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Wprowadzenie 
 

Celem tej książki jest przedstawienie historii anabaptyzmu w sposób pozwalający 
przeciętnemu czytelnikowi wyrobić sobie ogólny pogląd na ten ruch, oraz odkryć, w co 
wierzyli anabaptyści i czego nauczali. Starałem się uczciwie ukazać ich mocne i słabsze 
strony, byśmy odnieśli z tej historii praktyczny pożytek. 

Chcąc pomóc czytelnikowi w uzyskaniu wyraźniejszego, ogólnego obrazu 
anabaptyzmu, nie wymieniam tu niepotrzebnych nazwisk, dat, miejsc i szczegółów1. 
Natomiast uwypukliłem główne punkty historii anabaptystycznej i uwzględniłem materiał 
traktujący o życiu kościelnym i rodzinnym anabaptystów oraz o ich warunkach 
ekonomicznych. Historyczny materiał niniejszej książki został zaczerpnięty z ponad 
pięćdziesięciu książek historycznych, z których większość ma zbyt specjalistyczny charakter, 
by zainteresować przeciętnego czytelnika, a niektóre z nich nie są już dostępne w druku. 
Czytelnicy, którzy nie mają dostępu do tych starszych książek, mogą dzięki niniejszej 
kompilacji korzystać z wartościowych informacji. 

Autorami wielu dostępnych książek, w których interpretuje się nauki anabaptystyczne, 
są ludzie nie wyznający wiary w życie kościelne oparte na Biblii. Mogą oni rzetelnie 
ukazywać nauki anabaptystów, lecz także przedstawiać sugestie lub twierdzenia, że owe 
nauki nie mają we współczesnych czasach większego znaczenia. Tacy historycy mówią, że 
warto jest odkryć to, czego anabaptyści nauczali w XVI wieku, lecz nie mamy pojęcia, co oni 
by powiedzieli lub zrobili w naszej sytuacji.   

Inni historycy błędnie interpretują doktryny biblijne, których trzymali się anabaptyści i 
wykorzystują ich błędy. Na przykład ich biblijna zasada nie stawiania oporu bywa czasem 
interpretowana jako opór bez użycia przemocy. Anabaptyści kładli nacisk na kapłaństwo 
wszystkich wierzących i na ważność przechowywania w swym sercu Słowa Bożego. 
Niektórzy interpretują to w tym sensie, jakoby Kościół anabaptystyczny nie posiadał zbyt 
wielkiej władzy nad życiem swych członków, promując wewnętrzną duchowość i nie 
przykładając zbyt wielkiej wagi do poprawnej doktryny. W rzeczywistości anabaptyści 
uznawali zarówno kapłaństwo wszystkich wierzących, jak i autorytet zboru za jednakowo 
niezbędne czynniki. Podobnie wierzyli, że w życiu chrześcijanina prawdziwa duchowość i 
czysta doktryna nie kłócą się ze sobą, lecz wzajemnie się uzupełniają.   

W tej książce podstawa interpretacji nauk anabaptystów jest trójczłonowa. (1) 
Anabaptyści byli Kościołem opierającym się na Biblii, dlatego ich nauki i życie mają 
znaczenie dla współczesnych Kościołów opierających się na Biblii. (2) Podobnie, jak wszyscy 
ludzie, anabaptyści popełniali błędy. Dlatego autorytetem dla naszych Kościołów nie jest 
anabaptyzm, lecz Słowo Boże. (3) Z uwagi na to, że pierwsi anabaptyści żyli zgodnie z 
Pismem Świętym, nie wstydzimy się przyjmować nauk biblijnych, których oni nauczali oraz 
wzorować się w naszym życiu na ich przykładzie biblijnego uczniostwa. Chociaż popełnili 
pewne błędy, to nadal cenimy duchowe dziedzictwo płynące z ich oddania dla Boga.   

Studiując anabaptyzm napotykamy na pewne przeszkody. Nie żyjemy w czasach 
anabaptystów, stąd źródła, z których czerpiemy nasze informacje mogą cechować się 
uprzedzeniami. Ponadto również my możemy mieć skłonność do tendencyjnego 
potraktowania tego materiału, tak, by pasował do naszych osobistych uprzedzeń. Jednakże 
dzięki połączonym wysiłkom redaktora, recenzentów i innego personelu wydawniczego, 
dzieło to przedstawia nie tylko poglądy autora, lecz także zrozumienie, jakie mają inni bracia. 

W pierwszej części tej książki opowiedziano historię anabaptyzmu szwajcarskiego, 
holenderskiego i huteryckiego. W drugiej części rozważono wierzenia anabaptystyczne na 
takie tematy, jak Pismo Święte, Kościół, uczniostwo i władze państwowe. W Dodatku I 
przedstawiono różne ugrupowania, które jako reszta istniały od IV do XVI wieku i omówiono 



ich związek z powstaniem anabaptyzmu. Pozostałe trzy dodatki, to dokumenty związane ze 
szwajcarskim anabaptyzmem, na które powołano się w tej książce.  

