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Pentekostalizm jest obecnie najprężniej rozwijającym się nurtem
protestantyzmu w Polsce. Dotarł tu na początku XX wieku, jednak ze
względu na różnice interpretacyjne podstawowych elementów doktryny,
nigdy nie osiągnął organizacyjnej jedności. Stanowi go obecnie wiele
różnych Kościołów, związków wyznaniowych i niezarejestrowanych społeczności, w obrzędowości których odnaleźć można praktykę charyzmatyczną, charakterystyczną dla ruchu zielonoświątkowego. Podejmując,
obecną w pentekostalnej duchowości i będącą przedmiotem konferencji,
problematykę doświadczenia religijnego w jego najintensywniejszych
formach, mierzymy się z zadaniem szczególnie trudnym, gdyż odnoszącym się do najbardziej intymnych relacji z sacrum.
Etymologicznie termin mistycyzm wywodzi się od greckiego słowa
myein oznaczającego zamknięcie oczu, zatkanie uszu, szukanie wewnętrznego, duchowego doświadczenia, którego nie można osiągnąć
przez zewnętrzne doświadczenie zmysłowe. Mając do czynienia z ulotną
materią takiego doświadczenia, warto pamiętać, iż zdaniem Rudolfa
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Otto jest ono kategorią sui generis doskonałą, dlatego jak wszystko,
co pierwotne i podstawowe, nie da się zdefiniować w sensie ścisłym,
lecz tylko daje się badać.
Wydawać by się mogło, że takie doświadczenie religijne, opisywane
przez Mircae Eliadego jako mechanizm służący odnowieniu społeczności, zostało dziś zepchnięte w obszar nieświadomości, jednak w niektórych nurtach pentekostalizmu przeżywanie tego typu doświadczeń
stanowi dowód jakości wiary. Zielonoświątkowcy wyrażają powszechne
przekonanie o możliwości nawiązania niezapośredniczonej, bezpośredniej i dialogicznej komunikacji z Bogiem. Nie odbywa się ona za pośrednictwem księgi, sakramentu, drugiego człowieka, czyjejś posługi, lecz
bezpośrednio. Dążąc do zjednoczenia z Bogiem, zielonoświątkowy homo
mysticus, budzi często u współwyznawców podejrzenia przekroczenia
norm teologicznych przyjętych przez społeczność, do której należy.
Wydawać się może, że zasady Reformacji: sola gratia, sola fide, sola
scriptura, wykluczają możliwość występowania stanów mistycznych.
Sprzeciw reformatorów kierował się jednak ku mistyce sensualistycznej,
mistyce, w której człowiek bezpośrednio ‘stoi w obliczu Boga’, ‘widzi Go’
lub ‘słyszy’. Z czasem rozwój protestantyzmu dopuścił różne formy
pobożności, które mieszczą się w szerokiej definicji mistyki, a ruch
zielonoświątkowy zajmuje tu szczególne miejsce, zataczając koło ku
prymarnym strukturom społeczności prelogicznych i zmierzając ku
sensualnej mistyce właśnie. Analizując tego typu fenomeny, pamiętać
należy, by patrzeć na mistycyzm pentekostalny emicznie, starając się
odtworzyć jego subiektywne struktury znaczeniowe.
By sprostać wyzwaniom postawionym w tytule interdyscyplinarnej
konferencji „Oblicza pentekostalizmu jako chrześcijańskiej tradycji
mistycznej”, zorganizowane zostały trzy panele wykładowe ujmujące
fenomeny mistyczne z perspektywy historycznej, systematycznej i religioznawczej.
Uczestników konferencji przywitał JM ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski, Prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
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w Warszawie oraz JM ks. dr Piotr Nowak, Rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie.
Sesję historyczną otworzył i moderował ks. prof. dr hab. Andrzej
Perzyński, nauczyciel akademicki w Instytucie Teologii Systematycznej
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie oraz wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Łódzkiej. Pierwszy referat sesji historycznej dotyczył studium
przypadku: „Mistycyzm w montanizmie”, a wygłosił go dr hab. Wojciech
Gajewski prof. UG, kierownik Pracowni Religioznawstwa na Wydziale
Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego specjalizujący się w historii
cywilizacji antycznych, historii chrześcijaństwa w starożytności oraz
religii przedchrześcijańskiej Europy. Prelegent interesuje się również
historią i duchowością ruchu pentekostalnego.
Próby przedstawienia mistyki Marcina Lutra podjął się w następnym
referacie kierownik Katedry Teologii Historycznej Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na teologii luterańskiej
Reformacji XVI wieku, jej współczesnej recepcji i interpretacji oraz
na ewangelickiej teologii systematycznej XX wieku. Sesję historyczną
zakończył referat rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu oraz profesora w Katedrze Teologii Biblijnej Wydziału Teologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ks. dr. hab. Marka
Karczewskiego, prof. UWM. Przedstawiony został temat „Dar proroctwa
u początków Kościoła. Świadectwo dzieła Łukaszowego”. Dyskusja po
sesji historycznej była doskonałą okazją do podsumowań obserwacji
dotyczących korzeni duchowości pentekostalnej oraz charakterystycznych reprezentantów nurtu mistycznego w chrześcijaństwie.
Część systematyczna konferencji służyła porównaniu pentekostalnej
refleksji na temat doświadczenia Ducha Świętego z dorobkiem teologów z tradycji katolickiej, prawosławnej i szeroko rozumianej tradycji
protestanckiej. Obrady w tej części otworzył autor wielu znaczących na
gruncie polskim publikacji na temat specyfiki religijnej protestantyzmu
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ewangelikalnego, prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, Prorektor ChAT. Jako
pierwszy głos zabrał biskup diecezjalny diecezji legnickiej prof. dr hab.
