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Przygotujcie na pustyni
drogę Pańską.
(Izajasz 40, 3)
Oto adwentowe wezwanie proroka
sprzed wielu wieków. Jego zapowiedzi odnośnie narodzenia się dziecięcia, którego nazywa m.in. Księciem
Pokoju, zrealizowały się i doceniamy
wierność Boga, gdy i w ten wigilijny wieczór wsłuchujemy się w głos
anioła, mówiącego „. . .oto zwiastuję
wam radość wielką (. . .) Gdyż dziś
narodził się wam Zbawiciel”.
Ta radość jest nam dana w Chrystusie Jezusie, tyle tylko, że aby Go
usłyszeć i z Nim nawiązać bliski kontakt, musimy wyjść Mu naprzeciw
i właśnie na pustyni przygotowywać
Mu drogę do naszych serc.
W ciągłym zaganianiu i przygotowywaniu wszelkich „niezbędnych”
rzeczy na święta, nie zapomnijmy
o naszym wewnętrznym przygotowaniu na przyjęcie Zbawiciela, tak żeby
przeżywanie tego świątecznego zwiastowania było pełne. A kiedy będzie
takie? Wówczas, gdy najpierw wyjdziemy na pustynię. Nie, nie musimy
udawać się w daleką drogę. Prorok
nie miał tu na myśli Sahary czy
Gobi, lecz puste miejsce, niewypełnione ludźmi i mnogością bodźców,
które niepokoją nasze zmysły. Przygotowujmy więc nasze umysły i serca
na przyjście Pana.
Dlatego też, kiedy przeczytałem
pierwszy raz kazanie biskupa Younana wygłoszone 31 października
2017 w Warszawie, byłem nim poruszony. Dlatego postanowiłem Wam
drodzy Czytelnicy przybliżyć to jakże
cenne zwiastowanie — właśnie na
Święta. Niech będzie ono odskocznią wobec świątecznych przygoto-

wań, miłych spotkań i świątecznego
leniuchowania.
Czasu spędzonego w gronie rodziny czy przyjaciół nie sposób przecenić, ale też pustynnych dróg nie
można za wszelką cenę unikać. Na
nich bowiem najczęściej spotkać możemy Pana. Warto więc wyjść, choć
na chwilę, z tego przepełnionego
świata i spojrzeć w górę ku Bogu.
Tak to końcówka adwentu zastała nas przy składaniu kolejnego
numeru „Zwiastuna Paraﬁalnego”.
Znajdziecie w nim wiele wspomnień
o wydarzeniach, które miały miejsce
w naszym zborze podczas tego szczególnego, jubileuszowego roku 500 lat
Reformacji, a także świąteczny kącik
poetycko-literacki.
Cieszę się z każdego, kto bierze
udział w naszych nabożeństwach
niedzielnych czy tygodniowych, jak
również w naszych wspólnych wyjazdach, aby uczestniczyć w wydarzeniach na terenie diecezji. Bycie
razem umożliwia poznanie, daje poczucie bliskości i umożliwia doznanie
miłości w akceptacji. Dziękuję Wam
za każdy uśmiech, każdą rozmowę
i spotkanie przy stole w pierwszą niedzielę miesiąca, za każdą modlitwę.
Życzę Wam, aby te Święta były dla
Was szczególnym czasem zbliżenia
do Pana, który przyszedł dla naszego zbawienia, i do siebie nawzajem, a także wewnętrznego pokoju,
radości i zdrowia, a w Nowym 2018
Roku — szczególnego Bożego prowadzenia w wyznaczaniu sobie celów
i ich realizacji.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa
niech będzie z wami!
Wasz duszpasterz
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Kazanie zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego
w Jordanii i Ziemi Świętej, bpa Muniba A. Younana
wygłoszone podczas centralnych obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji
w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie,
29 października 2017

Przeto nie bójcie się ich: albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało
być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.
27. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co
słyszycie na ucho, głoście na dachach. 28. I nie bójcie się tych, którzy
zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który
może i duszę i ciało zniszczyć w piekle. 29. Czyż nie sprzedają za grosz
dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli
Ojca waszego. 30. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone.
31. Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli. 32. Każdego
więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim,
który jest w niebie. 33. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi,
i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie.
Mt 10:26-33
To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę
być z wami w Polsce podczas obchodów 500 lat reformacji. Przynoszę
pozdrowienia od mojego Kościoła,
Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła
w Jordanii i Ziemi Świętej, oraz z Jerozolimy, Świętego Miasta. Dziękuję
za zaproszenie i proszę was o nieustające modlitwy o pokój i sprawiedliwość dla wszystkich ludzi w Ziemi
Świętej. Proszę, módlcie się o pokój
dla Jerozolimy.
Rok temu w Święto Reformacji byłem w Lund w Szwecji. W ten dzień
jako prezydent Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) miałem zaszczyt być współgospodarzem historycznego nabożeństwa luterańsko-rzymskokatolickiego z udziałem pa-
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pieża Franciszka oraz ks. Martina
Junge, sekretarza generalnego ŚFL.
Zebraliśmy się w Szwecji nie tylko,
aby modlić się z okazji tak monumentalnej rocznicy, ale by podjąć zobowiązanie dotyczące przyszłości międzynarodowego dziękczynienia, pokuty i wspólnego świadectwa
jako jedno Ciało Chrystusa. Te trzy
zobowiązania — dziękczynienie, pokuta i wspólne świadectwo — są bardzo ważnymi elementami naszych
obchodów reformacyjnych, ponieważ
nie chcemy świętować podziału. (...)
Po pierwsze, dziękujemy, że wzajemnie uznajemy, iż nasze Kościoły
są lojalne wobec Ewangelii Jezusa
Chrystusa. Jesteśmy wdzięczni, że
bolesne słowa i działania z prze-