Nie jestem profesjonalnym historykiem. Jestem tylko badaczem historii, i jestem 
bardzo wdzięczny tym historykom żyjącym w XX wieku, którzy przetłumaczyli wiele 
anabaptystycznych dokumentów na język angielski. Bez nich ta książka nie mogłaby powstać.    

Przede wszystkim dziękuję Panu, dzięki którym doznałem miłosierdzia i 
niezasłużonego przywileju przynależności do Reszty. Modlę się o to, by ta książka 
przyczyniła się do wzrostu i zachowania Reszty.  

 
1Więcej dogłębnych informacji jest dostępnych w dziele Mennonites in Europe (Menonici w Europie) oraz w 

innych książkach wyliczonych w bibliografii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Historia anabaptyzmu 
 

Rozdział 1. 
 

Tło Reformacji 
 

Upadek głównego nurtu chrześcijaństwa    
W 60 roku po Chrystusie rzymski cesarz Neron zainicjował pierwsze oficjalne 

prześladowanie Kościoła chrześcijańskiego. W ciągu kolejnych stuleci tysiące wierzących 
cierpiało i umierało za wiarę.  

Prześladowania z różnym nasileniem trwały do 313 roku, w którym Konstantyn objął 
władzę nad zachodnią częścią imperium rzymskiego. Oficjalnie uznał chrześcijaństwo, w 
takiej formie, jaką reprezentował Kościół głównego nurtu, i stał się jego protektorem1. Nie 
uczynił chrześcijaństwa religią państwową, lecz uczynił je religią legalną. (Chronił on także 
religie pogańskie). Później cesarz Teodozjusz I (347-395) uczynił chrześcijaństwo religią 
państwową i ograniczył pogański kult2. 

Konstantyn był głównie zainteresowany jednością i moralną wspaniałością Kościoła, 
które najwyraźniej chciał wykorzystać jako polityczne narzędzie3. Nie był pobożnym 
człowiekiem ani nie był tym zainteresowany, by stać się uczniem prawdziwego 
chrystianizmu. 

Już przed czasami Konstantyna Kościół utracił wiele ze swej czystości. Na przykład 
pod koniec drugiego wieku „chrześcijanie” pojawili się w wojsku rzymskim. Mniej więcej w 
tym samym czasie Kościół zaczął czcić świętych i wierzyć, że wierni męczennicy mogą 
zadośćuczynić za grzechy4.  W okresie tolerancji, która była następstwem polityki 
Konstantyna i jego następców Kościół szybko się rozwijał, lecz jeszcze szybciej tracił swą 
czystość5. Tak zwane chrześcijaństwo stało się drogą do uzyskania świeckiego prestiżu i 
politycznej władzy.  

Zanikająca czystość Kościoła prowadziła do ascetyzmu, nauki zapożyczonej ze 
wschodnich religii pogańskich. Pustelnicy, mnisi i zakonnice odsuwali się od ulegającego 
zepsuciu „chrześcijańskiego” społeczeństwa, wierząc, że drogą do prawdziwej świętości jest 
zerwanie ze świeckimi troskami i z własnością oraz praktykowanie surowej, fizycznej 
dyscypliny.  

W tym okresie hierarchia kościelna stała się bardziej skomplikowana. Powstały 
stanowiska arcybiskupa i patriarchy. Arcybiskupi mieli władzę nad pewną liczbą biskupów, a 
patriarchowie sprawowali władzę nad arcybiskupami.  

Pogańskie praktyki, świeckość, religijna hierarchia oraz związki Kościoła z państwem 
stopniowo doprowadziły do upadku Kościoła głównego nurtu. W tym okresie odstępstwa 
niektórzy wierzący pozostali wierni, lecz historia nie odnotowała wielu takich ludzi. 
(Niektórzy z nich są wymienieni w Dodatku I). Prawdziwy Kościół zawsze istniał, gdyż Jezus 
powiedział: „Zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” (Mateusza 16:18). 

 
Wzrost średniowiecznego Kościoła katolickiego 
Co oznacza słowo średniowieczny? Historycy nadają różne nazwy epoce, która trwała 

w Europie od 400 do 1500 roku po Chrystusie. Terminy wieki średnie lub średniowiecze 
opisują ten sam okres.  Określenie ciemne wieki generalnie opisuje pierwszych pięćset do 
sześciuset lat średniowiecza. Cała ta era to „wieki średnie”, ponieważ wypełniły one lukę 
między kulturą starożytną a współczesnym światem.  
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Czasami nazywa się wieki średnie erą wiary, ponieważ religia z zasady stanowiła 
centrum średniowiecznego życia. Większość ludzi nie myślała samodzielnie, zwłaszcza w 
sprawach duchowych. Niewielu umiało czytać, i niewielu miało dostęp do Biblii. Po prostu 
ludzie wierzyli, że dostaną się do nieba, jeśli poddadzą się Kościołowi katolickiemu. 

