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W RECEPCJI I PRZEKAZIE S<OWA BOZC EGO

RózCnorodność sKuchanych i wygKaszanych kazań, homilii, katechez, a takzCe

czytanych i pisanych komentarzy biblijnych jest kwesti [a nie tylko teologii

i wiedzy, ale równiezC kwesti [a osobowości. SKuchaj [ac tych samych wypowie-

dzi, odbieraj [ac te same teksty, poczynaj [ac od tekstów biblijnych, „indywidua-

lizujemy” je. Podobnie, indywidualizujemy nasze wypowiedzi ustne i pisem-

ne, a takzCe komunikaty performatywne.

Zainteresowanie psychologi [a w homiletyce rozwijaKo sie[ równolegle z roz-

wojem psychologii eksperymentalnej, a wie[c od XIX wieku. Na problematyce

osobowości skupiKa sie[ psychoanaliza, wK [acznie z psychologi [a gKe[bi C. G.

Junga. Do analizy osobowości teorie[ Junga stosowaK O. Händler (1960).

F. Riemann (1974) typologie[ osobowości inspirowan [a teori [a Junga zastosowaK

do opisu osobowości kaznodziei i typów kazania. W tym nurcie A. Danecke

(1979) opracowaK psychoanalityczn [a typologie[ kaznodziei w relacji do kazania

i sKuchaczy. W nurcie psychologii gKe[bi typologie[ sKuchaczy oraz typologie[

kaznodziejów przedstawiK takzCe W. Chaim1.

W USA opracowano empirycznie typologie[ osobowości kaznodziei w kon-

tekście teorii K. Horney i C. G. Junga (W. Oden 1964; E. M. Holleyman
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1991; S. E. Cohran 1993)2. W badaniach empirycznych Holleyman stwierdziG,

zIe wyodreJbnione przez Junga typy psychiczne, nazywane w literaturze takzIe

typami osobowości, wi JazI Ja sieJ ze sposobami gGoszenia, chociazI zIaden typ nie

jest „kaznodziejsko idealny”. Z kolei sGuchacze w zalezIności od swego typu

osobowości odmiennie reaguj Ja na te same kazania3. Obecnie mozIemy uzyskać

wieJcej wiedzy na ten temat, takzIe dzieJki spotkaniu psychologii religii i psy-

chologii pastoralnej z teologi Ja empiryczn Ja. Stosunkowo dobrze opracowana

jest w psychologii komunikacji kaznodziejskiej teoria typów psychicznych

C. G. Junga. Mimo pewnych zastrzezIeń zarówno ze strony psychologów, jak

i teologów teoria ta pozwala na uzyskanie interesuj Jacej oraz wazInej wiedzy

na temat procesów komunikacji religijnej, w tym homiletycznej.

I. TYPY PSYCHICZNE WED$UG C. G. JUNGA

I METODY ICH POMIARU

WedGug teorii typów psychicznych stworzonej przez C. G. Junga (1921,

1971) funkcjonowaniem psychicznym czGowieka kieruj Ja procesy spostrzega-

nia-perceiving (sGuzI Jace pobieraniu informacji) i oceniania-judging (sGuzI Jace

ocenianiu informacji i podejmowaniu decyzji). KazIdy z tych procesów mozIe

dziaGać na rózIne sposoby: spostrzeganie mozIe opierać sieJ na zmysGach albo

na wyobraźni; ocenianie mozIe polegać na myśleniu-thinking lub na odczuwa-

niu-feeling. ChociazI ludzie mog Ja kazIdy proces realizować na dwa sposoby,

to Jung wykazuje, zIe wieJkszość ludzi przejawia tendencjeJ do posiadania

preferowanego sposobu spostrzegania i preferowanego sposobu oceniania.

Dla spostrzegania jest to albo zmysGowość-sensing, albo intuicyjność-intuition,

podczas gdy dla oceniania jest to odczuwanie albo myślenie (rozumowanie).

Jung twierdziG takzIe, zIe procesy spostrzegania i oceniania mog Ja zachodzić

w wewneJtrznym świecie jednostki (introwersja) lub zewneJtrznym świecie

interakcji z innymi (ekstrawersja). Preferencje w zakresie dwóch funkcji

psychologicznych spostrzegania i oceniania oraz preferowanie świata, w któ-

rym dziaGaj Ja, prowadziGo Junga do stworzenia 8 typów b czterech ekstrawer-

tywnych i czterech introwertywnych. Ta typologia zostaGa rozszerzona przez

I. B. Myers i P. B. Myers (1980), które dodaGy cztery preferencje oparte na

2 Zob. C h a i m. Psychologia w homiletyce XX wieku s. 3-17.
3 Zob. E. M. H o l l e y m a n. The impact of personality on preaching: an investigation

of the correlation between Meyers-Briggs personality types and the preaching experience. New

Orlean 1991.
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postawie wobec świata zewne=trznego (oceniania versus spostrzegania), która

wskazuje, czy jednostka preferuje dziaKanie procesów oceniania czy spostrze-

gania w świecie zewne=trznym4.

Psychologiczna teoria typów byKa operacjonalizowana za pomoc =a kilku

metod K =acznie ze znanymi w psychologii religii i teologii empirycznej: the

Myers-Briggs Type Indicator (Myers & McCaulley 1985), the Keirsey Tem-

perament Sorter (Keirsey & Bates 1978) i the Francis Psychological Type

Scales)5. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) uwzgle=dnia 16 peKnych typów

psychicznych, funkcjonuj =acych z kompletu czterech podwójnych opcji: dwie

orientacje, extrawersje= (E) i introwersje= (I); dwie funkcje spostrzegania, czyli

zmys:owość-sensing (S) i intuicyjność-intuition (N); dwie funkcje oceniania,

czyli myślenie-thinking (T) i odczuwanie-feeling (F); oraz dwie postawy, czyli

ocenianie-judging (J) i spostrzeganie-perceiving (P).