szłości zostały przekute w nowe docenienie wierności odzwierciedlonej
w każdym z naszych Kościołów. Jednocześnie żałujemy za grzechy podziału, nasze błędy i ból, który sprawiliśmy jedni drugim. Żywy i składający świadectwo Kościół Jezusa
Chrystusa nie chowa się za błędami
przeszłości, ale wyznaje i prosi o wybaczenie. Nie ma żadnego Kościoła,
który mógłby powiedzieć o sobie, że
nigdy nie postąpił źle. Z tego też powodu w liturgii Wspólnej Modlitwy,
użytej w Szwecji w 2016 r., luteranie
i katolicy modlili się razem: „O Boże
miłosierdzia, wyznajemy, że nawet
dobre działania reform i odnowy wywoływały często niezamierzone negatywne konsekwencje. Przynosimy
przed Twoje oblicze brzemię winy
przeszłości, gdy nasi przodkowie nie
podążali za Twoją winą, aby wszyscy
byli jedno w prawdzie Ewangelii”.
Wspólne oświadczenie podpisane
przez papieża Franciszka i mnie łączy zobowiązanie do pokuty z naszym Chrztem: „Nasza wspólna wiara
w Jezusa Chrystusa i nasz chrzest
wymagają od nas codziennego nawrócenia, dzięki któremu będziemy
mogli odrzucić historyczne spory
i konﬂikty, które hamują służbę pojednania”. Ponieważ wyznajemy jedną wiarę i mamy jeden Chrzest, możemy wspólnie składać dziękczynienie i pokutować.
Po trzecie, w duchu trwającej reformacji zobowiązujemy się do wspólnego świadectwa. W oświadczeniu
z 2016 r. czytamy: Wznosząc się ponad te wydarzenia w historii, które
są dla nas ciężarem, przyrzekamy, że

wspólnie będziemy świadkami miłosiernej łaski Boga, która stała się widzialna w Chrystusie ukrzyżowanym
i zmartwychwstałym. Świadomi, że
sposób, w jaki odnosimy się do siebie nawzajem, kształtuje nasze świadectwo o Ewangelii, zobowiązujemy
się do dalszego wzrastania w komunii, zakorzenionej w chrzcie, dążąc do usunięcia pozostających jeszcze przeszkód, które utrudniają nam
osiągnięcie pełnej jedności. Chrystus pragnie, abyśmy stanowili jedno,
aby świat uwierzył (por. J 17, 23).
Po 500 latach reformacji zobowiązanie Kościoła do dziękczynienia, pokuty i wspólnego świadectwa ukazuje światu, że to, co nas łączy, jest o
wiele ważniejsze niż to, co nas dzieli.
Chciałbym podzielić się z wami
pewnym świadectwem, które przykuło moją uwagę w Szwecji, zanim jeszcze miałem okazję spotkać
papieża Franciszka podczas uroczystego nabożeństwa. Było to codzienne nabożeństwo w katedrze
w Lund. Zaraz po liturgii komunijnej stało się coś niezwykłego. Przed
końcową pieśnią zobaczyliśmy nagle
proboszcza rzymskokatolickiej paraﬁi św. Tomasza z Akwinu w Lund
wchodzącego do luterańskiej katedry
z ﬂagą Watykanu, ikoną Matki Bożej oraz swoją wspólnotą katolicką.
Przeszli do przedniej części kościoła
i dołączyli do luterańskiego zboru,
aby wspólnie z nim śpiewać i modlić się. Gdy zebraliśmy się wokół
ołtarza, uświadomiłem sobie, że jeszcze nigdy nie widziałem tak wielu
przejętych i szczęśliwych twarzy. To
było jak we śnie. Ludzie w kościele
Zwiastun Parafialny nr 56
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byli zaskoczeni. Przypomniało mi to
dzień Zesłania Ducha Świętego, gdy
uczniowie i ludzie byli zdumieni tym,
co działo się na ich oczach. Wielu
miało łzy w oczach. To było potężne
i poruszające świadectwo o tym, jak
Duch Święty zawsze nas gromadzi,
jednoczy i uzdalnia do wspólnej misji
dla Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Zatem dzisiaj, gdy kończy się jubileusz 500 lat reformacji, nie chcę
koncentrować się ani na zachwytach, ani też na żalach przeszłości. Chciałbym, abyśmy mieli możliwość wspólnego zastanowienia się,
do czego Bóg nas wzywa, kim mamy
być, co mamy czynić jako jedno Ciało
Chrystusa w ciągu kolejnych 500 lat.
Tekst kazalny na dzisiejszy dzień
jest niezwykle znaczący, jeśli wspólnie patrzymy w przyszłość. W Ewangelii Mateusza (10, 32-33) Jezus
mówi do swoich uczniów: „Każdego
więc, który mię wyzna przed ludźmi,
i Ja wyznam przed Ojcem moim,
który jest w niebie; ale tego, kto by
się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się
zaprę przed Ojcem moim, który jest
w niebie”.
To prawda, że często odczytujemy
ten tekst jako osobiste przesłanie do
indywidualnych chrześcijan. Ale w tę
Niedzielę Reformacyjną, słowa te są
dla mnie bezpośrednim przesłaniem
do naszych Kościołów.
Dziś żyjemy w świecie zasług i konsumpcji, ekstremizmu i populizmu.
To są wartości i ideologie, które wyznaje świat. To są rzeczy, które media
i popkultura uznają za silne i znaczące. Pytanie skierowane dziś do
6
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nas brzmi: co wyznaje Kościół w konfrontacji z taką kulturą? Jakie wartości wyznajemy?
500 lat temu Marcin Luter widział, że Kościół często wyznawał
zasady świata aniżeli krzyż Chrystusa. Był sfrustrowany tym faktem
i odważnie wzywał do reformy swojego ukochanego Kościoła katolickiego. Wiemy także, że poszukiwał
łaskawego Boga, Jego miłosierdzia.
Wciąż szukał głównego przesłania Ewangelii, które Kościół powinien wyznawać. I znalazł je w Liście
do Rzymian 3, 28: „Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie
od uczynków zakonu”.
Ta prawda, że chrześcijanin jest
zbawiony z łaski przez wiarę, niezależnie od uczynków, stała się centralnym przesłaniem reformacji.
Później, w Artykułach Szmalkaldzkich, fragment ten został zreﬂektowany głębiej: „Jezus Chrystus,
Bóg i Pan nasz, umarł z powodu
grzechów naszych i zmartwychwstał dla usprawiedliwienia naszego (Rz 4, 25). On sam tylko jest
Barankiem Bożym, który gładzi
grzechy świata (J 1, 29); Bóg na
Niego włożył nieprawości wszystkich nas (Iz 53, 6). Wszyscy zgrzeszyli i usprawiedliwieni bywają
darmo, bez uczynków, czyli własnych zasług, z łaski Jego, przez
odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, we krwi Jego” (Rz 3,
23-25) — Artykuły Szmalkaldzkie,
część 2.
Dla Lutra było jasne, że Kościół
jest po to, aby wyznawać Chrystusa