Na początku średniowiecza Kościół rzymskokatolicki był w politycznie niespokojnej 
Europie jedynym źródłem stabilizacji. Zachodnia część imperium rzymskiego upadła w 476 
roku po Chrystusie, i barbarzyńskie plemiona przejęły władzę nad pewną częścią imperium. 
Rzymski handel, rzymska edukacja i cywilizacja ustąpiły miejsca barbarzyńskiej kulturze. 
Porządek i stabilność Kościoła katolickiego były pomocnymi czynnikami w zachowaniu 
pewnych elementów rzymskiej kultury, takich jak edukacja i troska o ubogich, chorych i o 
osoby w podeszłym wieku6. W ten sposób Kościół katolicki stał się filarem społeczeństwa.  

Pierwotnie wszyscy patriarchowie mieli równą władzę, lecz później patriarcha Rzymu 
stał się głową wszystkich patriarchów, lub papieżem (słowo pochodzące od łacińskiego 
wyrazu papa, oznaczającego „ojca”). Ten wzrost potęgi i prestiżu był po części 
spowodowany tym, że Rzym był największym i najbogatszym miastem tamtych czasów, jak 
również stolicą imperium rzymskiego. Według katolików pierwszym biskupem Rzymu był 
Piotr7. Wierzą, że Chrystus ustanowił Piotra swym autorytatywnym przedstawicielem na 
ziemi, i że począwszy od Piotra wszyscy papieże posiadają ten specjalny autorytet.  

Gdy ten Kościół rozwijał się liczebnie, zyskał także władzę i bogactwo. Przywódcy 
kościelni oprócz swych religijnych ról, zdobywali także władzę polityczną. Jeśli król nie 
podporządkował się papieżowi, papież mógł obłożyć nieposłusznego króla lub jego cały kraj 
interdyktem. Była to kara kościelna, zabraniająca danym osobom korzystania z większości 
sakramentów, czy też z chrześcijańskiego pogrzebu. Skoro ludzie byli nauczani, że te 
ceremonie są niezbędne do zbawienia, to byli bardzo oburzeni na królów, którzy nie 
podporządkowali się papieżowi. Jeżeli sam król był obłożony interdyktem, papież mówił jego 
poddanym, że nie muszą być posłuszni królowi. To zazwyczaj zmuszało króla do przyjęcia 
żądań papieża.   

Kościół katolicki stał się ostatecznym autorytetem w zakresie interpretacji Pisma 
Świętego i w odnoszeniu jego treści do praktycznych sytuacji. Wierzono, że Pismo Święte 
jest Słowem Bożym, lecz utrzymywano, że tradycje kościelne posiadają ważność równą Biblii 



lub nawet od niej większą. Nauki Kościoła były autorytatywne, lecz nie dlatego, że były 
biblijne, tylko dlatego, iż nauczał ich Kościół.   

Jedną z fałszywych praktyk katolickich był kult Marii. Kolejnym błędem był kult 
świętych. Ścisły z tym związek miał błąd przypisywania ważności relikwiom, czyli 
przedmiotom związanym ze świętymi, takim jak kawałki ich ubrania. Szczególną wagę 
przypisywano relikwiom rzekomo związanym z osobą Chrystusa, takim jak siano ze żłobu lub 
krople potu z ogrodu Getsemane. Oczywiście wiele relikwii – jeśli nie wszystkie – było 
podrobionych.  

Katolicy nauczali także wielu błędnych doktryn na temat chrztu, grzechu, śmierci i 
komunii. Chrzcili dla Kościoła wszystkich noworodków i nie wymagali od swych członków 
nawrócenia. Nauczali, że kapłani mogą odpuszczać grzechy, i że chcąc zadośćuczynić za 
grzechy trzeba dokonać pewnych aktów fizycznej pokuty. W rycie ostatniego namaszczenia 
kapłan rzekomo mógł odpuszczać grzechy umierającej osoby. Wierzono, że podczas komunii, 
znanej jako msza, chleb i wino stają się rzeczywistym ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. 
Nazwano to transsubstancjacją. Ponadto wielu ludzi wierzyło, że chleb i wino posiadają 
cudowną moc uzdrawiania.  

Kościół katolicki nauczał, że po śmierci ludzie przeznaczeni do nieba muszą najpierw 
cierpieć w czyśćcu, miejscu tymczasowej kary za „małe”, niewyznane grzechy oraz za 
grzechy, za które nie odbyto dostatecznej pokuty. Innym, właściwie pokrewnym błędem była 
sprzedaż odpustów. Zgodnie z tą nauką Chrystus i święci mieli nadwyżkę dobrych uczynków, 
zwanych zasługami, które były przechowywane w niebie, i które ludzie żyjący na ziemi mogli 
nabyć, by zadośćuczynić za swoje grzechy. Odpustem nazywano urzędową kartkę papieru, 
którą sprzedawano pokutującemu grzesznikowi. Kościół nauczał, że oprócz zadośćuczynienia 
za osobiste grzechy, ludzie kupujący odpusty mogli także wykupywać skrócenie pobytu w 
czyśćcu dla innych ludzi. Stąd wzięło się powiedzenie: „Gdy tylko moneta w skarbonie 
zabrzęczy, jedna dusza w czyśćcu przestaje się męczyć”.  