Keirsey Temperament Sorter (KTS) zakKada, ẑe róẑnice o kluczowym zna-

czeniu s =a ujmowane przez cztery podstawowe style temperamentalne: epime-

tiański (SJ), dionizyjski (SP), prometejski (NT) i apolliński (NF). Instrument

ten proponuje 10 itemów do róẑnicowania mie=dzy introwersj =a i ekstrawersj =a

oraz trzy zestawy po 20 itemów do róẑnicowania mie=dzy zmysKowości =a i in-

tuicyjności =a, mie=dzy myśleniem i odczuwaniem, oraz mie=dzy ocenianiem

i spostrzeganiem.

Francis Psychological Type Scales (FPTS), jako 40-itemowe narze=dzie

obejmuje cztery zestawy po 10 pytań wymuszonego wyboru do kaẑdego

z czterech komponentów typu psychicznego: orientacji (ekstrawersja lub intro-

wersja), procesu spostrzegania (zmysKowość lub intuicyjność), procesu ocenia-

nia (myślenie lub odczuwanie) i postawy wobec świata zewne=trznego (racjo-

nalizm lub percepcjonizm)6.

4 Zob. L. J. F r a n c i s, A. R o b b i n s, A. V i l l a g e. Psychological type and

the pulpit: an empirical enquiry concerning preachers and the SIFT method of biblical herme-

neutics. „HTS Theological Studies” (dalej: HTS) 65:2009 nr 1 s. 171-177; A. V i l l a g e.

The influence of psychological type preferences on readers trying to imagine themselves in

a New Testament healing story. HTS 65:2009 nr 1.
5 Zob. L. J. F r a n c i s. Faith and psychology. Personality, religion and the individual.

London 2005; L. J. F r a n c i s, S. H. J o n e s. Reading and proclaiming the resurrection.

An empirical study in psychological type theory among trainee and experienced preachers

employing Mark 16 and Matthew 28. „Journal of Empirical Theology” (dalej: JET) 24:2011

nr 1 s. 1 n.
6 SzczegóKowe dane nt. metod MBTI, KTS, FPTS: F r a n c i s. Faith and psychology

(passim); L. J. F r a n c i s, M. C r a i g, M. W h i n n e y, D. T i l l e y, P. S l a t e r.

Psychological typology of Anglican clergy in England: diversity, strengths, and weaknesses in

ministry. „International Journal of Practical Theology” 11:2007 nr 2 s. 266-284; L. J. F r a n-
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II. KIM S 1A UCZESTNICY LITURGII?

– PROFIL PSYCHOLOGICZNY

Z pomoc 1a teorii typów psychicznych i wypracowanych metod ich pomiaru

zostaOo uzyskanych bardzo wiele wazSnych, interesuj 1acych informacji, uzSytecz-

nych zwOaszcza w homiletyce i kaznodziejstwie. Oto niektóre z nich:

a) Religijność wiernych a typ psychiczny

Badany byO profil psychologiczny wspólnot liturgicznych. Z najnowszych

badań na próbie 1156 praktykuj 1acych kobiet i me1zSczyzn z szeregu chrześci-

jańskich wyznań w Anglii wynika, zSe w porównaniu z generaln 1a populacj 1a

brytyjsk 1a w zakresie typów psychicznych, zarówno praktykuj 1acy me1zSczyźni

jak i kobiety wykazali preferencje1 introwersji nad ekstrawersj 1a, oceniania nad

spostrzeganiem7. W grupach Church of England, wśród praktykuj 1acych ko-

biet najcze1ściej wyste1puj 1acym temperamentem byO SJ – opiekun (55%),

naste1pnie NF – idealista (21%), SP – artysta (20%), i NT – racjonalista (4%).

Wśród praktykuj 1acych me1zSczyzn najcze1ściej wyste1puj 1acym temperamentem

byO takzSe SJ (56%), naste1pnie NF (19%), NT (13%) i SP (12%)8.

Z procesem spostrzegania wi 1azSe sie1 orientacja mistyczna: intuicyjni s 1a bar-

dziej otwarci na ukierunkowanie mistyczne nizS wrazSeniowcy. WrazSeniowcom

blizSsza jest tradycyjna duchowość chrześcijańska, a intuicjonistom duchowość

oparta na doświadczeniu. Wierni zaangazSowani charyzmatycznie w porównaniu

z nie-charyzmatykami mieli wie1ksz 1a proporcje1 ekstrawertyków, myślicieli i per-

cepcjonistów. Wśród charyzmatyków byOo wie1cej dominuj 1acych myślicieli9.

Chrześcijanie z dominuj 1ac 1a zmysOowości 1a i rozumowaniem byli bardziej skOon-

ni podtrzymywać tradycyjne przekonania i wyraźnie oddzielać sfery sacrum

i profanum nizS ci, którzy preferowali intuicje1 i odczuwanie. Dom rekolekcyjny

Benedyktynów w Ampleforth przyci 1aga bardziej osoby introwertywne nizS ek-

strawertywne, przemawia mocniej do intuicyjnych nizS do zmysOowych, mocniej

c i s, P. H o l m e s. Ordained Local Ministers. The same Anglican orders, but different

psychological temperaments? „Rural Theology” (dalej: RT) 9:2011 nr 2 s. 151-160.
7 Zob. A. V i l l a g e, S. B a k e r, S. H o w a t. Psychological-type profiles of

churchgoers in England. „Mental Health Religion & Culture” 2012 nr 1.
8 Zob. F r a n c i s, H o l m e s. Ordained Local Ministers s. 151-160.
9 Zob. L. J. F r a n c i s. Faith and psychology. The contribution of empirical research

and Jungian psychological type theory to practical and pastoral theology. „Psychology of Reli-

gion Newsletter – APA Division 36” 32:2007 nr 2 (20 VIII 2012); [http://www.division 36.

org/Newsletters/v32n2.pdf]
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do uczuciowych niz: myślowych, bardziej do os Eadzaj Eacych niz: do spostrzegaj Ea-

cych. Wyniki te rzucaj Ea światMo na duchowość benedyktyńsk Ea oraz daj Ea do

myślenia chrześcijańskim liderom i wychowawcom10.

