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Johann Wichern to nie tylko 
wieniec adwentowy

Ten numer naszego czasopisma obejmu-
je nie tylko wydarzenia związane z świętem 
reformacji, która w tym roku najmocniej jest 
akcentowana, ale sięga do grudnia. Grudzień 
to czas adwentu. Adwent to wieniec adwen-
towy w kościołach i w wielu naszych domach. 
Nie wszyscy wiedzą i pamiętają o tym, że wie-
niec adwentowy to nasz ewangelicki zwyczaj 
i warto ten fakt przypominać i podkreślać.  
A to wiąże się z tym, aby samemu wiedzieć, 
kim był pomysłodawca symbolu adwentowe-
go, co pozostawił po sobie oprócz wieńca ad-
wentowego.

Johann Hinrich Wichern urodził się 21 
kwietnia 1808 roku w Hamburgu. Po ukoń-
czeniu studiów teologicznych został księdzem  
i w ramach swojej służby zajmował się dzieć-
mi i młodzieżą. Były to dzieci i młodzież z tzw. 
ulicy, sieroty, bezdomne, wałęsające się po uli-
cach. W tamtych czasach był to wielki społecz-
ny problem.

Pragnąc pomóc sierotom w niedostatku, 
stworzył dla nich 12 września 1833 r. szkołę-
-przytułek, wówczas na przedmieściach Ham-

Katecheza dla dorosłych

burga i nazwał ją Das Rauhe Haus. 
Zabiegał o dobre wychowanie podopiecz-

nych. Dążył do tego, by stworzyć rodzinną at-
mosferę. W I niedzielę adwentu w 1839 r. do-
dał do dekoracji wystroju świetlicy, w której 
codziennie odbywały się wieczorne modlitwy,  
wieniec adwentowy. Jak podaje historia, na 
początku było to zwykłe koło, jakiego używa-
no w dorożkach i innych wozach, które przy-
ozdobiono zielonymi gałązkami choinki. Póź-
niej zastąpiono go kołem zrobionym z gałązek 
choinki. W pierwotnej formie miał on 28 świec 
zapalanych kolejno każdego dnia adwen-
tu. Pomysł spodobał się jego podopiecznym  
i praktykowano go w kolejnych latach. Wieniec 
adwentowy został przeniesiony do kościołów  
w Hamburgu, ale już w zmodyfikowanej 
formie, z czterema świecami oznaczającymi  
4 niedziele adwentu. I tak z Hamburga bardzo 
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szybko tradycja umieszczania wieńca adwen-
towego objęła najpierw Niemcy, później cały 
świat, nie tylko luterański, ale i innych kościo-
łów. Dlatego warto pamiętać o tym, że wie-
niec adwentowy to luterańska tradycja.

W 1860 r. został przeniesiony do Berlina. Jo-
hann Wichern organizował misję wewnętrzną 
w Kościele ewangelickim w Niemczech i stwo-
rzył instytucje funkcjonujące na podobnej za-
sadzie co Das Rauhe Haus

Zmarł 7 kwietnia 1881 roku w Hamburgu.
W czasie tegorocznych wakacji miałem spo-

sobność odwiedzić w Hamburgu dom  Rau-
es Haus. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, 
że stoi on jako jeden z kilkunastu budynków 
ogromnego kompleksu dzieła Johanna Wi-
cherna obejmującego szkołę podstawową, 
gimnazjum, szkołę wyższą, dom seniora i wie-
le budynków, w których odbywają się różne 
warsztaty, zajęcia techniczne, przyuczenia do 
zawodu itp. Postać Johanna Wicherna w pół-
nocnych Niemczech jest znana 
przede wszystkim z jego działal-
ności misyjnej i socjalnej, jaką 
rozwinął w ewangelickim ko-
ściele północnych Niemiec.

ks. Andrzej Krzykowski