W średniowieczu zabobon i religia często szły ze sobą w parze. Każdy był związany z 
Kościołem; to Kościół udzielał ludziom chrztów, ślubów i sprawował ich pogrzeby. Jednakże 
niewielu ludzi pojmowało pełny sens i błogosławieństwo chrześcijańskiego życia. Podczas 
nabożeństw oddawano cześć relikwiom, wyznawano grzechy księżom, i słuchano 
wymyślonych bajek o czynach świętych lub  o dzieciątku Jezus. 

Chociaż Kościół udawał, iż jest zaniepokojony zagrożeniem”, że zwykli ludzie mogą 
błędnie interpretować Pismo Święte, to w rzeczywistości bał się, iż interpretacja zwykłego 
człowieka mogłaby być niezgodna z katolickimi wierzeniami i praktykami. Z uwagi na to, że 
Kościół katolicki nauczał, iż nikt nie może zostać zbawiony, jeśli nie stosuje się do nauk 
katolickich, Kościół ten miał wielką władzę nad europejską cywilizacją. Według niego 
zbawienie jest z uczynków, a nie z wiary. Biblia tak opisuje błąd tego systemu: „Daremnie mi 
jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi” (Mateusza 15,9). 

 
Renesans 
W wiekach średnich zdobywanie wykształcenia ograniczało się do kościelnych i 

politycznych przywódców. Lecz nawet wykształcenie tych przywódców stało na niskim 
poziomie (niektórzy księża nie umieli czytać). Gdy jednak rozrastały się miasta, powstała 
klasa średnia, i więcej zwykłych ludzi zabiegało o wykształcenie, jako pomocne w interesach. 
Ponadto handel z innymi krajami doprowadził do wprowadzenia nowych idei do europejskiej 
kultury, co było stymulującym czynnikiem dla badań intelektualnych i kulturalnych. 
Zwiększone zainteresowanie edukacją zaowocowało odnowieniem zainteresowania filozofią, 
teologią i sensem życia.  

Postęp w zakresie wykształcenia, bogactwa i międzynarodowych kontaktów 
doprowadził do Renesansu. To francuskie słowo oznacza „odrodzenie”. Renesansowe 



nastawienie do życia drastycznie różniło się od poglądów średniowiecza. W czasach 
średniowiecznych ludzie znosili cierpienia towarzyszące życiu z nadzieją na niebiańską 
przyszłość, obiecaną im przez Kościół katolicki. Natomiast w okresie Renesansu ludzie 
zaczęli chlubić się dawnymi i obecnymi osiągnięciami filozofów i „wielkich” ludzi, 
przykładając mniejszą wagę do życia pozagrobowego. Renesansowi uczeni kładli nacisk na 
godność, wartość i indywidualność człowieka.  

Wielu renesansowych uczonych wierzyło, że źródłem zła jest niewiedza. Uważali, że 
średniowiecze było czasem ciasnoty umysłowej i ignorancji. Pielęgnowali szerokie 
zainteresowanie życiem i usilne dążenie do wiedzy w zakresie historii, nauki i geografii. Te 
kierunki studiów czasami nazywano naukami humanistycznymi; dlatego osoby studiujące na 
tych kierunkach nazywano humanistami. Był to początek ruchu nazywanego humanizmem8. 

Humanizm kładł nacisk na ludzkie możliwości i skłaniał ludzi do chlubienia się sobą. 
Podobnie, jak wielu współczesnych humanistów, niektórzy humaniści Renesansu, zwłaszcza 
pochodzący z Włoch, gardzili religią i całkowicie odrzucali ideę nadprzyrodzonego Boga. 
Jednakże większość humanistów Renesansu było bardziej umiarkowanych niż współcześni 
humaniści. Wielu z nich nie odrzucało idei Boga. Niektórzy z nich, zwłaszcza z północnych 
krajów, jak Niderlandy (Holandia), wierzyli, że człowiek jest ukoronowaniem Bożego 
stworzenia. Kładli nacisk na wartość każdej jednostki, w odróżnieniu od pomniejszonego 
statusu wielu uciśnionych ludzi średniowiecza. Byli zainteresowani problemami, z którymi 
zmagali się ludzie, i szukali biblijnych odpowiedzi na te problemy. Niektórzy z nich wyraźnie 
widzieli, że Kościół katolicki był daleki od prawdy, choć nie chcieli popierać biblijnego 
Kościoła. Nie popierali radykalnego przywrócenia życia właściwego Kościołowi biblijnemu, 
lecz byli zwolennikami stopniowych reform w następstwie edukacji. Nie rozumieli tego, że 
nieposłuszeństwo wobec Boga jest czymś poważnym. Chociaż w ich filozofii było jakieś 
miejsce dla Boga, to jednak nie przyznawano w niej Bogu należytego miejsca.   