Typy psychologiczne mog Ea wpMywać na zdolność ludzi do wyobraz:ania

siebie w historiach biblijnych. Sprofilowani typologicznie za pomoc Ea KTS

(404 świeckich anglikanów z 11 róz:nych kościoMów) czytali narracjeE o uzdro-

wieniu z Ewangelii Marka i wybierali mieEdzy interpretacjami odwoMuj Eacymi

sieE do poszczególnych preferencji typu psychicznego. Stwierdzono, z:e uczest-

nicy preferowali interpretacje, które byMy zgodne z przewaz:aj Eacymi u nich

funkcjami zarówno w procesie spostrzegania (zmysMowość lub intuicyjność)

jak tez: s Eadzenia (odczuwanie lub rozumowanie). Typy psychologiczne byMy

jednym z czynników determinuj Eacych sposób reagowania na krótkie homilie

oddaj Eace preferencje: zmysMowość lub intuicyjność, odczuwanie lub rozumo-

wanie. Village i Francis wykazali, z:e świeccy anglikanie rzeczywiście daj Ea

pierwszeństwo interpretacji zgodnej z ich preferencjami do zmysMowości

w stosunku do intuicyjności oraz odczuwania w stosunku do myślenia11.

b) Profil psychologiczny duszpasterzy i kaznodziejów (homilistów)

Badania z późnych lat sześćdziesi Eatych w USA stworzyMy profil typu psy-

chologicznego szeroko rozumianego środowiska „zawodów duchownych”, M Eacz-

nie z duchownymi z:ydowskimi, seminarzystami, katolickimi zakonnicami, du-

chownymi katolickimi i protestanckimi12. W Europie, badania dotycz Eace profi-

lu psychicznego duchownych (427 meEz:czyzn – anglikańskich duchownych)

ujawniMy preferencje introwersji nad ekstrawersj Ea, zmysMowości nad intuicyjnoś-

ci Ea, odczuwania nad myśleniem i oceniania nad percepcyjności Ea13.

Kolejne badania, wśród 79 ksieEz:y katolickich, relacjonowane przez C. L.

Craiga, B. Duncana i L. J. Francisa takz:e stwierdziMy jasn Ea preferencjeE odczu-

wania (79%) nad myśleniem (22%)14. Z kolei trzy badania nad typem psy-

10 Zob. L. J. F r a n c i s, K. I n e s o n, M. R o b b i n s. To whom the abbey ap-

peals. A study in psychological type. RT 8:2011 nr 2 s. 131-142.
11 Zob. A. V i l l a g e, L. J. F r a n c i s. The relationship of psychological type

preferences to biblical interpretation. JET 18:2005 nr 1 s. 74-89.
12 Zob. F r a n c i s, R o b b i n s, V i l l a g e. Psychological type and the pulpit:

an empirical enquiry concerning preachers and the SIFT method of biblical hermeneutics

s. 170-177.
13 Zob. L. J. F r a n c i s, V. J. P a y n e, S. H. J o n e s. Psychological types of male

Anglican clergy in Wales. „Journal of Psychological Type” 56:2001 s. 19-23.
14 Zob. C. L. C r a i g, B. D u n c a n, L. J. F r a n c i s. Psychological type prefe-

rences of Roman Catholic priests in the United Kingdom. „Journal of Beliefs and Values”

27:2006 s. 157-164.
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chicznym kobiet zaangaz=owanych w pos@ugi kościelne pokaza@y, z=e bardziej

niz= ogólna populacja kobiet (21%), podobnie jak meMz=czyźni preferuj Ma one

intuicjeM (65%). Z badań do roku 2007 wynika@o, z=e „duchowne zawody”

obejmuj Ma wyz=sz Ma proporcjeM introwertyków oraz wyz=sz Ma proporcjeM typów intui-

cyjnych, wyz=sz Ma proporcjeM typów oceniaj Macych niz= ogólna populacja15.

W porównaniu z normami populacji brytyjskiej kaznodzieje byli istotnie bar-

dziej sk@onni do preferowania introwersji, intuicji, odczuwania i oceniania16.

Duchowni anglikańscy zawodowi (mobilni, nominowani) ujawniaj Ma odmienny

profil temperamentalny (metoda KTS) od duchownych wybieranych i formowa-

nych przez miejscow Ma wspólnoteM. Duchowni lokalni wykazuj Ma duz=o wieMksz Ma

proporcjeM temperamentu epimetiańskiego (SJ) a niz=sz Ma proporcjeM temperamentu

apollińskiego (NF). Zawodowi duchowni obejmuj Ma wyz=sz Ma proporcjeM typów od-

czuciowych niz= ca@ość populacji duchownych. Wyniki badań (17 pastorów i 22

pastorki) testem FPTS pokazuj Ma, z=e w terminach preferencji dychotomicznych

duchowieństwo to wykazuje wyraźn Ma preferencjeM zmys@owości (64%), odczuwania

(80%), oceniania (87%), z równowag Ma mieMdzy ekstrawersj Ma (49%) i introwersj Ma

(51%). Preferencje dominuj Macego typu pokaza@y nasteMpuj Mac Ma hierarchieM: dominuj Ma-

ce typy wraz=eniowe (36%), dominuj Mace typy odczuciowe (33%), dominuj Mace typy

intuicyjne (23%) i dominuj Mace typy rozumowe (8%)17.

