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Tekst: Ps. 34:2-5 
 
2. Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Chwała jego niech będzie zawsze na 
ustach moich! 
3. Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się! 
4. Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego! 
5. Szukałem Pana i odpowiedział mi, I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. 
 
 Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w Nim. Tak 
śpiewa młodzież w jednej ze swoich pieśni. Tak śpiewać chcemy i my dzisiaj, kiedy 
wspólnie obchodzimy 260 rocznicę budowy Domu Bożego w Wałbrzychu. 
 W czasie kontrreformacji ewangelicy utracili wszystkie swoje świątynie. Dopiero 
król pruski Fryderyk II, który po zajęciu Śląska w 1741 r. wprowadził równouprawnienie 
wszystkich wyznań, ulżył doli ewangelików. 
 W 1742 r. wybudowano własny Dom modlitwy, a w 1754 r. plebanię.  
 Obecny kościół, poświęcono dopiero w 1788 r. 
 Więcej historii można było wysłuchać wczoraj, w czasie sesji w ratuszu. Dzisiaj 
zaś chcemy, przede wszystkim, skupić się na Bożym Słowie, które pragnie nas, w tym 
uroczystym dniu zbudować.  
 Wyznajemy dzisiaj z psalmistą: Będę błogosławił Pana w każdym czasie, 
Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich! Dusza moja będzie się chlubić 
Panem!. 
 To wyznanie pobudza nas do pewnej refleksji, refleksji nad sobą, nad naszym 
życiem religijnym.  
 Jesteśmy wyznawcami Jezusa Chrystusa. Zadeklarowali to nasi rodzice w czasie 
chrztu, a my potwierdziliśmy to w czasie konfirmacji, którą poprzedził czas nauczania, 
czas poznawania Boga, w jego pośrednim i bezpośrednim objawieniu. 
 Dzisiaj pytamy: Co nam zostało z tego czasu? Czy imię Boże było zawsze na 
naszych ustach? Czy byliśmy dumni z tego, że przynależymy do Chrystusa i Jego 
Kościoła? 

Pełni podziwu dla wiary naszych przodków, dla ich mocy ducha, siły charakterów, 
stałości i ewangelickiej wytrwałości pytamy: skąd to wszystko się u nich brało, skąd ta 
wytrwałość w wierze, nawet w czasach prześladowań?  
Odpowiedź wydaje się być prostą. 

Ufali  swemu Panu. Byli pewni, że On jest z nimi, tak jak był z ich Ojcami. I nie 
zawiedli  się.  

Bracia i siostry.  
A co dzisiaj oznacza dla nas bycie Ewangelikiem, spadkobiercą Reformacji?  

Czy zastanawialiśmy się nad tym kiedykolwiek? 
Życie Ewangelików w Polsce, rozproszonych po całym kraju, stanowiących 

znikomą mniejszość, stykających się codziennie z ludźmi innego wyznania, innych 



tradycji i przekonań religijnych, jest po prostu życiem w głębokiej diasporze. Ale status 
mniejszości jest źródłem szczególnych doświadczeń dla tych, którzy ją tworzą.  

Dzisiaj Kościół nasz rozwija się, podejmuje wiele zadań, które często wydają się 
być ponad jego siły. Czujemy ducha czasu, który każe nam działać, wychodzić na 
zewnątrz, świadczyć czynem o Chrystusie. 

A nie mamy się przecież czego wstydzić. W swojej nauce opieramy się na 
źródłach biblijnych, w swej wierze, na najwyższym autorytecie, w swych czynach na 
protestanckiej etyce, a w pracy na jej etosie.  

Nie chcemy jednak, by te stwierdzenia były wyłącznie wspomnieniem przeszłości, 
ale by nigdy nie traciły na swojej aktualności. 

Dzień pamiątki powstania wałbrzyskiej parafii ma nas w tym również utwierdzić. 
Ma zadać pytanie: Co w nas zostało z tamtych lat, lat w których nasi ojcowie na co dzień 
wyznawali za apostołem: „wiem dobrze w kogo uwierzyłem”, albo za Lutrem: „Tu stoję, 
inaczej nie mogę”. 

Kościół na progu nowego tysiąclecia, różni się od Kościoła przeszłości, ale 
prawdy w nim głoszone nie mogą ulegać przemianom „ducha czasów”- jakby to niektórzy 
chcieli.  

Ten duch –niestety- niszczy Kościoły na Zachodzie, ten duch, powieje wcześniej 
czy później również i u nas, dlatego nie zapominajmy o słowie psalmisty: Wysławiajcie 
Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego! 
 Jeśli  jeszcze to potrafimy, to nie jest z nami tak źle. Jeśli mamy świadomość 
potęgi naszego Pana i naszej zależności od Niego, to znaczy, że nie utraciliśmy jeszcze 
naszej wiary i potrafimy być odpowiedzialni przed Bogiem. 
 Bracia i siostry. 
 W takich chwilach, jak dzisiejsza, ciśnie się nam na usta słowo „dziękczynienie”, 
„wdzięczność”, bo i to nabożeństwo ma charakter dziękczynny. 

