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Wstęp do Reformacji w Szwajcarii 

1. Protestantyzm w XVI w. przyjął dwie różne formy. Reformacja zapoczątkowana przez 
Lutra zachowała wiele ze średniowiecznego katolicyzmu, z którego usiłowała się wyzwolić. 
Podejście Lutra do Wieczerzy Pańskiej (konsubstancjacja) nie odbiegało daleko od Mszy 
Św. Z drugiej strony szwajcarska Reformacja kładła nacisk na Słowo Boże jako fundament 
całego myślenia i praktyki. To zdrowe podejście rozszerzyło się na Francję, Węgry, 
Szkocję, Holandię, duży obszar Niemiec, XVII w. angielskich Purytan, Amerykę i 
posiadłości brytyjskiego imperium. Bardziej radykalna forma Reformacji usuwała wszelkie 
relikwie, obrazy, pielgrzymki, a nawet organy z nabożeństwa.  

2. Powstanie tej formy Reformacji było możliwe dzięki wolności i politycznej niezależności 
jaką cieszyła się ówczesna Szwajcaria. Chociaż stanowiła ona część Świętego 
Rzymskiego Cesarstwa, była jednak w praktyce niezależna i samorządna. Szwajcaria była 
uważana za kraj, który cieszył się największymi swobodami. Humanizm stał się 
fundamentem Reformacji z jego umiłowaniem niezależności i niechęcią do struktur 
kościelnych.  

1. Ulrich Zwingli (1484-1531): wczesne lata 

Zwingli zakończył swoją krótką edukację wraz z ukończeniem Uniwersytetu w Bazylei w 
1506 r. ze stopniem magistra. Studiował muzykę, filozofię i humanizm. Humanista Tomasz 
Wytenbach nauczał prawd, iż Biblia jest jedynym autorytetem, śmierć Chrystusa jedyną 
zapłatą za grzech, a odpusty nie posiadają żadnej wartości. Jego nauczanie zachęciło 
Zwingliego do studiowania Biblii. W miarę jak czytał greckich ojców Kościoła, Augustyna – 
odnalazł te same prawdy, które były w sercu Lutra.  

Zwingliego przeznaczył dla służby kościoła jego wuj. W 1506 r. Zwingli został 
proboszczem w Glarus, gdzie zasłynął jako pełen mocy kaznodzieja z błyskotliwym 
podejściem w krytyce kościelnych nadużyć. Przez jakiś czas brał udział w kampaniach 
wojennych jako kapelan armii szwajcarskiej. W 1516 r. przyznał się do swojego długu 
wdzięczności dla Lutra i tym samym ogłosił przynależność do grona Ewangelicznych 
chrześcijan. Został powołany do kościoła katedralnego w Zurychu, gdzie w 1516 r. 
rozpoczął służbę nauczania począwszy od Ewangelii Mateusza, zgodnie z dosłownym 
przekładem. Znał już wtedy pisma Lutra bardzo dobrze, a jego własne życie duchowe 
pogłębiło się. Ok. 1520 r. zakończył swoją karierę w kościele rzymskokatolickim.  



2. Reformacja Zwingliego 

Zwingli opierał się na pewności Słowa Bożego, które jest najwyższym autorytetem dla 
chrześcijanina. W krok za Zwinglim, przywódcy w Zurychu ustanowili zasadę, iż należy 
nauczać jedynie czystego Słowa Bożego. W 1529 r Zwingli opublikował „Biblię Zurycha” i 
Zurych stał się zalążkiem szwajcarskiej Reformacji.  

W Zurychu, gdzie Zwingli stał się sławnym przywódcą, Biblia została jedynym autorytetem 
w kwestiach politycznych i religijnych. Jego nastawienie do ceremoniałów i uwielbienia 
było o wiele bardziej radykalne od tego, które reprezentował Luter. Zwingli napisał 
opracowanie składające się z 67 artykułów, w którym twierdził co następuje: 

i) Kościół rodzi się jedynie ze Słowa Bożego – jego głową jest Chrystus. 

ii) Kościół składa się z nawróconych wg Nowego Testamentu – to jest „zgromadzony 
kościół”. 

iii) Prawa kościoła mają moc, o tyle o ile są w zgodzie z Biblią. 

iv) Chrystus jedynie jest naszą sprawiedliwością. 

v) Biblia nie naucza fizycznej obecności Chrystusa w komunii.  

vi) Msza św. jest odrażającym przeciwieństwem ofiary i śmierci Chrystusa.  

vii) Nie ma biblijnych przesłanek dla czyśćca, modlitw za zmarłych i czci oddawanej 
obrazom.  

viii) Małżeństwo jest prawem każdego. 

 Zwingli opublikował pracę teologiczną O prawdziwej i fałszywej religii. Wyjaśniał w niej 
swoje radykalne podejście do nabożeństwa: odrzucenie mszy, obrazów, relikwii, organów. 
Kościoły w Zurychu zostały przemienione. Relikwie i organy usunięte, obrazy i rzeźby 
sprzedane lub roztrzaskane, ołtarze pozbawione ozdób. Nabożeństwo odprawiano po 
niemiecku. Centralnym jego wydarzeniem było kazanie. Włości zakonne zostały 
skonfiskowane, a pieniądze przeznaczone na szkoły. Reformacja w Zurychu osiągnęła 
pełne zwycięstwo przed 1552 r.  