NajczeMściej ujawniaj Macym sieM typem spośród 16 z@oz=onych typów by@y

ISFJ – menadz=er faktów i szczegó@ów (21%) i ESFJ – wspó@brzmi Macy wspó@-

pracownik (21%), wykazuj Mac, z=e dwoje z kaz=dej czwórki duchownych lokal-

nych wykazuje preferencje SFJ. W terminologii czterech temperamentów ni-

niejsze ustalenia potwierdzaj Ma hipotezeM, z=e przedstawiaj Ma oni temperamentalny

profil wspólnot Church of England, a nie jak jest to w przypadku duchow-

nych mobilnych. NajczeMściej wysteMpuj Macym temperamentem wśród kleru lokal-

nego jest SJ – „tradycyjny duszpasterz” (56%), który zdarza sieM dwa razy

czeMściej niz= temperament NF – „duszpasterz zorientowany na relacje” (31%).

Rozrzut temperamentów psychicznych wśród kleru lokalnego jest róz=ny od

tego, jaki wysteMpuje wśród mobilnego kleru zawodowego18.

15 Zob. F r a n c i s. Faith and psychology. The contribution of empirical research and

Jungian psychological type theory to practical and pastoral theology (passim).
16 Zob. F r a n c i s, R o b b i n s, V i l l a g e. Psychological type and the pulpit:

an empirical enquiry concerning preachers and the SIFT method of biblical hermeneutics

s. 170-177.
17 Zob. F r a n c i s. Faith and psychology. Personality, religion and the individual

(passim).
18 Zob. F r a n c i s, H o l m e s. Ordained Local Ministers s. 151-160.
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Wyniki nios 6a implikacje dla relacji mie6dzy duchownymi a wspólnot 6a oraz

relacji mie6dzy duchowieństwem lokalnym i duchowieństwem zawodowym. Na

przykHad, jako podzielaj 6acy temperament z przewazJaj 6ac 6a cze6ści 6a wspólnoty,

„rezydenci” potrafi 6a Hatwiej akceptować nieche6ć anglikańskich wspólnot do

zmiany, innowacji. Diecezje pracuj 6ace z pomoc 6a „rezydentów” mogHyby za-

oferować warsztaty rozpoznawania temperamentów, aby wyposazJyć pracuj 6ace

razem duchowieństwo mobilne oraz lokalne w zdolność poszanowania dla

odmiennych stylów duszpasterzowania19.

III. RECEPCJA BIBLII METOD 6A SIFT

I PRZYGOTOWANIE HOMILII

a) Metoda Interpretacji Biblijnej i Przepowiadania Liturgicznego SIFT

Metoda SIFT zostaHa wprowadzona przez L. J. Francisa w jego studium

Ewangelii Marka (1997). Metoda mieści sie6 w tradycji teologii kontekstual-

nych (teologia wyzwolenia, teologia feministyczna i teologia murzyńska),

chociazJ w tym przypadku kontekst tworz 6a bardziej teorie psychologiczne nizJ

socjologiczne. Metoda SIFT byHa rozwijana w serii 3 komentarzy do ewange-

lii niedzielnych dla Wspólnego Lekcjonarza Poprawionego (Revised Common

Lectionary), autorstwa L. J. Francisa i bpa P. Atkinsa. Francis odwoHuje sie6

do wielkiej odpowiedzialności ci 6azJ 6acej na homilistach (kaznodziejach) za

proklamacje6 sHowa, za interpretacje6 Pisma, odczytywanie natchnień Ducha

Świe6tego w świecie oraz ich interpretacje, za odczytywanie oraz interpreto-

wanie kontekstu, w którym zJyjemy. Aby uHatwić to zadanie, L. J. Francis

proponuje teorie6 hermeneutyczn 6a, która jest doniosHa zarówno dla studium

Biblii, jak równiezJ w refleksji na temat przepowiadania. Te6 teorie6 nazywa

Metod Ba hermeneutyki biblijnej i przepowiadania liturgicznego SIFT. Przywo-

Huje on fakt, zJe naukowców zajmuj 6acych sie6 interpretacj 6a Pisma interesuje

coraz bardziej rola czytelnika oraz to, co czytelnik wnosi do tekstu. Zrozu-

mienie uzyskiwane ze strony socjologii pomaga przyj 6ać, zJe rózJne grupy ludzi

wnosz 6a odmienne perspektywy i rózJne kwestie do tekstu Pisma. Socjologia

pomaga dowartościować kontekst w czytaniu Pisma. Perspektywe6 wolności

rozumie sie6 bowiem lepiej, czytaj 6ac tekst oczami czHowieka uciśnionego,

perspektywe6 feministyczn Ba – czytaj 6ac tekst oczami kobiet. Podobnie ma sens

mówienie o teologii murzyńskiej, miejskiej lub wiejskiej. Kontekst wyraźnie

19 TamzJe.
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pomaga w zrozumieniu tego, jak czytamy i co znaczy, zAe Bóg przemawia

w naszej sytuacji. Teologia kontekstualna, wedHug Francisa, jest w najlepszym

tego sHowa znaczeniu teologi Ja profetyczn Ja L przez wyraziste sHuchanie gHosu

Boga, przez inkarnacyjne interpretowanie oraz adresowanie tego gHosu.

Na sceneJ dyskusji dotycz Jacej interpretacji, aplikacji i proklamacji Pisma

psychologowie wkroczyli dopiero od niedawna, zauwazAa L. J. Francis. Meto-

da hermeneutyki biblijnej i liturgicznego przepowiadania ma swoje korzenie

w teorii funkcji psychicznych C. G. Junga. Francis nazywa metodeJ SIFT

(Sensing, Intuition, Feeling, Thinking) „inteligentn Ja” odpowiedzi Ja na przyka-

zanie „beJdziesz miHowaH Pana, Boga swego, caHym swoim umysHem” (Mk 12,

28-30), przypominaj Jac psychologom – których polem pracy jest studiowanie

ludzkiego umysHu – zadanie zinterpretowania i rozświetlenia tego przykazania.