Humaniści bardzo cenili pisma starożytnych Greków i Rzymian. Renesansowa 
fascynacja literaturą starożytną skłoniła ich do wydawania wielkich sum pieniędzy i 
poświęcania dużej ilości czasu, w celu zdobycia starych rękopisów, także rękopisów Biblii. 
Te odkryte pisma przyczyniły się do ożywienia studiów nad językiem łacińskim i greką.  

Humaniści byli niezależnymi myślicielami. Nie przyjmowali opinii innych ludzi, nie 
poddając przy tym krytycznej ocenie ich prawdziwości. Starannie analizowali ogólnie 
przyjęte idee, by określić, czy według ich własnej filozofii były one poprawne. Na tym polega 
ogromna różnica między religijnymi humanistami a prawdziwymi chrześcijanami. 
Chrześcijanie sprawdzają wszystkie poglądy na podstawie Biblii, a nie za pomocą własnych 
filozofii. Nie traktują też swych osobistych opinii tak, jak czynią to humaniści. Po prostu 
pozwalają, by o ich rozumieniu życia decydowała prawda.  

 
Początek Reformacji 
Wydaje się, że Bóg posłużył się Renesansem, by przygotować Europę na nadejście 

Reformacji. Ożywienie zainteresowania greką, łaciną i językiem hebrajskim przyczyniło się 
do ożywienia zainteresowania studiowaniem Biblii. Renesansowi uczeni nie potrafili 
uzasadnić wszystkiego filozoficznie, a niektórzy z nich uświadomili sobie, że starożytna 
literatura grecka i rzymska nie zawierała odpowiedzi na życiowe pytania. Z tej przyczyny 
niektórzy z nich dostrzegli potrzebę wiary oraz konieczność wierzenia Biblii. Takie 
studiowanie Biblii było pierwszym krokiem do zerwania z katolickimi błędami. W trakcie 
studiów ludzie zaczynali kwestionować błędne praktyki Kościoła katolickiego. W ten sposób 
krytyczny duch Renesansu pomógł takim ludziom, jak Ulrich Zwingli, Conrad Grebel i Feliks 
Manz odwrócić się od zepsutego Kościoła, by badać prostotę i czystość Kościoła 
apostolskiego.  



Nacisk na edukację oraz wynalazek prasy drukarskiej także utorowały drogę reformie 
Kościoła. Zwykli ludzie mieli więcej możliwości, by uczyć się czytania, a dzięki prasie 
drukarskiej literatura była bardziej dostępna niż kiedykolwiek przedtem. Upowszechnienie 
umiejętności czytania i pisania oraz większa dostępność Biblii, pozwalały ludziom 
podejmować dobre, duchowe decyzje9. 

Renesansowy nacisk na indywidualizm człowieka pomógł niektórym ludziom 
zrozumieć, że ponoszą osobistą odpowiedzialność przed Bogiem. Osoby wierzące w biblijną 
doktrynę osobistej odpowiedzialności dostrzegły błąd podporządkowywania się księżom i 
papieżom. Biblia wyraźnie naucza, że Jezus Chrystus uczynił wszystkich wierzących 
„królami i kapłanami Bogu” (Objawienie 1,6 BG). 

Za początek Reformacji uznaje się chwilę, w której Marcin Luter wystąpił przeciwko 
złu Kościoła katolickiego (ok. 1517 roku). Luter miał jakiś wpływ na Ulricha Zwingliego, 
lecz dzięki stosowaniu się do Biblii Zwingli posunął się w swych reformach dalej niż Luter. 
Mimo to Zwingli nie doprowadził swych reform do ich biblijnego końca, bowiem wystąpiły 
przeciwko niemu władze świeckie. Kościół nowotestamentowy nie został przywrócony dzięki 
władzy i zgodzie państwa, lecz pojawił się ponownie w pokornych sercach zwykłych 
mężczyzn i kobiet, którzy wszystko złożyli na ołtarzu.    
 
 

1Kościół głównego nurtu był w tamtym czasie znany jako Kościół katolicki.  
2Większość ustaw odnoszących się do „chrześcijańskiego” państwa powstała za Teodozjusza. Jednakże 

koncepcje prowadzące do mariażu Kościoła z państwem ukształtowały się głównie za Konstantyna.  
3Philip Schaff, History of the Christian Church, tom 3, ss. 13-18. Leonard Verduin, The Anatomy of a 

Hybrid, ss. 95-99. 
4Philip Schaff, History of the Christian Church, tom 2, ss. 82-84. 
5Lester Bauman, Wolves in the Flock (Crockett, Ky.: Rod and Staff Publishers, Inc., 2001) ss. 62-64. 
6Społeczeństwo żydowskie, rozproszone po całej Europie, także dostarczyło tych elementów cywilizacji. 

Niektóre żydowskie szpitale, sierocińce oraz domy dla starców i biednych służyły nie tylko Żydom, lecz także 
„chrześcijańskiemu” społeczeństwu.  

7Historia nie potwierdza tego domysłu.   
8Ktoś mógłby powiedzieć, że humanizm miał swój początek w Ogrodzie Eden, z chwilą buntu Adama i Ewy. 