Pewnie najbardziej radykalne posunięcia dotyczyły Wieczerzy Pańskiej. Zwingli uważał, że 
powinna królować prostota. Po kazaniu i modlitwach, przaśny chleb i wino były 
umieszczone nie na ołtarzu, ale na stole pośrodku nawy – w otoczeniu wiernych. Pastorzy 
byli zwróceni twarzą do wiernych, nosili świeckie ubrania i roznosili chleb na drewnianych 
talerzach wiernym, którzy w milczeniu siedzieli na swoich miejscach. Inne nabożeństwa 
ustanowione przez Zwingliego nie posiadały prawie żadnej liturgiki, a składały się jedynie z 
kazania i modlitw. W kościołach w Szwajcarii nauczano, iż hymny nie były biblijne. Zamiast 
tego używano metrycznych Psalmów. Luter uważał, że nic w nabożeństwie nie powinno 
sprzeciwiać się Słowu. Zwingli poszedł o krok dalej twierdząc, że w nabożeństwie nie 
może się nic znaleźć czego wyraźnie nie naucza Słowo.  

W 1531 r. Zwingli cieszył się największą władzą i stał się reprezentantem Ewangelicznej 



sprawy. Jednakże Zurych dążył do podporządkowania sobie innych – rzymskokatolickich 
regionów Szwajcarii – co zakończyło się wojną. Zwingli poniósł śmierć w bitwie pod 
Kappel 11.x.1531 r.  

3. Dwaj wielcy Reformatorzy: Luter i Zwingli 

Zwingli posiadał bystry umysł o naiwnej jednak silnej ambicji, co mogłaby sugerować 
arogancką osobowość, której główną bronią był intelekt. Luter był człowiekiem serca i 
uczucia, zjednywał sobie ludzi przy pomocy moralnego fundamentu raczej niż niuansom 
intelektualnym. Różnili się w swoich doświadczeniach religijnych. Luter doświadczył 
ciężkich zmagań serca i duszy w obliczu „sprawiedliwości Bożej”. Zwingli, natomiast był 
intelektualistą. Dla niego Wola Boża i Suwerenność Boża były najważniejsze w teologii, 
podczas gdy Luter skupił się na życiu w wolności syna, który znalazł przebaczenie.  

Ci dwaj bohaterowie Reformacji poważnie różnili się w swoim podejściu do Wieczerzy 
Pańskiej. Luter utrzymywał pogląd dosłownej, fizycznej obecności Chrystusa 
(konsubstancjacja). Dla niego, choć chleb i wino nie zamieniały się w realne ciało i krew, to 
jednak fizyczna obecność była realna w sensie cielesnym. Zwingli natomiast, 
zdecydowanie odrzucił ten pogląd i w zamian wyznawał podejście symboliczne. Według 
niego, kiedy Jezus mówi: To jest ciało moje miał na myśli To symbolizuje me ciało. Jezus 
wielokrotnie używał takich metafor. Mówił: Jestem drzwiami – Jestem winoroślą – a 
przecież nikt nie interpretuje tych stwierdzeń dosłownie. Zwingli uważał Wieczerzę Pańską 
za jedynie pamiątkę śmierci Pana Jezusa i dziękczynienie. Dla niego pogląd realnej 
obecności był nie do pogodzenia z Biblią. Odkupienie Chrystusa jest duchowym darem – 
duchowego daru nie można przyjąć fizycznie – ale przez wiarę. Utrzymywał, że Chrystus 
jest obecny dla wierzącego, jednak nie poprzez chleb i wino, ale poprzez moc Ducha 
Świętego.  

W 1529 r. w Magdeburgu miała miejsce konferencja, na której miano nadzieję, zapanuje 
pokój pomiędzy Zwinglim a Lutrem. W wielu kwestiach istotnie doszło do porozumienia, 
jednak nie kwestii Wieczerzy Pańskiej. Rozpoczął wymianę Luter, który napisał na tablicy 
To jest ciało moje i następnie ogłosił, że nigdy nie odejdzie od tych słów. Później nigdy już 
nie wyciągnął swej dłoni w przyjacielskim uścisku do zwolenników Zwingliego. Melanchton 
pragnął pojednania, ale Luter nie chciał nawet drgnąć i podział wśród Protestantów się 
pogłębiał. Niestety zabrakło miłości pomiędzy tymi dwoma mężami Bożymi, ku wielkiej 
radości katolików! 

4. Spuścizna Zwingliego 

Można wskazać na dwa aspekty wkładu Zwingliego w dzieło Reformacji.  

i) Zwingli utożsamiał Słowo Boże z Biblią, którą uważał za natchnioną i nieomylną. Kiedy 
miał do czynienia z trudnościami interpretacyjnymi, odpowiadał innymi jaśniejszymi 
urywkami, co do których nie można było mieć wątpliwości.  

ii) Zwingli odrzucił tradycyjną definicję kościoła jako ciało, które wyznaje wiarę w Boga i 
zastąpił ją inną (podobnie jak Luter) równie powszechnym podejściem niewidzialnej 
społeczności. Dla Zwingliego prawdziwy kościół Chrystusa nie składał się z widzialnych 



członków, którzy publicznie wyznali wiarę (według niego prawdziwi i fałszywi Chrześcijanie 
to czynią). Prawdziwy kościół wg Zwingliego to niewidzialne ciało prawdziwie narodzone z 
Ducha.  

Zwingli pragnął by Reformacja rozwijała się po biblijnych ścieżkach, porzuciwszy katolickie 
pozostałości. Wzywał ewangelicznych chrześcijan do by przeanalizowali na nowo doktrynę 
i praktykę chrześcijańską. Dzięki temu naciskowi na zgodność z Biblią, Reformacja w 
Szwajcarii okazała się sukcesem i rozprzestrzeniała się szybciej niż luteranizm. Bez 
wątpienia Zwingli złożył fundament, na którym pojawił się największy reformator – Jan 
Kalwin, którego istotę nauczania stanowiło biblijne nauczanie i suwerenność Boża, 
pojęcia, na które wielki nacisk położył Ulrich Zwingli. 