i tylko Chrystusa. Kościół jest wezwany, aby ogłaszać łaskę, miłosierdzie i miłość Boga, która jest wolnym darem i nigdy na sprzedaż! Jeśli kiedykolwiek stwierdzimy, że nasze Kościoły nie nauczają radykalnej miłości krzyża, jeśli kiedykolwiek
dojdziemy do wniosku, że nasze Kościoły przedkładają swoje interesy
nad potrzeby biednych i ciemiężonych, zagubionych i samotnych, to
wówczas Kościoły potrzebują reformacji. To powód, dla którego jednym
z haseł reformacji były słowa ecclesia
semper reformanda est: Kościół musi
się zawsze reformować.
Teolożka z Indii, prof. Monica Melanchton, napisała m.in.: „Zbawienie nie może i nie powinno być na
sprzedaż, ale dziś idolatria mamony
wzięła świat za zakładnika. . . nasze
społeczeństwa poświęciły swoje zasady na ołtarzu konsumeryzmu. . .
Żyjemy w świecie, w którym bogactwo jest bogiem, a religie służą
mamonie, podobnie jak czynili to
szarlatani w imię Kościoła na przestrzeni wieków — od Tetzla sprzedającego odpusty w XVI wieku po
teleewangelistów sprzedających zbawienie, uzdrowienie i dobrobyt”.
Profesor Melanchton słusznie podkreśla, że problemy XVI w. trwają
do dziś. Ale bylibyśmy w błędzie, jeśli uwierzylibyśmy, że tylko ekstremiści trudnią się sprzedażą zbawienia. Nazbyt często wolny dar łaski
zostaje wykoślawiony i ukazany jako
zestaw praw, norm kulturowych lub
polityczna ideologia. Bez względu na
to, czy zwiastowana z ambony, czy
rozpowszechniana w Kościele, nar-

racja mówiąca o tym, że Ewangelia
jest formułą na osiągnięcie szczęśliwości, akceptacji innych, własnej
wartości lub sprawiedliwości — niczym nie różni się od treści głoszonych przez fundamentalistów, których często oskarżamy z taką łatwością. Ponadto „pogoń za bogactwem i władzą idzie w parze z wyzyskiem i wykorzystywaniem pozycji słabszych uwięzionych w spirali biedy, systemowej opresji, konﬂiktu i przemocy”. Owo przekręcanie Ewangelii powoduje nie tylko duchową krzywdę, ale także realne, ﬁzyczne zagrożenie dla bliźnich.
Z tego też powodu nawet po 500 latach, hasło reformacji jest wciąż ważne: ecclesia semper reformanda —
Kościół musi się zawsze reformować.
A jeśli się reformuje, to dźwiga świadectwo o Chrystusie, i to Ukrzyżowanym.
Uwierzcie mi, wezwanie do reformacji nie jest przesłaniem tylko dla
jednego Kościoła lub tylko jednej tradycji. Każdy z Kościołów pragnie być
wierny Ewangelii, każdy z naszych
Kościołów potrzebuje reformy. Reformacja jest prośbą do Ducha Świętego, aby nas zmieniał, reformował,
przeobrażał i kształtował, abyśmy
byli świadkami krzyża.
Jezus powiedział: „każdego więc,
który mnie wyzna i Ja wyznam;
ale tego, kto by się mnie zaparł,
i Ja się zaprę”. Dziś stajemy przed
pytaniem: czy nasze Kościoły stawiały Ewangelię zawsze w centrum
wszystkiego, co robiły? A może stawialiśmy w centrum wszystko inne,
tylko nie Ewangelię? Zadawanie soZwiastun Parafialny nr 56
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bie tych pytań nie jest przyjemne
ani wygodne, ale nigdy nie wolno
nam się wstydzić Ewangelii Chrystusowej, nigdy nie wolno nam się
wstydzić potrzeby reformacji! Marcin
Luter powiedział kiedyś znane słowa:
„Bądźmy grzesznikami i grzeszmy
śmiało, ale jeszcze mocniej wierzmy
i radujmy się w Chrystusie!”. Oznaczają one, że nigdy nie możemy milczeć o Dobrej Nowinie w obawie,
że popełnimy jakiś błąd. Nigdy nie
wolno nam chować światła Chrystusowej miłości przed światem w obawie, że możemy obrazić innych.
Jeśli nie głosimy miłości — któż
to zrobi? Jeśli nie nakarmimy biednych — któż to zrobi? Jeśli nie sprzeciwimy się uciskowi — któż to zrobi?
Jeśli nie zaśpiewamy „alleluja” —
któż to zrobi?
Nasz brat Marcin Luter napisał
kiedyś o tym, jak szybko „jeszcze
nie teraz” przeradza się w „nigdy”.
W tym momencie, po 500 latach
niezgody między Kościołami, nie ma
już czasu na „jeszcze nie teraz”.
Nie ma innego czasu jak ten, który
już mamy, aby ponownie zobowiązać
się do śmiałego zwiastowania miłości
Jezusa Chrystusa w słowach i czynach. Kościół nigdy nie może wyznawać zemsty, nienawiści, zgorzknienia lub przemocy. Nigdy nie możemy
pozwolić, aby przeszłość deﬁniowała
naszą teraźniejszość i przyszłość!
W mocy Ducha Świętego powinniśmy otwarcie wyznawać, że każdy
człowiek został stworzony na obraz
i podobieństwo Boga i że każdy człowiek został w ten sam sposób zbawiony przez krzyż Jezusa Chrystusa.
8
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Poprzez Słowo, służbę i sakramenty
Kościół zwiastuje całemu światu, że
w Chrystusie jesteśmy wolni i jeśli
Syn nas wyzwolił, to naprawdę jesteśmy wolni. To jest nasze wyznanie!
Z tego powodu ŚFL słusznie przyjęła za motto obchodów 500 lat reformacji słowa „Wyzwoleni przez łaskę
Bożą”. Cztery proste słowa — wyzwoleni przez Bożą łaskę — przypominają Kościołowi (i światu), że zasadniczym przesłaniem reformacji jest
wyzwolenie.
Świat czeka na przesłanie wyzwolenia! Świat odczuwa głód i pragnienie za tym chlebem i winem. Dziś jest
to chór głosów, które pytają: „Kiedy
zostaniemy wyzwoleni?”.
Uchodźcy u granic Europy pytają:
„Gdzie jest moje wyzwolenie? Gdzie
jest moja godność?”. Ludzie każdego
narodu, którzy odczuwają zagrożenie III wojną światową, nawet nuklearną, pytają: „Gdzie jest nasze wyzwolenie od kultury przemocy i nienawiści?”. Ludzie pogrążeni w biedzie pytają: „Kiedy będziemy wyzwoleni z grzechów chciwości i kapitalizmu?”. Naród palestyński po 50 latach okupacji pyta: „Kiedy będziemy
wyzwoleni z niesprawiedliwego systemu okupacji?”. Izraelczycy pytają:
„Kiedy będziemy wyzwoleni z konﬂiktu z naszymi sąsiadami i kiedy
będziemy mogli żyć w pokoju opartym na sprawiedliwości?”. Jest wielu
chrześcijan na Bliskim Wschodzie,
którzy doświadczają prześladowania
i pytają: „Kiedy będziemy wyzwoleni?
Kiedy społeczność międzynarodowa
pospieszy nam z pomocą i wstawi się
za nami?”.