Chociaż bunt i pycha miały swój początek w Ogrodzie, to humanizm jako filozofia powstał w epoce Renesansu, 
i niewłaściwe jest umiejscawianie humanizmu (jako czczenia człowieka przez człowieka) w jakimś momencie 
przed epoką Renesansu.  

9Analfabeta także może być zbawiony, lecz od czasów Nowego Testamentu aż do chwili obecnej 
chrześcijanie uważają, że umiejętność czytania i analizowania tekstu jest konieczna do trwania w wierze. Dobre 
zrozumienie osobistej odpowiedzialności i duchowości bardzo się zwiększa dzięki osobistemu czytaniu i 
poznawaniu Biblii. Nowy Testament podkreśla to w wielu miejscach. „Staraj się, abyś się doświadczonym stawił 
Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy” (2 Tymoteusza 2,15 
BG). 
 



Rozdział 2. 
Początek reformy Kościoła w Szwajcarii 

 
 

Zurych był najważniejszym miastem w kantonie zuryskim, w Szwajcarii. Kanton był 
podzielony na parafie, z których każda miała kościół, miejscowego proboszcza i sędziego. Rada 
Miejska Zurychu rządziła całym kantonem i wyznaczała sędziów oraz proboszczów. Chłopi nie mieli 
żadnego udziału w sprawowaniu władzy. Podobnie, jak to na ogół było w średniowiecznej Europie, 
Kościół katolicki i władcy świeccy ciemiężyli prosty lud.   
 

Ulrich Zwingli, ojciec szwajcarskiej Reformacji 
Ulrich Zwingli (1484-1531) służył jako ksiądz i kaznodzieja w kilku szwajcarskich 

miasteczkach, po czym Rada Miejska Zurychu zaproponowała mu stanowisko proboszcza w jej 
głównym kościele. Przyjął tą propozycję i w 1519 roku wieku trzydziestu pięciu lat przeprowadził się 
do Zurychu.   

Kilka lat wcześniej, Zwingli zainteresował się pismami Erazma z Rotterdamu (ok. 1466-
1536). Erazm był północnoeuropejskim uczonym, który w swych pismach występował przeciwko 
zepsuciu społeczeństwa renesansowego i Kościoła katolickiego. Chociaż nauki Erazma nie były 
pozbawione braków, to podkreślał on potrzebę studiowania Biblii i powrotu do prostych wzorców 
wielbienia Boga, zawartych w Nowym Testamencie. Pod wpływem Erazma, Zwingli czytał Pismo 
Święte z otwartym sercem i rozwinął u siebie silne zainteresowanie sprawami duchowymi.  

Podczas tradycyjnych katolickich mszy, przywódcy pomijali pewne fragmenty Pisma 
Świętego i przekręcali wiele innych wersetów, na poparcie zepsutego Kościoła. Począwszy od 1516 
roku, Zwingli zaniechał tej metody i głosił kazania w większym stopniu oparte na Biblii. Kiedy 
przybył do Zurychu, zaczął od głoszenia kazań na podstawie Ewangelii Mateusza, a potem omówił w 
kazaniach wiele ksiąg Nowego Testamentu.   

W tym czasie Zwingli dowiedział się o wystąpieniu Marcina Lutra przeciwko katolickim 
błędom. Początkowo Erazm, Luter i Zwingli spodziewali się, że zreformują Kościół katolicki dzięki 
nauczaniu Biblii. Lecz kiedy w 1521 roku Kościół katolicki ekskomunikował Lutra, ludzie ci 
zrozumieli, że Kościół nie był zainteresowany ich reformatorskimi wysiłkami1. Erazm pozostał w 
Kościele katolickim2, lecz Luter i Zwingli byli zdeterminowani, by utworzyć Kościół biblijny.  
Chociaż pod wpływem Erazma i Lutra Zwingli zaczął studiować Biblię i zastanawiać się nad reformą 
Kościoła, to jednak głównym źródłem gorliwości Zwingliego w sferze reformy Kościoła było osobiste 
studium Biblii. Cóż takiego odkrył on w Biblii? Odkrył zbawienie z łaski przez wiarę, a nie za sprawą 
wykonywania niekończących się rytuałów. Odkrył także, że Duch Boży rządzi w sercu wierzącego 
człowieka, nie w wyniku dostosowania się do przyziemnych, skażonych tradycji. To właśnie głosił, a 
proste przesłanie Ewangelii trafiało do przekonania jego słuchaczom.  

Zwingli zaczął gorliwie atakować zepsute autorytety religijne. Nie widział powodu, dla 
którego ubodzy chłopi musieliby płacić wysokie podatki w celu wspierania leniwych mnichów i 
zakonnic. Stwierdził, że przywódcy katoliccy, którzy posługiwali się mieczem, by wymusić 

                                                            
1Z początku przywódcy Kościoła katolickiego okazywali niewielkie zainteresowanie reformą. Lecz Kościół 
katolicki z powodu Reformacji szybko zaczynał tracić grunt pod nogami. Reformacja zagrażała również 
politycznej stabilności w Europie, a ponadto nawet katolickie rządy zaczęły wywierać presję na Kościół 
katolicki, by wyeliminował niektóre przejawy zepsucia w Kościele. W rezultacie katolicy rozpoczęli tak 
zwaną Kontrreformację, ruch popierający naprawę Kościoła katolickiego, m.in. poprawę poziomu moralnego 
przywódców Kościoła.   