Metoda SIFT jest proponowana równiezA jako pogHeJbiona refleksja nad

doktryn Ja stworzenia osadzon Ja w KsieJdze Rodzaju (1, 27). Tekst ten L zda-

niem L. J. Francisa L zobowi Jazuje nas do teologii bior Jacej bardzo powazAnie

rózAnice mieJdzyludzkie. PrzyjeJcie tego, zAe tak meJzAczyzna, jak i kobieta zostali

stworzeni na obraz BozAy, zobowi Jazuje do celebrowania i szanowania tej

odmienności. RózAnica mieJdzy meJzAczyzn Ja i kobiet Ja mozAe być rozumiana jako

przykHad zrózAnicowania mieJdzy ludźmi, które odzwierciedla BozAy obraz.

Z przyjeJcia rózAnic pod wzgleJdem pHci, rasy, powinno wynikać d JazAenie do

równego traktowania kobiety i meJzAczyzny, biaHych i czarnych. Metoda SIFT

idzie jednak jeden krok poza rózAnice pHci i rózAnice etniczne, wykazuj Jac, zAe

takzAe pewne kluczowe rózAnice psychologiczne odzwierciedlaj Ja BozAy obraz.

W metodzie SIFT, w analizie typów psychicznych pod JazAa sieJ dalej obserwu-

j Jac, w jaki sposób dominuj Jaca funkcja u kaznodziei wykazuje tendencjeJ do

odzwierciedlania sieJ w jego preferowanym podejściu do czytanego tekstu

Pisma, w odczytywaniu inspiracji Ducha ŚwieJtego w świecie, w odczytywa-

niu kontekstu wspóHczesności.

Poczynaj Jac od obserwacji, zAe kazAda z czterech funkcji psychicznych do-

starcza charakterystycznego „gHosu” do roli kaznodziei, interpretatora, metoda

SIFT pokazuje, zAe koliste czytanie Pisma i kolista proklamacja (w sensie

zatoczonego koHa wszystkich funkcji) wymaga angazAowania wszystkich czte-

rech funkcji psychicznych i wyrazAenia sieJ we wszystkich czterech gHosach.

Metoda SIFT zacheJca do gHoszenia przez uaktywnienie wszystkich czterech

funkcji w ustalonym porz Jadku: sensing (S), intuition (I), feeling (F) i thinking
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(T). Logicznie, funkcje percepcji (zmysDowość i intuicyjność) poprzedzaj Ja

funkcje oceniaj Jace (odczuwanie i rozumowanie)20.

ZmysDowość i intuicyjność (Sensing i Intuition). Funkcja zmys-owość

wchodzi w greJ jako pierwsza, poniewazO odbieranie wrazOeń za pomoc Ja zmy-

sDów i koncentracji uwagi dotyczy faktów i szczegóDów. Funkcja ta czujnie

rejestruje to, co tekst mówi, jak tekst mówi, co ma do powiedzenia. GDos tej

funkcji rozpoczyna wypowiedź przez przyci JagnieJcie uwagi do wszystkich

szczegóDów fragmentu i zaprasza sDuchaczy do wejścia w ten tekst wszystkimi

zmysDami, poprzez zarysowanie sceny, posDuchanie gDosów, poczucie atmosfe-

ry czy dotknieJcia przedmiotów. Homilista wrazOeniowy, znaj Jacy problem bada-

nia tekstu, uwydatnia kwestie tekstowe, robi porównania z innymi fragmenta-

mi Pisma lub analizuje sens poszczególnych zdań. Taka koncentracja zmysDo-

wa nie jest jednak celem samym w sobie, lecz przygotowuje drogeJ do wD Ja-

czenia sieJ postrzegania intuicyjnego.

Funkcja intuicyjność zauwazOa wieJksze tematy, wychwytuje duzOe obrazy,

istotne sensy, zarys, problem oraz wynajduje wyobrazOone powi Jazania mieJdzy

tekstem i doświadczeniem ludzi w dzisiejszym świecie, w kontekście lokal-

nym. GDos intuicyjności zmierza do wD Jaczenia odbiorcy w to nastawienie do

tekstu i rozprowadzenia powi Jazań, myśli w jego umyśle. Dla intuicyjności nie

istniej Ja poprawne odpowiedzi, poniewazO jawi sieJ wiele otwartych okien na

twórczy umysD Boga. Tak, jak funkcja percepcyjności, równiezO zmysDowość

i intuicyjność nie odnosz Ja sieJ do wartościowania lub wymuszania zamknieJcia.

Ujmuj Ja one to, co dzieje sieJ w tekście (zmysDowość), oraz to, o co w tekście

mogDo chodzić (intuicyjność).

Odczuwanie i rozumowanie (Feeling i Thinking). Trzeci Ja funkcj Ja maj Jac Ja

wejść w greJ jest odczuwanie. Funkcja odczuwania skupia sieJ na ludzkich

relacjach, pokoju i harmonii pośród wierz Jacych. Odczuciowiec poci Jagany jest

przez BozOe miDosierdzie i cheJtnie sDucha, jak Bóg uzdrawia poranionych i koi

bóle czDowieka. GDos odczuwania otwiera umysD sDuchacza na dokonywanie

ocen i wartościowanie w świetle BozOego miDosierdzia, promieniuj Jacego

z Biblii. GDos typu odczuciowego dostraja sieJ do spoDecznej ewangelii widzia-

nej poprzez problemy pojedynczego czDowieka. Funkcja odczuwania ksztaDtuje

serce duszpasterskie.