Widzimy, że ewangeliczne przesłanie o wyzwoleniu jest zaadresowane
nie tylko do Kościołów. To Dobra Nowina dla zranionego świata uwięzionego w chciwości i lęku. Dziękujemy
dzisiaj za to, jak reformacja wzmocniła nasze wyznawanie Dobrej Nowiny i pogłębiła głoszenie wyzwalającej mocy Jezusa Chrystusa.
Wierzę, że w ciągu następnych 500
lat Kościół powołany jest do profetycznej misji, do wyznawania naszej
wolności w Chrystusie i to nie tylko
biednym i ciemiężonym, ale także
tym, którzy są ciemiężycielami. Przesłanie wyzwolenia jest również dla
tych, którzy promują rasizm, ekstremizm, populizm, nienawiść i przemoc. Także oni muszą zostać wyzwoleni! Także oni potrzebują daru łaski
i wolności, która jest odpowiedzią na
życie inspirowane łaską Bożą.
Nie tak dawno temu spotkałem się
z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Była to delegacja ŚFL, w skład
której wchodziłem ja jako prezydent
oraz ks. Martin Junge, sekretarz generalny ŚFL. Podarowaliśmy papieżowi zardzewiały dzbanek do herbaty
używany przez somalijskich uchodźców w obozie Dadaab na terenie Kenii. Ten obóz jest jedną z czterech
misji ŚFL prowadzonej w imieniu
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).
Gdy Franciszek zobaczył naczynie
pokryte rdzą, wstał z fotela i przyjął czajnik z uśmiechem. Powiedział,
że znajdzie dla niego specjalne miejsce w swoim biurze. Później dodał:
„To jest coś, czego dzisiejszy świat
potrzebuje — ekumenicznego mę-

czeństwa”. Zapytaliśmy: „Czy chodzi
o białe męczeństwo składania świadectwa przez słowo, czy czerwone
poprzez poświęcenie życia?”. Jego
Świątobliwość odpowiedział: „Oczywiście, że wolimy białe męczeństwo,
aby wyznawać i zaświadczać o Jezusie Chrystusie w naszych duszach,
ciałach i Kościołach. Nie poszukujemy czerwonego męczeństwa! Ale jeśli nadejdzie, to musimy być gotowi”.
Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie. Moją modlitwą dla naszych
Kościołów na następne 500 lat niech
będą słowa, abyśmy byli przygotowani na ekumeniczne świadectwo
i męczeństwo. Po 500 latach nadszedł czas, abyśmy odstawili na
bok nasze spory i złączyli głosy we
wspólne wyznawanie Chrystusa dla
dobra tego świata.
Marcin Luter stał ongiś przed władzami tego świata i miał powiedzieć: „Tak oto stoję, inaczej nie mogę”. Także i dziś musimy powstać
przeciwko mocom i zwierzchnościom,
które zagrażają naszemu światu, ale
wiele nie zdziałamy, jeśli będziemy
stać spokojnie. Z tego powodu, zamiast „Tak oto stoję”, chciałbym widzieć złączone ręce naszych Kościołów i wspólne wyznanie: „Tak oto
idziemy!”. Tak oto idziemy, podróżując razem: różne Kościoły, różne
tradycje, różne języki, różne kultury,
różne rodzaje muzyki, różne eklezjologie, różne rozumienie służby duchownego, a mimo to wszyscy zbawieni przez jeden krzyż Chrystusa,
naszego Wyzwoliciela. Podróżujemy
wspólnie, wyznając i składając świadectwo dla Chrystusa.
Zwiastun Parafialny nr 56
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Każdego więc, który mnie wyzna
przed ludźmi, i Ja wyznam przed
Ojcem moim, który jest w niebie —
mówi Jezus. Dziś zaczyna się kolejne
500 lat w historii Kościoła Jezusa
Chrystusa. Dziś rozpoczyna się 29.
rozdział Dziejów Apostolskich. Tak
oto idźmy!
Czy dołączycie do mnie i wraz ze
mną będziecie śmiało wyznawać wy-

zwalającą miłość Jezusa Chrystusa
jako jeden, święty i apostolski Kościół?
Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus przyjdzie powtórnie. Bogu niech będą dzięki!
Niech miłość Boga, która przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże
serc i myśli waszych w Chrystusie
Jezusie. Amen.