Andrzej Siemieniewski reprezentujący środowisko naukowe Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą między innymi teologii duchowości oraz pentekostalizacji
chrześcijaństwa. Wygłoszony referat dotyczył doświadczenia Ducha
Świętego w teologii mistycznej Kościoła rzymskokatolickiego. Optykę
reprezentowaną przez tradycję prawosławną przedstawił następnie wykładowca w Prawosławnym Seminarium Teologicznym w Warszawie
oraz adiunkt w Katedrze Prawosławnej Teologii Praktycznej na Wydziale Teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
ks. dr Adam Magruk, który zreferował słuchaczom miejsce i znaczenie
doświadczenia Ducha Świętego w prawosławnej tradycji liturgicznej.
Część systematyczną zakończyło wystąpienie biblisty, doktora nauk
teologicznych ks. dr. Leszka Jańczuka z Wyższej Szkoły Teologiczno-Społeczna w Warszawie, prezentujące chrzest w Duchu Świętym w polskiej
tradycji pentekostalnej.
Ostatnia część konferencji poświęcona była perspektywie religioznawczej. Moderatorem tej sesji był dr hab. Jakub Slawik, prodziekan
Wydziału Teologicznego ChAT. Sesja wypełniona została wystąpieniami
religioznawców związanych z Instytutem Religioznawstwa UJ, Wydziałem Humanistycznym AGH oraz Religioznawczą Pracownią WSTS.
Prelegenci dokonali aproksymacji pentekostalnych fenomenów mistycznych w codzienności doświadczenia duchowości chrześcijańskiej
oraz przedstawili ich wpływ na konwersje pentekostalistów. Przedstawione w tej części referaty wykraczały zarówno poza obszar teologii,
jak i poza obszar chrześcijaństwa, aby poszukiwać punktów stycznych
i różnic między mistycyzmem pentekostalnym a mistycyzmem innych
tradycji religijnych. Jako pierwszy głos zabrał nestor badań nad ruchem
zielonoświątkowym, prof. dr hab. Zbigniew Pasek, prowadzący swoje
badania w Katedrze Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej na
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Wydziale Humanistycznym AGH, opiekun Pracowni Badań Współczesnych Form Duchowości. Otwierający część religioznawczą referat
profesora Paska nosił tytuł: „Mirakularyzm codzienny. Osobliwość
pentekostalnej mistyki”. Referat był wnikliwą syntezą historyczno-definicyjną prezentowanych fenomenów, na tle których naszkicowana
została egzystencjalna codzienność pentekostalnego doświadczenia
mistycznego. Kolejne wystąpienie miało na celu przybliżenie bliskowschodnich tradycji mistycznych w aspekcie rozwoju chrześcijaństwa
zielonoświątkowego w Iranie. Zadania tego podjął się slawista i orientalista, członek Komisji Orientalistycznej Polskiej Akademii Nauk dr hab.
Marcin Rzepka, reprezentujący Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prelegent prowadzi m.in. zajęcia z religioznawstwa historycznego, islamu i problemów współczesnych Bliskiego Wschodu.
W swoich badaniach koncentruje się głównie na problematyce mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem
Iranu, historii protestantyzmu i relacji chrześcijańsko-muzułmańskich.
Jego zainteresowania naukowe pozwoliły na przeprowadzenie prezentowanej analizy w bardzo interesujący i bogaty w religioznawcze odniesienia sposób, czego dowodem były liczne pytania zainteresowanych
słuchaczy zarówno tych obecnych na sali jak i obserwujących transmisję
konferencji w Internecie. Sesję religioznawczą zamknął referat prezentujący duchowość pentekostalną jako typ doświadczenia mistycznego wygłoszony przez dr. Andrzeja Migdę. Prelegent, na co dzień wykładowca
w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie oraz kierownik
Religioznawczej Pracowni Badań Pentekostalnych w WSTS, prowadzi
badania z zakresu duchowości pentekostalnej, fenomenologii doświadczenia religijnego oraz psychologii religii. W toku dyskusji wieńczącej
panel religioznawczy rozwinięto szerzej aspekty duchowości areligijnej.
Odpowiadając na pytania uczestników konferencji, dotknięto również
stanowisk dotyczących egzorcyzmu pentekostalnego jako niezbywalnej
części duchowości pentekostalnej.
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Organizatorami konferencji byli: Pracownia Badań nad Pentekostalizmem działająca na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie i Religioznawcza Pracownia Badań Pentekostalnych w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie,
przy współpracy naukowej z Zakładem Interdyscyplinarnych Badań nad
Religiami w Polsce, działającym w ramach Instytutu Religioznawstwa
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytutem Historycznym
Uniwersytetu Gdańskiego
Warto wspomnieć, że w gronie Komitetu naukowego, prelegentów
i moderatorów znaleźli się wybitni przedstawiciele ośmiu środowisk
akademickich: abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski (ChAT); ks. prof.
dr hab. Andrzej Perzyński (UKSW); prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
(ChAT); ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL; ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT; ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG;
ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM; bp dr hab. Marcin Hintz,
prof. ChAT; dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ; dr hab. Jan
Mironczuk, prof. WSTS; dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT; dr hab.
Piotr Czarnecki (UJ).
Jesteśmy przekonani, że konferencja „Oblicza pentekostalizmu jako
chrześcijańskiej tradycji mistycznej” zorganizowana w Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie stanie się przyczynkiem dla wielu
następnych spotkań i konferencji dokumentujących skomplikowaną
rzeczywistość chrześcijańskiej egzystencji członków ruchu zielonoświątkowego, obecnych w różnych tradycjach konfesyjnych oraz poza nimi.
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