2Podobnie jak większość humanistów, Erazm wierzył w reformę dzięki edukacji i ostro sprzeciwiał się takim 
reformatorom, jak Luter, Zwingli, i Anabaptyści, którzy dzielili Kościół. Chociaż Erazm pozostał w Kościele 
katolickim, to na podstawie Pisma Świętego krytykował wiele nadużyć popieranych przez Kościół. Z tej 
przyczyny wielu gorliwych katolików gardziło nim i oskarżyło go o „złożenie jaja, które wysiedział Luter”. 
Jednakże Erazm był tolerowany, ponieważ kierował swe apele do środowiska uczonych, nie usiłując 
nakłonić do refom zwykłych ludzi. 
  



posłuszeństwo względem swego systemu nie są pasterzami, lecz wilkami. Przez z górą trzy lata 
przemawiał do dużych zgromadzeń, a jego publiczność hałaśliwie domagała się reformy. 

Starsi księża i niektórzy członkowie Rady Miejskiej Zurychu ostro sprzeciwiali się 
niekonwencjonalnemu przesłaniu Zwingliego. Podobnie zareagowali mnisi, uznając je za potencjalne 
zagrożenie dla ich pozycji. Jednakże większość radnych miejskich stała po stronie Zwingliego.  
Skoro Kościół i państwo ściśle ze sobą współpracowały, przywódcy religijni mieli wielką władzę i 
Kościół z reguły miał ostatnie słowo. Czołowi zakonnicy oraz rajcy miejscy zawsze rywalizowali ze 
sobą o najwyższą władzę. Jest bardzo prawdopodobne, że większość członków Rady Miejskiej 
Zurychu sprzyjała Zwingliemu nie z powodów biblijnych, lecz politycznych. Na przykład Zwingli 
nauczał, że w biblijnym chrześcijaństwie mnisi nie odgrywali żadnej potrzebnej funkcji, dlatego ludzie 
pogardzali mnichami. Rada Miejska wykorzystała tę sytuację jako sposób zdobycia dla siebie 
większej władzy i większych pieniędzy.   
 

Początek szwajcarskiej Reformacji 
Przesłania Zwingliego zaczęły wywierać praktyczny wpływ na życie w Zurychu. Szacunek 

Rady dla Zwingliego stał się jawny, gdy wygłosił kazania przeciwko najemnym walkom, czyli 
praktyce polegającej na wysyłaniu szwajcarskich żołnierzy na zagraniczne wojny, w zamian za 
pieniądze3. Rada Zurychu szybko ustanowiła prawo wymierzone w tę pradawną praktykę. Był to znak, 
że Rada słuchała bardziej Zwingliego niż Kościoła katolickiego.  

Ważniejsze wydarzenie miało miejsce 5 marca 1522 roku, kiedy niektórzy mieszkańcy 
Zurychu złamali bardzo ściśle przestrzeganą katolicką regułę. W okresie Wielkiego Postu katolikom 
nie wolno było jeść żadnego mięsa, z wyjątkiem ryb. Okołu dziesięciu mężczyzn, a wśród nich 
Zwingli, było razem w warsztacie drukarskim. Żona właściciela warsztatu przygotowała dwie 
smażone kiełbasy, tak że wszyscy z wyjątkiem Zwingliego zjedli po kawałku kiełbasy.  

Wieści rozeszły się szybko, i Rada uznała, że sprawy zaszły za daleko. Kilku z tamtych 
mężczyzn zostało z rozkazu Rady aresztowanych. Kilka sąsiednich szwajcarskich kantonów było 
fortecami katolicyzmu, które gotowe były ogłosić wojnę przeciwko Zurychowi, gdyby zbyt daleko 
odsunął się od katolicyzmu. Dlatego ze względów bezpieczeństwa Rada podtrzymała katolicyzm, 
karząc tych, którzy świadomie okazali nieposłuszeństwo katolickiej regule. Wkrótce Rada wypuściła z 
więzienia owych konsumentów kiełbasy, lecz domagała się od nich, by poszli do spowiedzi i 
zaprzestali swych radykalnych działań. 

Zwingli nie popadł w tarapaty, ponieważ nie zjadł kiełbasy, lecz otwarcie poparł winowajców. 
Mniej niż trzy tygodnie później wygłosił kazanie „O doborze pokarmów i wolności”, w którym 
wyraźnie stanął po stronie tych, którzy naruszyli post. Zwingli głosił, że musimy zrozumieć, iż 
Królestwo Boże to nie sprawa jedzenia i picia. Jednakże powinniśmy być ostrożni, by nie gorszyć 
innych, jeśli nie rozumieją oni chrześcijańskiej wolności. Powiedział, że chrześcijanie nie powinni się 
godzić na niebiblijne reguły, lecz nikt nie powinien też łamać starych reguł kościelnych kierując się 
własnym kaprysem.    