Wprowadzenie Rady Parafialnej, 22 stycznia 2017
Wybory w Paraﬁi, zgodnie z wyborczym kalendarzem, odbyły się
podczas Zgromadzenia Paraﬁalnego
20 listopada 2016. Dokładnie pięć
lat po wprowadzeniu poprzedniej
Rady Paraﬁalnej, 22 stycznia 2017
biskup Waldemar Pytel wprowadził
w urząd nową.
W skład nowej Rady Paraﬁalnej
weszli: Katarzyna Bruzi (kurator),
Przemysław Burchardt, Edyta Fajfer,
Sebastian Garwol, Marcin Kowalak
(sekretarz), Jolanta Sikora (skarbnik), ks. Waldemar Szczugieł (proboszcz). W skład Komisji Rewizyjnej powołani zostali: Krystyna Bałon (przewodnicząca), Ryszard Ekert,
10
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Janusz Kaleniak. Do Synodu Diecezji Wrocławskiej wchodzą jako delegaci paraﬁi w Wałbrzychu: Katarzyna Bruzi (delegat z wyboru),
ks. Waldemar Szczugieł (delegat z urzędu).
Atmosfera była podniosła, choć
i smutna, ponieważ w ostatnim tygodniu pożegnaliśmy jednego z członków dotychczasowej Rady, świętej
pamięci Pana Ireneusza Kolendę.
Dziękujemy Bogu za służbę Jego
i całej poprzedniej Rady Paraﬁalnej,
prosimy o błogosławieństwo i prowadzenie dla nowo wprowadzonej. Po
nabożeństwie zebraliśmy się wszyscy
przy skromnym poczęstunku.

W pierwszym rzędzie stoją od lewej: Jolanta Sikora, Edyta Fajfer, Katarzyna Bruzi,
Przemysław Burchardt, Sebastian Garwol, Marcin Kowalak

Od lewej: bp Waldemar Pytel, Krystyna Bałon, Ryszard Ekert, Janusz Kaleniak

Zwiastun Parafialny nr 56
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Koncert Reformacyjny w wałbrzyskim kościele Zbawiciela.
Największe przedsięwzięcie w ramach uczczenia jubileuszu 500
lat Reformacji odbyło się w piątek, 16 czerwca 2017. W wykonaniu Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Jerzego Wiencka oraz solistki,
Joanny Dobrakowskiej (mezzosopran), usłyszeliśmy Pieśni biblijne op. 99 Antonina Dvořáka
oraz II Symfonię „Reformacyjną”
D-dur (wydaną jako V) op. 107
Feliksa Mendelssohna. Informacje o tym koncercie ukazały się
w prasie, internecie, a także na
wielkich billboardach w mieście
i poza nim.

12

Zwiastun Parafialny nr 56

Zwiastun Parafialny nr 56

13

II Festiwal Organowy im.
Christiana Schlaga (Świdnica — Wałbrzych, 9-13 lipca
2017). Ostatniego dnia festiwalu w kościele Zbawiciela
wystąpił dwunastoletni organista Jakub Moneta. Młody
pasjonat gry organowej zachwycił słuchaczy swoim
kunsztem, do którego doszedł
dzięki talentowi, wytrwałej
pracy oraz pomocy nauczyciela i mentora, p. Macieja Batora. W repertuarze znalazły
się utwory m.in. Jana Sebastiana Bacha, Charlesa-Marie
Widora i Mieczysława Surzyńskiego. 5 września Jakub Moneta zagrał ponownie, tym
razem na wernisażu wystawy
z okazji 500 lat Reformacji.

Występ chóru American University Chamber Singers pod dyr. Daniela Abrahama,
z towarzyszeniem ﬁlharmoników sudeckich, odbył się w kościele Zbawiciela w Wałbrzychu 20 maja 2017. Śpiewacy wykonali utwory Bacha, Caldara i Zelenki.
14
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Wystawa „500 lat protestantyzmu na
Śląsku”. Ekspozycję, którą przygotowało Muzeum w Görlitz, mogliśmy oglądać w Wałbrzychu przez cały wrzesień.
Najpierw gościła ona w kościele Zbawiciela (zdjęcie u góry), a potem w atrium
Biblioteki pod Atlantami (fotograﬁa po
prawej). W kościele obejrzało ją ok. 200
osób, w bibliotece prawie drugie tyle.
Dziękuję dyrekcji Biblioteki pod Atlantami za współpracę i chętne przyjęcie
wystawy.
Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola
Scriptura”. Wydawnictwo Augustana
oraz Generalny Wizytator Nauczania
Kościelnego przeprowadzili — w roku
szkolnym 2016/2017 — kolejną edycję
konkursu ze znajomości księgi Dziejów
Apostolskich. Po raz pierwszy przedstawiciel naszej paraﬁi, Tomek Burchardt,
wziął udział w ﬁnale, który odbył się
w Bielsku-Białej (1 kwietnia 2017) i został jego laureatem! Tomek był jedynym
przedstawicielem naszej diecezji. Cieszymy się z jego zaangażowania i życzymy dalszych sukcesów.

