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Kościoły tradycji luterańskiej przywiązują szczególną wagę do znaczenia Pisma Świętego. Przed 
wieloma wiekami nasi przodkowie postawili więc na edukację wierząc, że świadomy i odpowiedzialny 
chrześcijanin musi czytać, poznawać i poszukiwać. Słowo ma znaczenie, więc w podziękowaniu za Pana 
kadencję na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, dedykuję Słowo wyjęte z Ewangelii Mateusza 
w przekładzie Biblii warszawskiej.

"Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni."

Patrzę na Pana działalność w minionych latach z ogromną wdzięcznością. Widziałem, że wielokrotnie 
łaknął i pragnął Pan jako Rzecznik Praw Obywatelskich sprawiedliwości dla każdego człowieka bez 
względu na jego poglądy, pochodzenie, tożsamość, religię, orientację, czy pozycję społeczną. Za to 
pragnienie sprawiedliwości i dobra serdecznie dziękuję. Pamiętam podejmowane wspólnie inicjatywy, 
choćby konferencję "Tworzymy Pokój", która odbyła się w 2019 roku w Muzeum Polin. Jestem pewny, 
że miały one edukacyjny charakter, a owoce będą widoczne w przyszłości.

Jednocześnie proszę o dalszą aktywność, nowe inicjatywy i każdorazowe stawanie w obronie tych 
najsłabszych, pogardzanych, branych w nawias społeczny z różnych względów. Życzę interesujących, 
nowych wyzwań zawodowych, niesłabnącej energii do działania, radości z wykonywanej pracy i wiary 
w to, że ten, który szczerze pragnie, będzie nasycony.

Proszę o przekazanie słów pozdrowień i podziękowań również dla całego Pana Zespołu z biura RPO, 
który towarzyszył Panu na dobre i na złe w każdej chwili, nawet tej najbardziej burzliwej. Za ten wkład 
w poprawę jakości życia publicznego w naszym kraju w imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Polsce również z całego serca dziękuję.

Niech Bóg Was błogosławi!

Biskup, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
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ROK WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

„Chrystus wyzwolił nas wolnością. 
Trwajcie więc w niej i nie pozwólcie znowu 

nałożyć sobie jarzma niewoli"

(List do Galatów 5,1; Biblia Ekumeniczna)
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