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Za wszystko dziękujcie!

P

aździernik to miesiąc szczególny
w naszym Kościele. Obchodzimy dwa
ważne święta. Na początku Święto
Żniw, a na końcu Pamiątkę Reformacji.
W międzyczasie odbywają też swoje sesje
synody: Kościoła i Diecezji. Ten ostatni
jest w tym roku bardzo ważny, gdyż
wybiera nowego biskupa diecezjalnego.
Ja, po dwudziestoletniej służbie biskupiej,
postanowiłem nie kandydować na kolejną
kadencję, a przez najbliższe dwa, trzy lata
skupić się na coraz bardziej rozwijającej się
pracy parafialnej.
Tegoroczne Święto Żniw na nowo przypomniało nam o dziękczynieniu, którego
wśród nas jest tak mało. Jesteśmy zabiegani, na nic nie mamy czasu, trudno o jakąś
refleksję nad wszystkim, co nas otacza,
co służy codziennemu życiu, co nas smuci
i raduje. A w tym pędzie życia nie zwracamy
często uwagi na tych, którzy są w potrzebie,
nie radzą sobie w życiu, nie są tak zaradni
jak my sami. Święto Żniw, choć jeden raz
w roku, zobowiązuje nas do dziękowania za
wszystko, co z łaski Bożej otrzymujemy i za
wszystkich, którzy żyją wokół nas
Przyozdobione płodami ziemi ołtarze,
symboliczny bochen chleba, to pobudza nas
do zastanowienia się nad tym, z czyjej ręki
mamy to wszystko i dzięki komu egzystujemy. Jednocześnie przypominamy sobie,
że nie jesteśmy sami na tej ziemi. Wokół
nas żyją inni, którzy podobnie jak my mają
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prawo do korzystania z darów Stwórcy.
Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola
Boża w Chrystusie Jezusie względem was
(1 Tes 5,18) – wzywa nas apostoł Paweł.
Wypełniajmy na co dzień to apostolskie
wezwanie, bo mamy za co dziękować Bogu.
A w dziękczynieniu nie zapominajmy
o wartościach, które przyniosła ze sobą
Reformacja. Gdy 31 października 1517
roku skromny mnich augustiański przybijał
tezy na drzwiach Kościoła Zamkowego
w Wittenberdze, nikt nie przypuszczał,
że stanie się to przełomem w dziejach
Kościoła Powszechnego. Już dziś przygotowujemy się do uroczystości związanych
z 500-leciem Reformacji. Europejska
Wspólnota Kościołów Ewangelickich wytypowała 31 miast, które otrzymają tytuł
„Miasto Reformacji”. Wśród nich znalazł
się również Wrocław. Cieszymy się z tego
wyróżnienia i zrobimy wszystko, by godnie
uczcić ten zacny jubileusz.
Możemy być dumni, że Reformacja
wskazała na prawdy, które dziś, we współczesnym świecie, stają się coraz bardziej
powszechne, a reformacyjnych zasad: tylko
wiara, tylko łaska, tylko Słowo i tylko Chrystus, dziś nikt nie podważa. I choć usłyszymy
zapewne również wiele słów krytyki pod
adresem samego Lutra, to jednak dzieło,
które pozostawił po sobie trwa i rozwija
się w świecie. Gdzie bylibyśmy dzisiaj bez
Marcina Lutra?
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