Zwiastun Parafialny nr 56
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Moje przemyślenia w formie wierszowanej
z pobytu w Idarze
(23-26 września 2016)
Na wycieczce w Idarze byliśmy.
Wiele rzeczy się tam dowiedzieliśmy.
Jak z kamienia piękną ozdobę zrobić
By każdą kobietę mógł potem zdobić.
Co się przed wiekami człek musiał napracować
By kamienie w pełni blasku ludziom oferować.
Praca przy szlifowaniu kamieni tak trudna była,
Że ludziom życie do czterdziestki skróciła.
Efekty tej ciężkiej pracy biednych szliﬁerzy
W pięknym muzeum oglądać dziś należy.
Myślisz sobie kamień — co to takiego,
no ładny jest, nieraz nawet śliczny.
Lecz pomyśl, jak wyglądał jego
proces technologiczny?
Bo my to wszystko widzieliśmy na własne oczy.
I nikt nas teraz już nie zaskoczy.
Rodzaj kamienia, styl szlifowania,
czy stopień twardości.
Bo my w tej dziedzinie mamy już trochę wiadomości.
Idar miasteczko w scenerii górskiej położone.
Na zdjęciach zastało przez nas utrwalone.
W szczególności kościół w skale usytuowany.
Przez każdego fotografa był pod uwagę brany.
W sobotę obiad ﬁrmowy jedliśmy,
I loty szybowców przy okazji oglądaliśmy.
A w niedzielę nabożeństwo dla dzieci głównie było.
I znowu każdemu z nas doświadczeń przybyło.
Pastorin Angelika tak to zorganizowała,
Że dziatwa chętnie się angażowała.
A potem wspólne spotkanie z wiernymi
przy kawie się odbyło.
I wszystkim było bardzo, bardzo miło.
Szprechaliśmy po niemiecku od rana do nocy,
Jedni perfekt, inni używali rąk do pomocy.
Ale w każdej kwestii się dogadaliśmy
I godnie paraﬁę naszą reprezentowaliśmy.
Jolanta Sikora
16
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Wspólne świętowanie Wniebowstąpienia. Na 25 maja przypadło w tym
roku święto Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Jak to jest od kilku już lat
w naszym zwyczaju, z wielu paraﬁi zjechaliśmy się do Świerzawy, aby tam,
w byłym kościele pw. Św. Jana i Katarzyny z II połowy XIII w. (dziś muzeum),
uczestniczyć w uroczystym nabożeństwie. Po nabożeństwie proboszcz paraﬁi
w Jaworze zaprosił nas do udziału w paraﬁalnym święcie na terenie zaprzyjaźnionego gospodarstwa agroturystycznego. Wspaniała okazja, aby podtrzymać
stare znajomości i spotkać nowych przyjaciół. Za to spotkanie serdecznie
dziękujemy gościnnej paraﬁi w Jaworze. XWS
Krótka wizyta w Landshut. 30 maja
2017 roku, wracając z ekumenicznego kursu w Josefstal w Alpach
Bawarskich, wstąpiłem, aby odnowić kontakty, do ewangelickiej paraﬁi w Landshut. Wiele lat temu kontakt — najpierw dość intensywny —
urwał wraz z odejściem na emeryturę tamtejszego proboszcza, ks. Guta. Będąc więc niedaleko, postanowiłem zobaczyć, jak żyje teraz tamtejsza paraﬁa. Bardzo miło przyjął mnie
aktualny proboszcz, ks. Felix Reuter.
Kiedy się przedstawiłem i opowiedziałem pokrótce historię naszych
kontaktów, uśmiechnął się szczerze
i powiedział: „To teraz wreszcie wiem,

