
      Morawianie. 

 

 Aby zrozumieć kim byli Morawianie należy cofnąć się do czasów Johna Wicliffa (1328-

1384r). Wicliff był słynnym wykładowcą uniwersytetu Oksfordzkiego. Był on zwolennikiem 

reform Kościoła Katolickiego na podstawie Biblii. Występował przeciwko Supremacji władzy 

papieskiej, nauce o transsubstancjacji (obecności cielesnej Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej) 

bogaceniu się Kościoła, promował tłumaczenie Biblii na język ojczysty etc.  

 W roku 1382 angielski król Ryszard II poślubią księżniczkę Annę Czeską z Bohemii. 

Spowodowało to, że otworzyły się drzwi Oksfordu dla studentów z Czech,, którzy studiując tam 

zapoznali się sekretnie z zakazanymi dziełami Wicliffa. Jednym z najwybitniejszych uczniów był 

Hieronim z Pragi który skopiował dzieła Wiklifa i przywiózł je do Czech gdzie głosił  jego nauki. 

Hieronim był przyjacielem Jana Husa i zapoznał go z dziełami Wicliffa. Hus przetłumaczył dzieła 

Wiklifa na język czeski chciał reformy Kościoła Katolickiego. Dlatego sprzeciwiał się 

niemoralności księży, symonii, promował Czytanie Biblii w języku czeskim, odrzucał autorytety 

Kościelne, a uznawał Pismo Święte za jedyne źródło wiary; Kościół za ciało mistyczne, którego 

głową jest sam Pan Jezus Chrystus, a jego członkami wybrani przez Boga sprawiedliwi, odrzucał 

czyściec, sprzedaż odpustów. Hus zapoczątkował Husytyzm - ruch religijno-społeczny który 

podzielił się na dwa obozy Utrakwistów i Taborytów. Jeden z myślicieli Taborytów Petr Chelcicky 

zapoczątkował ruch braci Czeskich w 1457r , który w 1467r przyjął nazwę Jednota Braci Czeskich. 

Pozostawali oni w kontakcie z Waldensami. W 1481r król Maciej Korwin wygnał przedstawicieli 

Jednoty z Czech. Jednakże po jakimś czasie powrócili do ojczyzny i osiedlili się głównie na 

Morawach. W czasach Lutra liczyli około 200 000 osób. 

 Będąc prześladowanymi w XVI w emigrowali tak, że tylko resztka została z nich na 

Morawach. W 1722r Morawianie znaleźli azyl w Saksonii w posiadłości gorliwego chrześcijanina 

Hrabiego Nikolausa von Zinzendorfa. Miejscowość w której osiedlili się znajdowała się 3 km od 

Berthelsdorf i nazwali ją Herrnhut (Straż Pańska). Było ich około 400 osób. Zbudowali szkołę i 

Szpital. Wieść o tej społeczności rozeszła się szerokim echem i prześladowani chrześcijanie z 

różnych denominacji między innymi Anabaptyści, Kalwiniści, Separatyści a nawet Katolicy zaczęli 

zjeżdżać do Herrnhut. Hrabia pozwolił osiedlać się w Herrnhut tylko prześladowanym za wiarę, i 

pod warunkiem, że na spotkaniach religijnych będą przestrzegać Konfesji Augsburskiej. Jednakże 

we wspólnocie powstały niesnaski i kłótnie. Z tego względu hrabia odwiedził każdy dom w 

Herrnhut celem modlitwy i wezwał wierzących do intensywnego studiowania Pisma pod kątem 

chrześcijańskiego życia w społeczności. Te studiowanie Pisma i modlitwy przekonały wielu z nich, 

że mają żyć we wspólnocie w miłości. Na podstawie tych studiów hrabia przygotował 

porozumienie zwane ,,Unią Braterską i Umową”, którą podpisali 12 Maja 1727r wszyscy 

osiedleńcy, obiecując żyć we wspólnocie z chrześcijanami wszystkich wyznań i denominacji.  

 13 sierpnia 1727r. zaproszeni wierzący z Hernhut na nabożeństwo i wieczerzę Pańską do 

Kościoła w Berthelsdorf przeżyli Chrzest Duchem Świętym znany jako ,,Pięćdziesiątnica 

Morawska”. Nabożeństwo zaczęło się przed południem; w czasie sprawowania wieczerzy Pańskiej 

gdy Zinderdorf czytał ,,Wyznanie” nastąpiło wylanie Ducha Świętego.  

 Natomiast 17 sierpnia 1727r Duch Święty został wylany na dzieci w Hernhut, które uklękły 

i pogrążyły się w modlitwie. 

 26 Sierpnia tego samego roku 24 mężczyzn i 24 Kobiety postanowili, że co godzinę na 

zmianę będą modlić się każdego dnia i nocy. Potem ta grupa zwiększyła się do 77 osób. Modlitwa 

wstawiennicza tak zainicjowana trwała nieprzerwanie sto lat. W następstwie tego przebudzenia 

Herrnhut szybko rozwinęło się i stało się centrum ruchu przebudzeniowego i misyjnego w XVIII 

stuleciu. 

 W niedługim czasie wspólnota zaczęła wysyłać misjonarzy. Tylko do roku 1760  wysłała ich 

226. Wysyłano ich do innych krajów Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, 

Grenlandii i na Karaiby. Pierwsza Misja Morawska została założona na Karaibskiej wyspie Św. 

Tomasza w 1732 r; w 1733r założyli misję na Grenlandii nazwaną Neu-Herrnhut, która stała się 

zalążkiem dzisiejszej stolicy Nuuk.  



 Odegrali pewną rolę w rozwoju Metodyzmu; kontakty z nimi miał John Wesley. Największe 

sukcesy misyjne odnieśli w Ameryce. Wiele osad i miast powstało w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki za sprawą ich działalności. 

 Obecnie Kościół Morawski liczy 750 000 członków na całym świecie i dalej kontynuuje 

działalność misyjną. 
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