Czwart Ja funkcj Ja, wchodz Jac Ja w greJ, jest rozumowanie. Funkcja myślenia

koncentruje sieJ na trwaDej prawdzie, uczciwości i sprawiedliwości świata

20 L. J. F r a n c i s. Preaching with all our souls: introducing the SIFT method. „Rea-

der” 105:2008 nr 4 s. 20-21.
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Boz2ego, usprawiedliwianiu s?usznych spraw. FunkcjeG rozumowania poci Gaga

Boz2a sprawiedliwość i cheGtnie s?ucha, w jaki sposób Bóg reformuje zepsute

instytucje i poniz2a serca pysznych. G?os myśliciela otwiera umys? s?uchacza

na dokonywanie os Gadów i formowanie wartościowań w świetle sprawiedliwe-

go Boga, który przemawia przez Pismo. G?os myśliciela jest poci Gagany przez

spo?eczn Ga ewangelieG widzian Ga jako transformacjeG instytucji, stwarzanie świata

sprawiedliwego i uczciwego. Funkcja rozumowania kszta?tuje umys? teolo-

giczny. Cztery funkcje psychiczne brane ? Gacznie, jak to ujmuje sieG w meto-

dzie SIFT, daj Ga kompletne podejście do interpretacji tekstu oraz g?oszenia

s?owa Boz2ego w sytuacji wspó?czesnego z2ycia i w lokalnej sytuacji21.

b) Metoda SIFT i hermeneutyka biblijna

W swej istocie, w metodzie SIFT biblijnej hermeneutyki i liturgicznego

przepowiadania do kaz2dego fragmentu Pisma formu?uje sieG cztery zestawy

pytań u?oz2onych wed?ug czterech funkcji psychicznych: zmys?owość (S) i in-

tuicyjność (I) (dwie funkcje percepcyjności); odczuwanie (F) i myślenie (T)

(dwie funkcje oceniania). Dwie funkcje spostrzegania (zmys?owość i intuicyj-

ność) s Ga stosowane najpierw, poniewaz2 proces spostrzegania dotyczy zbierania

informacji i myśli. Jest to irracjonalny proces nie zwi Gazany z dokonywaniem

s Gadów lub formu?owaniem ewaluacji. Dwie funkcje oceniania (rozumowanie

i odczuwanie) s Ga stosowane jako drugie, poniewaz2 proces oceniania jest zwi Ga-

zany z ocen Ga informacji i idei. Zarówno odczuwanie, jak i myślenie s Ga funk-

cjami racjonalnymi22.

Pierwszym krokiem w metodzie SIFT jest skierowanie uwagi na perspekty-

weG zmys?owości. Pierwsza grupa zdań zapytuje, w jaki sposób ten usteGp

przemawia do funkcji wraz2eń? Jakie s Ga fakty i szczegó?y? Co tutaj moz2na

zobaczyć, us?yszeć, poczuć weGchem, doznać smakiem?

Drugim krokiem w metodzie SIFT jest zwrócenie uwagi na perspektyweG

intuicyjn Ga. Perspektywa intuicyjna odnosi tekst biblijny do szerszych spraw.

Druga grupa kwestii zadaje pytania, jak ten fragment przemawia do funkcji

intuicyjnej? Co takiego jest w tekście, co moz2e przemawiać do wyobraźni

tak, aby odkryć po? Gaczenia z biez2 Gacymi sytuacjami, aby rozświetlić sprawy

naszego z2ycia?

21 Tamz2e.
22 L. J. F r a n c i s. Five loaves and two fishes. An empirical study in psychological

type and biblical hermeneutics among Anglican preachers. HTS 66:2010 nr 1 art. 811 s. 1-5.
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Trzeci krok w metodzie SIFT nalez5y zaadresować do perspektywy odczu-

ciowej. Trzeci zestaw kwestii dopytuje, jak ten usteGp przemawia do funkcji

odczuwania? Co ma on do powiedzenia na temat fundamentalnych wartości

ludzkich, na temat relacji mieGdzyludzkich, na temat bycia prawdziwym czMo-

wiekiem?

Czwarty krok w metodzie SIFT jest skierowany do perspektywy rozumowa-

nia. Czwarty zestaw kwestii stawia pytanie, jak ten fragment przemawia do

funkcji myślenia? Co w nim przemawia do umysMu, aby stanowić dla nas

wyzwanie w sprawach prawdy i sprawiedliwości, aby prowokować do gMeGbo-

kiego myślenia teologicznego?

WeryfikacjeG empiryczn Ga metody SIFT prowadzono wielokrotnie za pomoc Ga

metodologii badań jakościowych oraz ilościowych23.

c) Typy psychiczne i przygotowanie homilii

W przeprowadzonych badaniach sprawdzano równiez5, w jaki sposób kaz-

nodzieje reaguj Ga na kazania przygotowane przez innych24. Doświadczeni

kaznodzieje (389 osób) po wypeMnieniu testu MBTI czytali fragment Biblii nt.

uzdrowienia teściowej Piotra, wyrzucenia demonów, nauczania Jezusa (Mk 1,

29-39) i zarejestrowali swoje oceny czterech refleksji do tego usteGpu (ozna-

czonych jako wersje A, B, C, D) zaproponowanych przez L. J. Francisa

(1997), zaczerpnieGtych z metody SIFT.