skąd się wziął obraz przedstawiający
wałbrzyski kościół Zbawiciela w naszej zakrystii, bo dotąd nikt nie potraﬁł mi tego wytłumaczyć”. Potem
miałem jeszcze okazję spotkać się
z ks. Gutem, który bardzo ciepło
wspominał swoje pobyty w Wałbrzychu. Było bardzo miło, ale do domu
miałem długą drogę, stąd po poczęstunku udałem się w dalszą podróż,
oczywiście nie zapominając zaprosić
gospodarza i grupy jego paraﬁan do
złożenia wizyty w Wałbrzychu. Morał
tego pobytu jest dla mnie taki: nigdy nie myśl do przodu — jak mnie
przyjmą, co powiedzą, bo wtedy na
pewno przejdziesz mimo. XWS
Zwiastun Parafialny nr 56
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U góry: wałbrzyscy paraﬁanie podczas
nabożeństwa z okazji 500 lat Reformacji;
po lewej: ks. Waldemar Szczugieł z wizytą w Landshut — z ks. Reuterem; po
prawej: z ks. Gutem
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Nabożeństwo z okazji 500 lat Refomacji. 31 października 2017 także w naszej paraﬁi uroczyście obchodziliśmy pięćsetlecie ogłoszenia przez wykładowcę
uniwersytetu w Wittenberdze, augustiańskiego mnicha Marcina Lutra, tez
wzywających do dyskusji na temat odpustów. Podczas nabożeństwa członkowie Rady Paraﬁalnej odczytali kilkanaście wybranych tez. Nabożeństwo zostanie nam na dłużej w pamięci także z tego powodu, że przeżywaliśmy je
jeszcze w kościele Zbawiciela (zob. fot. po lewej oraz na okładce). Normalnie,
od połowy października, nabożeństwa odbywają się już w zimowej kaplicy.
Kołysanka
Śpij, Jezuniu, śpij malusi
Przytul główkę do podusi.
Popatrz, srebrna gwiazdka mruga.
O, maleńki, tam jest druga.
Rozgwieżdżone niebo całe
Wyśpiewuje Ci na chwałę
Śląc na ziemię hymn radości
Że Syn Boży tu zagości.
Więc zaśnij już i oczka zmruż
Dziś nie martw się o losy świata.
Dziś chleb połamie z wrogiem wróg
Brat nie zabije brata.
Dziś nie uroni jednej łzy
Ten, kto przy żłóbku Twym zagości.
Bo w tę tajemną, świętą noc
Nie ma w nas zła i nieprawości.
I nie ma słów, co czasem bolą,
Myśli zatrutych czyjąś złą wolą.
I rąk, nie zawsze w uścisku splecionych,
Rozstań, pożegnań i serc zranionych.
Bo tylko dziś, ta jedna noc
Ma tę niezwykłą siłę i moc,
Że się spełniają wszystkie życzenia
Wiary, nadziei i miłości...
A... Boże Narodzenie niech w nas tkwi,
Przez wszystkie, wszystkie dni.
Grażyna Szymborska
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Noc Bożego Narodzenia
Przedruk opowiadania
zamieszczonego w „Kalendarzu Ewangelickim” 1954, s. 67-70
Było to tak.
W wigilię Bożego Narodzenia pojechali wszyscy do kościoła na pasterkę, tylko ja i babcia zostałyśmy
w domu same, Ona była za stara, ja
za mała, aby pojechać i zostałyśmy
same. W domu było pusto, a nam tak
bardzo smutno, żeśmy nie mogły jechać ze wszystkimi, zobaczyć żłobka
pośród świec płonących, słuchać pieśni i śpiewać razem.
Wtedy babcia usiadła w rogu swojej sofy, wzięła moje ręce w swoje
chude dłonie i tak zaczęła mówić:
— Raz w ciemną noc wyszedł człowiek stary, aby dostać ognia. Chodził od chaty do chaty, pukał i prosił: Ludzie pomóżcie mi, użyczcie
iskrę. — Dzieciątko mi się urodziło,
muszę rozpalić ogień, aby ogrzać
żonę i dziecko. Poratujcie mię, ludzie!
Ale noc była późna, w chatach ciemno, ludzie spali, nikt go nie słyszał.
Więc człowiek szedł wciąż dalej,
upatrując blasku ognia. Spostrzegł
wreszcie płomień w oddali, na polu.
Skierował się w tę stronę. Rzeczywiście płonęło tu wielkie ognisko,
przygasając niekiedy — dokoła spało
mnóstwo białych owiec, a stary pasterz czuwał nad swą trzodą.
Człowiek szukający ognia zbliżył
się pośpiesznie, a wtem ujrzał u stóp
pasterza trzy wielkie brytany. Poczuwszy obcego psy rozwarły szeroko
20
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paszcze, aby na niego zaszczekać,
ale nie wydały głosu. Sierść zjeżyła
im się na grzbietach, białe kły błysnęły przy świetle ogniska, rzuciły
się z wściekłością ku starcowi, jeden
chwycił go za nogę, drugi za rękę,
a trzeci za gardło — ale zęby ich były
bezsilne, nie mogły mu wyrządzić
żadnej szkody. Człowiek otrząsnął
psy, jak kurz z ubrania. i chciał iść
dalej, lecz dokoła ogniska leżały białe
owce, grzbiet przy grzbiecie, szeroko,
że nogi nie miał gdzie postawić.
Więc zaczął iść po owcach, depcząc
je stopą, a żadna się nie przebudziła.
— Dlaczego, babciu? — zapytałam
zdziwiona. — Dlaczego owce się nie
przebudziły, choć człowiek deptał po
nich?
— Zaraz się dowiesz, dziecko. —
I mówiła dalej: Gdy nieznajomy na
koniec stanął przy ognisku, ujrzał go
pasterz. Był to człowiek nieuczynny
i ponury. Zobaczywszy obcego tak
blisko, z gniewem podniósł kij okuty,
który trzymał w ręku i z całej siły
rzucił nim w przybysza. Kij ze świstem przeszył powietrze, ale zamiast
ugodzić prosto w cel, zwrócił się na
bok i upadł gdzieś na polu.
— Babciu! Dlaczego kij nie chciał
uderzyć tego człowieka —- przerwałam znów zaciekawiona. Ale babcia
i tym razem nie odpowiedziała mi
wcale, tylko ciągnęła dalej.

— Wtedy obcy przemówił do pasterza: Poratuj mię, przyjacielu! Udziel
mi trochę żaru. Urodziło mi się dzieciątko i muszę rozniecić ogień, aby
ogrzać dziecko i matkę. Pasterz byłby
odmówił, ale widział przecież, że psy
jego nie mogły tego człowieka ukąsić,
że owce nie zbudziły się pod jego
stopą, że kij nawet uderzyć go nie
chciał — więc zalękniony nie śmiał
mu zabronić. Odezwał się niechętnie:
— Weź sobie, ile ci trzeba.
Lecz ogień się dopalał — nie było
już w nim większych głowni, ani płonących gałęzi, tylko wielki stos węgli, żarzących się jasnym płomieniem
i rzucających migotliwe błyski. Jakże
wziąć taki ogień bez łopatki, bez żadnego naczynia, w którym można by
przenieść to zarzewie?
— Weź ile chcesz — powtórzył już
złośliwie pasterz, bo widział, że proszący nie będzie mógł skorzystać
z pozwolenia.
Ale staruszek pochylił się spokojnie, wybrał rękami co największe węgle, włożył je w połę płaszcza, niby
jabłka lub orzechy, a one nie paliły
mu odzieży i nie sparzyły ręki.
Nie mogłam znowu powstrzymać
się od zapytania: Czemu te węgle,
babciu, nie sparzyły człowieka i nie
spaliły mu sukni?
— Zaraz się dowiesz, dziecko —
odpowiedziała babcia i tak mówiła
dalej: Wówczas ponury i złośliwy pasterz zdziwił się niesłychanie.
„Co to za noc” — pomyślał — „że
psy nie gryzą obcego, owce nie budzą
się, choć po nich stąpa, kij uderzyć
go nie chce, a ogień nie parzy?”.
Zwrócił się do przybysza i zapytał:

