

z rzeczywistości Ca spoFeczn Ca i nieustannych przemyśleń teoretycznych, aby

wprowadzać unowocześnione metody duszpasterstwa. W dokonywaniu tych

korekt potrzebna jest teologii pastoralnej pomoc ze strony nauk empirycz-

nych, zwFaszcza socjologii religii, która stawia nie tylko diagnozeC, lecz takzAe

prognozeC rzeczywistości spoFeczno-religijnej w określonych warunkach środo-

wiskowych.

TakzAe wspóFpraca psychologii religii z teologi Ca pastoraln Ca jest nieodzowna,

gdyzA w dziaFalności duszpasterskiej KościoFa spotykaj Ca sieC dwa wymiary:

nadprzyrodzony i przyrodzony. W akcie wiary wymiar obiektywny F Caczy sieC

z czynnikami subiektywnymi. Wiara jest dziaFaniem Faski BozAej i udziaFem

naturalnych wFaściwości psychicznych czFowieka. Psychologia religii wskazuje

na wFaściwości psychiczne czFowieka naszych czasów, na sposoby przemawia-

nia do wspóFczesnego czFowieka, aby mógF on przyj Cać PrawdeC Objawion Ca.

Psychologia religii pomaga w ksztaFtowaniu prawdziwego pojeCcia Boga oraz

wnosi wkFad w rozumienie czFowieka i KościoFa. Ukazuj Cac bogactwo zAycia
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psychicznego czAowieka, psychologia religii moz%e wydatnie pomóc w poszuki-
waniu adekwatnych do wspóAczesnych potrzeb form oddziaAywania pastoralne-
go. SAuz%y ona takz%e szerszemu stosowaniu symboliki religijnej, która jest
zrozumiaAa dla wspóAczesnego czAowieka. Psychologia pastoralna wskazuje
takz%e na metody ksztaAtowania dojrzaAej religijności czAowieka i wraz z antro-
pologi Ra pozwala lepiej rozumieć czAowieka naszych czasów.

*

Teologia pastoralna osi RagneRAa waz%ny etap rozwoju po Soborze Watykań-
skim II. Nauczanie soborowe otworzyAo przed teologi Ra pastoraln Ra nowe per-
spektywy i zadania, wytyczyAo nowy styl i metodeR prowadzenia badań teolo-
gicznopastoralnych. Wszystko to ma wpAyw na wspóAczesn Ra toz%samość teolo-
gii pastoralnej.

Do badań nad dziaAalności Ra zbawcz Ra, w coraz bardziej komplikuj Racej sieR
rzeczywistości spoAeczno-religijnej, teologia pastoralna wykorzystuje zespóA
metod wAaściwych dla praktycznych dyscyplin teologicznych. Adekwatnie do
praktycznego i normatywnego charakteru teologii pastoralnej, dyscyplina ta
stosuje metody indukcyjne i dedukcyjne; jakościowe i ilościowe. Wszystkie
metody w zharmonizowany sposób funkcjonuj Ra w ramach paradygmatu anali-
zy teologii pastoralnej.

Chociaz% w wymiarze metodologicznym teologii pastoralnej jest jeszcze
bardzo duz%o do zrobienia, to jednak takz%e dotychczasowe osi RagnieRcia na tym
polu dobrze przysAuz%yAy sieR badaniom naukowym, a te z kolei realizacji
zbawczej dziaAalności KościoAa w świecie wspóAczesnym. Ze wzgleRdu jednak
na coraz wieRksze trudności w dostosowaniu dziaAalności KościoAa do burzli-
wych i wielokierunkowych przemian w świecie, teologia pastoralna musi
poszukiwać jeszcze wieRkszej adekwatności metod badawczych w stosunku do
nasilaj Racych sieR wyzwań obecnego czasu. Wydaje sieR, z%e trzeba pójść drog Ra
syntezy metod stosowanych w ramach nurtu eklezjologicznego32 i prakseolo-
gicznego teologii pastoralnej. Takie podejście otworzy szanseR bardziej
wszechstronnego prowadzenia badań przy wykorzystaniu peAnego spectrum

32 Na potrzebeR syntezy elementów, wypracowanych w ramach róz%nych koncepcji nurtu
eklezjologicznego teologii pastoralnej, zwracali juz% uwageR niektórzy teologowie pastoraliści
prawie 40 lat temu. Zob. B l a c h n i c k i. Teologia pastoralna ogólna. Cz. 2 s. 149-150;
P. A. L i e g e. Position de la theologie pastorale. „La Point Theologique” 1971 s. 51-96.
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metod dedukcyjnych i indukcyjnych oraz równego traktowania teologii pasto-

ralnej ogólnej i szczegóEowej oraz eklezjologii esencjalnej i egzystencjalnej.

THE IDENTITY OF MODERN PASTORAL THEOLOGY

S u m m a r y

Four kinds of research are conducted in pastoral theology: monodisciplinary, multidisciplinary,

interdisciplinary and intradisciplinary. The first kind is characterized by a common aim and

a common method, the second – by a common aim and different methods, the third one – by

different aims and different methods, and the fourth one – by a common aim and different

methods. Multidisciplinary, interdisciplinary and intradisciplinary research is necessary for modern

theology, but to conduct it, excellent qualifications of a theologian-pastoralist are necessary.

The paradigm of pastoral theology is based on practical syllogism. In the construction of

this syllogism the major premise contains the norms for the given problem, and the minor

premise contains the analysis of actual reality; and the conclusion has a normative and actual

character. At every stage of research of the paradigm of pastoral theology different working

methods are used. At the first (ecclesiological) research stage of the pastoral theology the

paradigm the deductive method is used, but also the comparative method, the positive method,

exegesis, interpretation of the text, analogy, etc. At the second (kairological) research stage

the historical-theological method is used, the sociological-theological method, methods used

in empirical sciences, as well as observations, interviews, surveys, and studies based on a ques-

tionnaire. In studies based on documents historical methods are used, the method of source

criticism and interpretation, the comparative method, analysis of the text, etc. At the third

(praxeological) research stage of the pastoral theology paradigm the method of synthesis, the

method of interpretation, the method of classification, etc. are used.
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