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Czy Kwkarzy mają coś wspólnego z kwakaniem? Otóż nie! Jest to niezwykle intersująca

chrześcijańska wspólnota religijna. Niezwykle silny nacisk kładą na rolę wewnętrznego objawienia,

tzw. Wewnętrznego Światła. Ów światło, to nie kto inny, jak Duch Święty działający bezpośrednio

w człowieku.

Wśród Kwakrów można znależć również przedstawicieli innych religii i światopoglądów,

nawet ateistów. 

Kwakrzy to dokładniej rzecz ujmując Religijne Towarzystwo Przyjaciół. Zwą się Dziećmi

Światła. Głosicielami Prawdy, Przyjaciółmi w Prawdzie, bądź też po prostu Przyjaciółmi.

W 1947 r. społeczność ta otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. 

Kwakrzy  dzielą  się  na  liberalnych  –  dominują  w  Europie  i  tradycjonalistycznych  oraz

pastoralnych.  Nie  prowadzą  zwyczajowych  nabożeństw,  lecz  spotkania  w  ciszy.  Grupa  siedzi

zwrócona do siebie twarzami w ciszy i czeka na działanie Ducha Bożego. W każdym momencie kto

chce  może  się  wypowiedzieć  w  temacie,  którym  aktualnie  został  natchnięty,  przy  czym  nie

praktykuje się dyskusji podczas siedzącego milczenia. Jest to tzw. spotkanie nieprogramowane.

O Przyjaciół na sowich spotkaniach mile widziane są dzieci, nikomu one nie przeszkadzają.

Spotkania odbywają się w specjalnych salach w domach spotkań i nie tylko, Kwakrzy nie budują

kościołów.

Kwakrzy  nie  mają  oficjalnych  dogmatów,  teologii,  poglądów  politycznych,  etc.  etc.

Uważają to za prywatne sprawy jednostki – dosyć przecież dynamiczne – i na swoich spotkaniach

nie toczą dysput światopoglądowych, nie krytykują, nie oceniają także prywatnych obajwień. Nie

potrzebują także żadnych pośredników - kapłanów w kontakcie z Bogiem. 

Ważne  natomiast  dla  kwakrów  są  tzw.  świadectwa  (ang.  testimonies),  tj.  podstawowe

wartości, takie jak prawda, pokój, prostota, równość. Dochowanie im wierności jest dla nich bardzo

ważne. 

Głosiciele  Prawdy  zasłynęli  z  walki  z  segregacją  rasową,  handlem  niewolnikami,

dyskryminacją kobiet  i  przemocą,  co czynią po dziś dzień.  Chętnie  angażują się  w działalność

społeczną.

Barclays (finanse), Cadbury (przemysł spożywczy), Darby (metalurgia), Lloyds (finanse) –

to firmy założone przez Kwakrów. 
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Obecnie naświecie jest ok. 400 tys. Kwakrów. Kwakrzy w Polsce prowadzą działalność w

Warszawie, Poznaniu, Toruniu i Białymstoku, jako Religijne Towarzystwo Przyjaciół w Polsce. 

Poprzez internet można ich znaleźć tutaj: https://groups.google.com/forum/#!forum/kwakrzy

Zainteresowanych  zachęcam  do  zgłebienia  tematu.  Książki  o  Kwakrach  dostepne  są

w Bibliotece w Milejewie – www.biblioteka.milejewo.eu . 
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