— Co to za noc dziwna? I dlaczego
wszystko okazuje ci taką dobroć?
— Nie mogę ci powiedzieć tego —
odparł nieznajomy — jeśli sam nie
przejrzysz.
I oddalił się śpiesznie, aby prędzej rozpalić ogień w swojej chacie
i ogrzać żonę i dziecko.
Zaciekawiony pasterz poszedł za
nim. Chciał się przekonać, co to
wszystko znaczy i zrozumieć te dziwy.
Postępował więc za nieznajomym,
aby wejść tam, gdzie on wejdzie.
I przekonał się wkrótce, że nie miał
on nawet chaty, a jego żona i dziecko
znajdowały się w skalnej grocie,
gdzie nie było czym przykryć zimnego i wilgotnego kamienia. Zdumiał się znowu pasterz i chociaż był
twardego serca, uczuł litość na widok niemowlęcia, któremu przecież
musiało być zimno w tej wilgotnej,
ciemnej jaskini. Wzruszony, śpiesznie rozwiązał węzełek, wyjął z niego
miękką białą skórkę jagnięcia i podał
ją obcemu, żeby otulił w nią biedne
dzieciątko.
Ale zaledwie spełnił czyn miłosierny, gdy otwarły się oczy jego,
i ujrzał, czego dotąd nie mógł widzieć, i usłyszał, czego nie mógł
usłyszeć dotąd. Ujrzał dokoła siebie roje skrzydlatych aniołków, pełną
ich była grota, w której promieniało
światło, a wszystkie grały na srebrzystych lutniach i śpiewały cudną
pieśń o Zbawicielu, który narodził się
właśnie tej nocy, ażeby zbawić ludzi.
Jakież cuda oglądał teraz! Nie tylko
grota pełna była blasku, słodkiego
śpiewu i jasnych postaci aniołów,
ale widział ich wszędzie: w powieZwiastun Parafialny nr 56
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trzu, na górze; jedne śpiewały, płynąc jak stada obłoków, wysoko na
błękicie; inne przesuwały się tłumem
po ziemi, z lutniami w ręku, o skrzydłach srebrzystych; inne, przechodząc drogą, stawały przed grotą i zaglądały do niej, aby spojrzeć na dziecinę.
Radość i szczęście jaśniały nad ziemią, wkoło brzmiał śpiew i granie,
a pasterz widział i słyszał to wszystko
wśród ciemnej chłodnej nocy, w której przedtem nic dojrzeć nie mógł.
Wtedy padł na kolana i w gorących
słowach dziękował Bogu za to, że
przejrzał, że zobaczył.
Westchnęła babcia i dodała jeszcze:

— I my moglibyśmy zobaczyć to
wszystko, co ujrzał pasterz kiedy
w sercu jego odezwała się litość i miłość ku Narodzonemu — i dziś tłumy
aniołów płyną po niebie i ziemi, śpiewając chwałę Bożą — trzeba tylko,
byśmy przejrzeli.
A po chwili, jak zwykłe, położyła
mi rękę na głowie. Pamiętaj, że to
prawda, jak mnie tu widzisz, a ja
ciebie — rzekła. — Wiele jest rzeczy,
których nie widzimy — i nie pomogą
nam świece i lampki, nie pomoże
księżyc, ani samo słońce, jeżeli oczy
nasze nie przejrzały, jeżeli nie mamy
wzroku, który widzi Boga i chwałę
Jego, jaśniejącą dokoła nas, wszędzie.

„Jest taki dzień

bardzo ciepły, choć grudniowy;

dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski...”
Niechaj ten radosny, świąteczny czas
wleje w Wasze serca nadzieję, ufność

oraz wdzięczność za każdy darowany dzień.
A Nowy 2018 Rok niechaj przyniesie
zdrowie, dostatek i szczęście.
Życzy Rada Paraﬁalna
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Siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał
żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani
twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja
służebnica tak jak ty. (V Mojżeszowa 5, 14)
Wszystkich członków Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu zapraszam na doroczne zebranie sprawozdawcze — w niedzielę 28 stycznia 2018. Początek nabożeństwa o godz.
10.30. (Członkami Zgromadzenia są wszyscy należący do parafii ewangelicy, którzy ukończyli 18 rok życia, biorą czynny udział w życiu nabożeństwowym i sakramentalnym oraz opłacili składkę kościelną za 2017 rok).

Ochrzczony został Franciszek Walery Rojewski, urodzony 24 grudnia 2016
w miejscowości Drogheda (Irlandia). Chrzest odbył się w kościele Zbawiciela
w Wałbrzychu 2 lipca 2017. Życzymy dziecku szczególnego Bożego prowadzenia ku dorosłości, a rodzicom wszelkich Bożych błogosławieństw na trudnej
drodze wspólnego życia i wychowania syna.

Kościół Zbawiciela powoli się zmienia. W roku 2016 udało się wykonać generalny remont elewacji frontonu i jednej ściany pod wieżą. Na tyle tylko otrzymaliśmy środki. Można już teraz z daleka zobaczyć, jak cała budowla będzie
wyglądała w przyszłości. Niestety, na rok 2017 nie przyznano nam żadnych
funduszy, ale mamy nadzieję, że w przyszłym 2018 roku prace ruszą pełną
parą. Ale aby tak się stało, nade wszystko potrzebna jest modlitwa. Jeśli Pan
zechce, nikt prac nie powstrzyma. O tę modlitwę wstawienniczą proszę więc
Was wszystkich.
W międzyczasie przygotowujemy programy konserwatorskie dotyczące ruchomych zabytków, znajdujących się we wnętrzu kościoła, np. chrzcielnicy,
ambony, ołtarza oraz bramy wejściowej. Może małymi krokami także do tego
sakralnego wnętrza zawita tchnienie nowości.
W związku z wystawą „500 lat protestantyzmu na Śląsku” kościół Zbawiciela
był po kilka godzin dziennie otwarty, zaglądało do niego wiele osób i to nie
tylko w związku z wystawą. Mieszkańcy i turyści byli zainteresowani historią
tej budowli oraz ogólnie naszym Kościołem. Stąd powstała myśl, aby od maja
2018 stale otwierać to wnętrze raz czy dwa razy w tygodniu na kilka godzin.
Idea jest, pozostało jeszcze zastanowić się nad stroną organizacyjną. XWS
Zwiastun Parafialny nr 56
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