Oto kolejność preferencji badanych osób dla czterech przykMadów interpre-

tacji tego tekstu (Mk 1, 29-39): 47% kaznodziejów wybraMo interpretacjeG

zmysMowości, 22% interpretacjeG odczuwania, 15% interpretacjeG intuicyjn Ga,

a 13% interpretacjeG rozumow Ga. Kaznodzieje byli wieGc cztery razy czeGściej

skMonni do wybierania zmysMowości w interpretacji tekstu niz5 do interpretacji

rozumowej. Zatem, prawdopodobnie prawie poMowa kazań wygMaszanych od

pulpitu akcentuje zmysMow Ga perspektyweG w tekście, w porównaniu z prawie

jedn Ga ósm Ga, które akcentuj Ga w tekście perspektyweG rozumowania. Uczestnicy

liturgii wol Ga jednak, by przemawiać do ich bogatej wyobraźni przez odwoMa-

nie sieG do biblijnych narracji niz5 poruszać wymagaj Gace myślenia sprawy

teologiczne oraz kwestie postawione w perykopie.

23 Zob. L. J. F r a n c i s, M. R o b b i n s, J. A s t l e y. Empirical Theology in

Texts and Tables: Qualitative, quantitative and comparative perspectives. Brill 2009; F r a n-

c i s, J o n e s. Reading and proclaiming the resurrection s. 4 n.
24 Zob. F r a n c i s, R o b b i n s, V i l l a g e. Psychological type and the pulpit:

an empirical enquiry concerning preachers and the SIFT method of biblical hermeneutics

s. 170-177.
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Ustalono równiez:, z:e kiedy wszystkie cztery perspektywy prezentowane s Aa

w peBnym zakresie, to s Aa one akceptowane prawie równo przez tych, u któ-

rych dana perspektywa odzwierciedla preferencjeA dominuj Aac Aa oraz u tych, dla

których odzwierciedla ona ich preferencjeA wewneAtrzn Aa (ukryt Aa, nieświadom Aa).

W tym znaczeniu, metoda SIFT powinna okazać sieA metod Aa przydatn Aa i roz-

wijaj Aac Aa kaznodziejów wszystkich typów25. W studium L. J. Francisa

z 2010 roku testowano, w jakim stopniu kaznodzieje – sami buduj Aac kazanie

– w naturalny sposób sieAgaj Aa do swoich dominuj Aacych preferencji. Cztery

grupy dominuj Aacego typu (test KTS) zostaBy poproszone o przygotowanie

prezentacji na temat swojego podejścia do tekstu Mk 6, 34-44. Wśród 24

przebadanych kaznodziejów o przewadze kobiet wyst AapiBa równowaga mieAdzy

introwersj Aa (13) i ekstrawersj Aa (11) oraz mieAdzy zmysBowości Aa (12) a intui-

cyjności Aa (12), ale preferencja odczuwania (17) nad myśleniem (7), oraz

preferencja oceniania (19) nad spostrzeganiem (5). W terminach dominuj Aa-

cych typów byBo wieAc 10 dominuj Aacych typów odczuciowych, 6 dominuj Aa-

cych typów wraz:eniowych, 6 dominuj Aacych typów intuicyjnych i 2 dominuj Aa-

ce typy myślowe.

W drugim badaniu (22 duchownych anglikańskich z przewag Aa meAz:czyzn)

ustalono preferencje: ekstrawersji (13) w stosunku do introwersji (9), zmysBo-

wości (18) nad intuicyjności Aa (4), odczuwania (16) nad rozumowaniem (6),

i oceniania (21) nad spostrzeganiem (1). W terminologii typów dominuj Aacych

wyst AapiBo 9 dominuj Aacych odczuciowców, 8 dominuj Aacych wraz:eniowców,

3 dominuj Aacych myślicieli oraz 2 dominuj Aacych intuicjonistów.

Badania jakościowe potwierdziBy zatem ustalenia uzyskane z badań ilościo-

wych, wedBug których grupy osób o podobnym typie psychicznym generowa-

By materiaB homiletyczny zgodnie z akcentami ich dominuj Aacego typu psy-

chicznego. Wraz)eniowcy skupiali dokBadnie uwageA na szczegóBach tekstu

i koncentrowali sieA na praktycznych zastosowaniach. Intuicjoniści pozwalali

tekstowi na pobudzenie ich wyobraźni i czasami kończyli tematami oddalony-

mi mocno od punktu wyjścia w usteApie tekstu. Odczuciowcy widzieli frag-

ment przez okulary odniesienia wspóBczuj Aacego oraz z perspektywy ludzi

wewn Aatrz opowiadania. Myśliciele widzieli perykopeA z perspektywy istniej Aa-

cych kwestii teologicznych, które sieA pojawiBy.

W sumie dane te wykazuj Aa, z:e w podejściu kaznodziejów do Biblii waz:ne

jest wyćwiczenie tak w zakresie ich mniej preferowanych funkcji psychicz-

nych, jak równiez: ich funkcji dominuj Aacej. Warsztaty, w ramach których

25 Tamz:e.
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prowadzono eksperyment, równiezA dostarczaj Da potwierdzenia dla psycholo-

gicznych prawidIowości lezA Dacych u podstaw Metody Interpretacji Biblijnej

i Przepowiadania Liturgicznego SIFT26.

W jednym z najnowszych badań eksplorowano relacje o zmartwychwstaniu

wedIug Mk 16, 1-8 oraz Mt 28, 15 w grupach preferowanych typów psy-

chicznych (26 kandydatów na pastorów i 21 anglikańskich duchownych i star-

szych wykIadowców) ocenianych za pomoc Da MBTI. Doświadczenie, którego

integraln Da czeDści Da byIo odczytanie, rozwazAanie i proklamowanie Pisma, po-

twierdza psychologiczne podstawy metody SIFT27. Ten szeroki materiaI ba-

dań jakościowych doprowadziI autorów do trzech konkluzji.

