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Wieczerza Pańska – końcowy akcent, łączący ponad 600 uczestników  
ze 135 krajów, bez względu na kościelną przynależność

Władysław Dwulat i W. Andrzej Bajeński – polscy uczestnicy Szczytu

Światowy Szczyt w Obronie 
Prześladowanych Chrześ ci
jan, który odbył się w Wa
szyngtonie w dniach 1013 

maja, zgromadził ponad 600 uczest
ników ze 135 krajów – przywódców 
różnych odłamów chrześcijaństwa 
i tych, którzy na sobie doświadczyli 
brutalności prześladowań z powodu 
swojej chrześcijańskiej wiary. To pier
wsze tego typu przedsięwzięcie miało 
na celu nagłośnienie i uświadomienie 
skali współczesnych prześladowań 
chrześcijan, w celu pod jęcia stosow
nych działań, partnerstwa w obronie 
i niesieniu pomocy tym, którzy są bici, 
torturowani, więzieni, porywani i ska
zywani na śmierć z powodu swojej 
chrześcijańskiej wiary. 

Spotkałem tu dwóch mężczyzn, których bracia byli 
wśród koptyjskich chrześcijan wychodzących z plaży 
w Libii, brutalnie zaatakowanych przez ISIS za odmowę 

wyparcia się Jezusa, co na nagraniu wideo mógł zoba-
czyć cały świat. Kogoś z Meksyku, kto był wielokrotnie 
bity, ich kościół spalony, a współwyznawcy trzymani 

na muszce, idący boso po rozbitym szkle, 
gdy opuszczali miasto. Historie można mno-
żyć i mnożyć – mówił Franklin Graham, pre
zydent Stowarzyszenia Ewangelizacyjne
go Billy’ego Grahama, organizatora tego 
Szczytu. Przypomniał, że nikt nie cierpiał 
bardziej od Pana Jezusa Chrystusa. 
Podkreślił, że dziś chrześcijanie są ofiarami 
prześladowań na całym świecie. Na Bliskim 
Wschodzie i w innych krajach są zabijani za 
wiarę, stają się męczennikami. W wielu re
gionach jest to spowodowane przez przybie
rające na sile antychrześcijańskie ruchy 
w ramach islamu, buddyzmu czy hinduizmu. 
Chrześcijanie giną też w wojnach domowych 
czy plemiennych.

Ale nie tylko religijni ekstremiści są odpo
wiedzialni za prześladowanie wierzących 
w Chrystusa. Rosnąca fala współczesnego 
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Wiceprezydent USA Mike Pence i Franklin Graham, prezydent BGEA

sekularyzmu w społeczeństwach za-
chodnich rozszerza się na inne kraje 
i jest silnie antychrześcijańska. 
Sekularyści są wrodzy szczególnie 
wobec tych, którzy trzymają się 
 niezmiennych moralnych i ducho-
wych standardów Boga i Jego Słowa 
– mówił Franklin Graham. Prześ la
dowania sięgają czasów Saula 
z Tarsu, kiedy wierzący również byli 
zabijani, więzieni i torturowani. Od 
tamtych czasów, różni nas to, że 
prześladowanie ma skalę ogólno
światową, nie ogranicza się do jed
nego kraju czy regionu. Siły demo-
niczne absolutnie przeciwne Chrys
tusowi i jego Kościołowi przekracza-
ją granice naturalne i kulturowe, 
uważając Jezusa Chrystusa i Jego 
wiernych za wrogów w walce o świa-
tową dominację. Nie możemy być naiwni, zadufani 
w sobie i nieprzygotowani na to wyzwanie. Chrześcijanie 
mogą być dziś prześladowani z różnych powodów. Ale 
myślę, że prawdziwym powodem jest to, by uciskać ich 
wiarę, uciszyć ich głos, zmarginalizować Słowo Boże. 
Prześladowanie chrześcijan to zło. Bóg nie jest jego 
autorem. Jego autorami są źli ludzie i ostatecznie sza-
tan – stwierdził Franklin Graham. Jako słowa otuchy 
zacytował słowa Jezusa: „Zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne nie przemogą go” (Mt 16:18).

Jednym z głównym mówców Szczytu był wiceprezy
dent USA Mike Pence, który od wielu lat jest ewange
licznym chrześcijaninem, nie ukrywającym swojej wiary 
w Chrystusa. Jestem chrześcijaninem, konserwatystą 
i republikaninem dokładnie w takiej kolejności – powie
dział, przedstawiając się. W ponad 100 państwach, 
rozsianych po wszystkich zakątkach globu – od Iranu po 
Erytreę, od Nigerii po Koreę Północną – ponad 215 mi-
lionom chrześcijan grożą prześladowania, więzienie, 

zmiana wiary pod przymusem, maltretowanie, tortury 
i jeszcze gorsze cierpienia – za to, że są wierni praw-
dom Ewangelii... Państwo Islamskie jest winne zbrodni 
ludobójstwa wyznawców chrześcijaństwa i nadszedł 
czas, aby świat nazwał to po imieniu – mówił Pence. 
Zapewnił zgromadzonych, że ochrona i promowanie 
swobody wyznania jest priorytetem polityki zagranicznej 
administracji prezydenta Donalda Trumpa. Podkreślał, 
że „chrześcijańska wiara jest w oblężeniu”, że nikt inny 
na całym świecie z powodu swej wiary nie spotyka się 
z większą wrogością niż naśladowcy Chrystusa.

Na końcowej sesji Szczytu przyjęto deklarację, wzy
wającą wszystkich naśladowców Chrystusa do wstawia
nia się za prześladowany Kościół, nagłaśniania tego 
problemu, ustawicznej modlitwy oraz praktycznego 
okazywania Chrystusowej miłości i Jego mocy, wspiera
nia organizacji i agend rządowych niosących pomoc 
materialną. (red.)
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