Celem proponowanych badań jest dokonanie antropologicznej refleksji ukazywania nowych
perspektyw nad dogmatem trynitarnym nie tylko w samym procesie przekazywania wiary, ale także w
samej świadomości znaczenia i licznych uwarunkowań teologii, ufundowania nowej systematyki i
dydaktyki w obszarze trynitologii opartej na badaniach historycznych. Celem proponowanych badań
jest również zapoznanie polskiego czytelnika z dwoma tekstami źródłowymi analizowanymi we
współczesnej ogólnoświatowej dyskusji naukowej w obszarze teologii dogmatycznej: Panarionu
Epifaniusza z oraz Listów Tymoteusza I, patriarchy Bagdadu.
Hipoteza badawcza: W ramach hipotezy badawczej wyodrębniono dwa założenie główne, adekwatne
do dwóch części ( historycznej i współczesnej) projektu badawczego:
1. Zebranie w jedną całość wyników najnowszych badań nad historią wiary trynitarnej przybliży do
odpowiedzi na klasyczne pytania o związek wiary trynitarnej i jej dynamiki rozwoju z szerszymi
kwestiami społecznymi i filozoficznymi.
2. Perspektywa antropologiczna jest we współczesnej teologii jest niezbędną przestrzenią badawczą
w refleksji nad dogmatem trynitarnym i jej wpływem na kształtowanie się aktywności społecznoreligijnej wiernych.
Metoda badawcza: W opracowaniu tematu zastosowane będą następujące metody badawcze:
teologiczna (systematyzacja myśli teologicznej według kryterium hierarchii prawd wiary), historyczna
(określenie autentyczności źródeł, wiarygodność przekazów źródeł, kontekst historyczno-społeczny),
ekumeniczna (analiza źródeł objawienia i ich interpretacji w wykonaniu teologów różnych wyznań
chrześcijańskich) filologiczna (określenie struktur syntaktycznych, wymiaru semantycznego tekstu
źródłowego, odniesienia do autorów, określenie oddziaływania tekstu w) prawno kanoniczna
(zastosowanie sylogizmu prawnego w analizie tekstów prawnych Kościoła historycznych i
współczesnych).
Wpływ rezultatu na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa. Zaproponowane w ramach
zagadnienia ogólnego ( rozwoju dogmatu o Trójcy świętej w Kościele i ich antropologiczne
oddziaływanie we współczesności) tematy szczegółowe podejmowane przez wykonawców grantu
należą do nowej problematyki, jeszcze nie w polskojęzycznym obszarze refleksji teologicznej.
Tymczasem w teologii zachodniej, szczególnie na terenie teologii włoskiej są już wstępne
opracowania powyższej tematyki. Interdyscyplinarne opracowanie zagadnienia rozwoju dogmatu o
Trójcy świętej na społeczeństwo i kulturę chrześcijańską poszerzy dotychczasowy stan wiedzy na
temat siły i zakresu recepcji nauczania trynitarnego w Kościele. Istotnym elementem niniejszej pracy
jest jej aspekt ekumeniczny zarówno w obrębie historii jak i współczesności i to zarówno w refleksji
nad chrześcijaństwem orientalnym jak i zachodnim. Pogłębiona znajomość rzeczywistych różnic oraz
wysiłków podjętych przez Kościoły chrześcijańskie w kierunku porozumienia w tej trudnej sprawie
może wnieść swój wkład nie tylko w rozwój teologii ekumenicznej,( nowe spojrzenie metodologiczne
mówienia o Bogu) ale także w proces budowy zjednoczonej Europy.
Uzasadnieni spełniania kryterium badań podstawowych: Praca ma charakter poznawczy
(koncepcja Boga). Niniejszy projekt badawczy spełnia kryteria definicji badań podstawowych (art. 2
pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). W założeniu twórców
jest on oryginalną pracą badawczą z dziedziny teologii dogmatycznej podejmowaną przede wszystkim
w celu zdobywania nowej wiedzy oraz pogłębienia istniejącej bez nastawienia na bezpośrednie
praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