Potwierdzona zostaIa teoria psychologiczna beDd Daca u podstaw metody

SIFT, zgodnie z któr Da sposoby czytania, refleksji oraz interpretacji Biblii

przez ludzi, odzwierciedlaj Da ich wIasne preferencje psychologiczne. W czyta-

nym tekście rzeczywiście typy zmysIowe troszcz Da sieD o szczegóIy, typy intui-

cyjne doszukuj Da sieD wielkich wizji, typy odczuciowe daj Da pierwszeństwo

implikacjom personalnym oraz interpersonalnym, a typy rozumowe d DazA Da do

analizy pojawiaj Dacych sieD kwestii. Perspektywa czytelnika w dziedzinie her-

meneutyki biblijnej nie jest zatem kompletna, jeśli nie jest uwzgleDdniana

teoria typów psychicznych.

Teologiczne zasady, które podbudowuj Da metodeD SIFT zakIadaj Da, zAe cztery

klucze funkcji psychologicznych (zmysIowość, intuicyjność, odczuwanie i ro-

zumowanie) odzwierciedlaj Da bogactwo rózAnic indywidualnych, przynalezA Dacych

do natury czIowieka jako obrazu Boga, w którym to obrazie ludzie staj Da sieD

sob Da. Ten pogl Dad wychodzi z zaIozAenia, zAe kiedy wspólnota religijna przysteD-

puje do sIuchania sIowa BozAego, to potrzebuje dosteDpu do wszystkich czte-

rech perspektyw wygenerowanych przez wszystkie funkcje psychiczne czIo-

wieka. Bez powazAnego brania tego szeregu gIosów, proces hermeneutyczny

jest niekompletny, bowiem te cztery gIosy rzeczywiście maj Da charakter rózAni-

cuj Dacy i komplementarny.

DoniosIość praktycznego stosowania metody SIFT w rozwoju osobistym

i zawodowym bierze sieD z odpowiedzialności za odczytywanie, interpretowa-

nie i proklamowanie Pisma wśród zgromadzonego ludu BozAego. ZwIaszcza

tam, gdzie przepowiadanie przez dIuzAszy czas pozostaje zasadniczo w reDkach

jednego kaznodziei, bardzo wazAne jest rozwijanie swojego spostrzegania

w oparciu o cztery zrózAnicowane gIosy procesu hermeneutycznego, diagnozo-

26 F r a n c i s. Five loaves and two fishes s. 1-5.
27 Zob. F r a n c i s, J o n e s. Reading and proclaiming the resurrection s. 1-18.
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wanego przez metode; SIFT. Dla kaznodziejów (homilistów) wazEn ;a spraw ;a

jest trening w zakresie doste;pu do Biblii za pośrednictwem ich mniej prefero-

wanych funkcji, jak równiezE za pośrednictwem ich funkcji dominuj ;acej28.

IV. WNIOSKI PASTORALNE

Mimo istniej ;acego juzE wkXadu psychologii do homiletyki, jest wiele mozEli-

wości poszerzania zastosowań psychologii w teorii i praktyce homiletycznej.

Wyniki zainteresowania psychologi ;a ze strony teologii empirycznej s ;a od-

krywcze i mobilizuj ;a do refleksji oraz do wykorzystania w praktyce. Niebez-

pieczne natomiast byXoby posXugiwanie sie; wiedz ;a psychologiczn ;a powierz-

chownie, bez respektowania metodologicznych zakresów psychologii i teolo-

gii, wymieszanie je;zyka teologicznego z psychologicznym, tak w teorii homi-

letycznej, jak w praktyce przepowiadania. Chodzi o wspóXprace; i uzupeXnianie

sie; a nie „wyre;czanie” czy „anektowanie”. Za trafności ;a zaanonsowanych

w artykule wyników badań przemawia zarówno poszukiwanie przez wiernych

gXosicieli SXowa, którzy przemawiaj ;a w „ich wXasnym je;zyku” (preferowanej

funkcji), który mozEe sie; równiezE znudzić, a z drugiej zapraszanie przez re-

fleksyjnych duszpasterzy nadzwyczajnych gXosicieli (misjonarzy, rekolekcjo-

nistów), którzy prezentuj ;a odmienny sposób przepowiadania. PrawidXowości

zwi ;azane z „typowości ;a”, odpowiedzialne za percepcje; i konsekwentnie za

hermeneutyke; i gXoszenie sXowa BozEego, wyste;puj ;a w obszarze takzEe innych

dziedzin recepcji i przekazu, w tym równiezE w katechezie. NalezEy jednak

kazEdorazowo uwzgle;dnić w badaniach określony kontekst przekazu treści.

Zgodnie z intencj ;a autorów relacjonowanych odkryć empirycznych, nalezEy

w formie warsztatów b ;adź kursów stosować praktycznie metode; SIFT na

etapie podstawowego ksztaXcenia homiletycznego i katechetycznego lub w ra-

mach formacji ci ;agXej duszpasterzy i katechetów.
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PSYCHOLOGICAL TYPOLOGY

IN THE RECEPTION AND TRANSMISSION OF THE WORD OF GOD

S u m m a r y

This paper presents research on the use of C. G. Jung’s personality typology in pastoral

work, especially in preaching and sermons. This paper shows one of the many uses of psycho-

logy in pastoral work. Jung’s typology and the related empirical methodology can be used to

describe and psychologically interpret the interaction between a text and a sermon; between

the preaching and the listener. Moreover, these tools also allow the theological and hermeneu-

tic advancement in the reception of the Bible, written and spoken sermons, and to get insight

into the psychological principles governing the choice of content and style of preaching. One

of the most important research advancements in this domain is the SIFT Method of Biblical

Interpretation and Liturgical Preaching. Research results may help preachers reflect upon their

practice and make them prone to use this knowledge in their pastoral practice.

Translated by Konrad Klimkowski

S"owa kluczowe: psychologia kaznodziejstwa, Metoda Interpretacji Biblijnej i Przepowiadania

Liturgicznego SIFT, typy psychiczne, homiletyka.

Key words: psychology of preaching, SIFT Method of Biblical Interpretation and Liturgical
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