Stoimy w pokorze przed Najwyższym i dziękujemy za tą wałbrzyską parafię, za jej 
duszpasterza, za Radę Parafialną, za wszystkich jej członków.  

Dziękujemy, bo chrześcijanin powinien żyć dziękczynieniem względem Boga i 
wysławianiem Go za wszystko co dla nas czyni. 

Luter powiedział: „Właściwą cnotą prawdziwych chrześcijan jest to, że dziękują 
Bogu i czynią to z całego serca”. 

Kiedy indziej jednak, reformator nasz żali się, gdy mówi: „U świata tego nie można 
zasłużyć na wdzięczność. Nawet sam Pan Bóg ze swoim słońcem, z niebem i ziemią, a 
nawet przez śmierć swego Syna, nie może sobie tej wdzięczności pozyskać”. 

Dzisiaj w pokorze serca, a zarazem w wielkiej radości wysławiamy naszego Pana 
za wszystko co dla was i dla nas wszystkich uczynił. 

Parafia w Wałbrzychu  ma szczególne znaczenie w życiu naszej diecezji. Choć 
niewielka, to jednak znana w środowisku. 

Jej historia jest bardzo bogata. Mogliśmy się o tym przekonać w czasie 
odbywającej się tu wczoraj, interesującej sesji historycznej. 

Raz jeszcze przekonać się można było, że Ewangelicy na tych terenach, to nie 
było obce ciało, ale rodzimy poryw ducha, który tak mocno związał się z Reformacją. 



 Najważniejszym więc odcinkiem naszych zadań jest m.in. pielęgnowanie 
wartości, które przyniosła z sobą Reformacja, dbanie o dobra kultury okresu Reformacji, 
misja i diakonia. Są to wyzwanie które stają przed całym naszym Kościołem. 

Jesteście tu w Wałbrzychu, niczym świeca na świeczniku, a wasze 
zaangażowanie religijno-społeczne daje  świadectwo o całym naszym Kościele. 

To tu, w Wałbrzychu, przy  parafii powstała trzecia na Dolnym Śląsku Stacja 
Diakonijna, która działa nie tylko pomocowo, ale i misyjnie. 

Przy udziale waszej Parafii, nasza diecezjalna Diakonia, prowadzi tu w 
Wałbrzychu przedszkole. 

Pielęgnujcie tu też  i rozwijajcie działalność ekumeniczną i międzynarodową, tak 
ważną w opinii współczesnego świata. 

Należy też wspomnieć, że na terenie parafii działa owocnie niemieckojęzyczna 
parafia Św. Krzysztofa, która również tu ma swoje historyczne umocowanie. 

To wszystko jest możliwe, dzięki  wspólnym działaniom duchownego, Rady 
Parafialnej, oraz was, wiernych tej Parafii. 

  
 
Z radością mogę powiedzieć, że w społeczności  naszego  województwa jesteśmy 

postrzegani, jako ci, którzy, szczególnie w ostatnim czasie, z powodzeniem rozwijają  
swoją działalność religijno-społeczną. 

I tak, chcemy by było nadal, a może jeszcze lepiej. 
Jest więc za co dziś wielbić, wysławiać i wyrażać swą wdzięczność Bogu. 
Bracia i siostry. 
Nasz dzisiejszy tekst kończy Psalmista świadectwem: Szukałem Pana i 

odpowiedział mi, I uchronił mnie od wszystkich obaw moich.  
Psalmista Dawid, wypędzony przez Abimelecha, błąkał się w obcej krainie, daleko 

od świątyni w Jerozolimie. Pragnął całym sercem Boga, modlił się niestrudzenie, szukał 
swego Pana. A gdy Ten odpowiedział mu i dopomógł, Dawid stał się wiernym Jego 
czcicielem. 

I nam przychodzi często błąkać się wśród nawiedzenia i osobistych cierpień, pod 
których brzemieniem człowiek wzdycha i pragnie wybawienia. 

Otaczają nas też ludzie pragnący i szukający, ludzie „strudzeni i rozproszeni, jak 
owce nie mające pasterza”. 

Cóż możemy wówczas sobie i im odpowiedzieć? 
Szukałem Pana i odpowiedział mi, I uchronił mnie od wszystkich obaw 

moich.  
Te słowa, niechaj staną się również i naszym świadectwem wobec świata, 

świadectwem, które płynie nie tylko z naszej ewangelickiej tradycji, ale, które mocno 
oparte jest o prawdy wiary zawarte w Piśmie świętym. 

A Pan niechaj zawsze będzie z wami, niechaj was wzmacnia i nadal prowadzi, 
jako swój zbór. Amen 
 
 