Kiedy wieść o tym dotarła do katolickiego biskupa, odpowiedzialnego za Zurych, wysłał on 
trzech delegatów, by przekonać Zwingliego i Radę Zurychu do bardziej pieczołowitego trzymania się 
katolickiej wiary. Delegaci planowali prywatnie ostrzec Radę i przekonać ją do stłumienia „herezji”, 
lecz Zwingli zażądał dla siebie wstępu na przesłuchanie, co też uzyskał. Wysunął przekonywające 
argumenty przeciwko delegatom, tak że Rada postanowiła pozwolić Zwingliemu nadal głosić kazania, 
tak jak tego pragnął. Zwycięstwo ucieszyło Zwingliego i jego zwolenników4.  
                                                            

3Nauczanie Zwingliego przeciwko najemnym walkom nie wynikało stąd, że wierzył on w zasadę nie 
stawiania oporu, lecz było spowodowane tym, iż jako patriotyczny obywatel Szwajcarii sprzeciwiał się idei, 
że papież mógł powoływać szwajcarskich żołnierzy do walki na katolickich wojnach. Niektórzy Szwajcarzy 
kwestionowali tę ideę już od dłuższego czasu. Tak długo, jak katolicyzm trzymał ten kraj w żelaznym 
uścisku, papież miał większą władzę niż szwajcarskie władze. Lecz gdy tylko wielu przywódców przekonało 
się, że katolicyzm traci grunt pod nogami, postanowili oni pozostawać głusi na żądania papieża i obstawać 
przy swojej władzy.   
  
4To nie znaczy, że Rada popierała radykalne reformy religijne, lecz w tej konkretnej kwestii postanowiła 
stanąć po stronie Zwingliego, a nie po stronie tradycyjnego autorytetu kościelnego. Był to pierwszy krok, 
który w końcu skłonił Radę do silnego popierania celów reformatorskich Zwingliego.  



 
Sprzeciw mnichów wobec Ewangelii 
Zwingli nadal głosił mocne kazania i pisał twarde słowa. Dlatego lokalni zakonnicy wystąpili 

z przykrym kontratakiem. Były tam trzy różne miejscowe zakony, i w każdym klasztorze 
występowano z ambon z krytyką idei Reformacji. Jednakże było to pogwałceniem wcześniejszego 
zarządzenia Rady, że kaznodzieje mogą wygłaszać przesłania oparte tylko na Biblii. Gdy zakonnicy 
zrozumieli, że coraz bardziej tracą poparcie miejscowych władz cywilnych, stali się coraz bardziej 
przeciwni i szukali dodatkowego poparcia u papieskich władz poza kantonem.   

Kilku młodych zwolenników Zwingliego, m.in. Konrad Grebel, przerywali kazania mnichów, 
gdy ci nauczali niebiblijnych doktryn. Zwingli poszedł za ich przykładem. Co najmniej w jednym 
przypadku rezultatem było to, że zakonnik opuścił klasztor i poparł nauki Reformacji. Zwróćmy 
uwagę na następujące doniesienie:  

„W sobotę 12 lipca, wysoki Bosy Brat . . . nazwiskiem Franz Lambert, . . . przybył z Avignonu . . . 
Dano mu pozwolenie, by wygłosił cztery kazania. . . A w czwartym kazaniu odniósł się także do 
wstawiennictwa Marii i świętych; . . . poprosił o debatę z Mistrzem Ulrichem Zwingli, ponieważ 
przed jego ostatnim kazaniem i w jego trakcie [Zwingli] przerywał mu publicznie, mówiąc: 
‘Bracie, tutaj jesteś w błędzie’.  
Tak więc w środę 17 lipca, około godziny dziesiątej, w bufecie kanoników rozpoczęli debatę, która 
potrwała aż do obiadu około drugiej godziny. Mistrz Ulrich przyniósł Stary i Nowy Testament po 
grecku i po łacinie i doprowadził mnicha do tego, że podniósł on obie ręce, podziękował Bogu, i 
powiedział, iż we wszystkich swych potrzebach będzie wzywał jedynie Boga i że porzuci wszelkie 
koronki i różańce  i pójdzie za Bogiem. Następnego poranka pojechał do Bazylei, by spotkać się 
także z Erazmem z Rotterdamu, a z Bazylei udał się do doktora Marcina Lutra, który był 
augustiańskim mnichem. Tam wyrzucił swe szaty [zakonnika – przyp. tłum.] i ożenił się”5. 

Rada otrzymywała skargi na tych, którzy przerywali kazania i wezwała ich, by wytłumaczyli się 
ze swego postępowania. Wśród wezwanych byli Konrad Grebel i Ulrich Zwingli. Po ostrej wymianie 
argumentów między zakonnikami a reformatorami, burmistrz napomniał wszystkich, by wspólnie 
pracowali w bardziej pokojowy sposób.  

Zwingli nie znosił takiego ugodowego nastawienia wobec mnichów. Wybuchnął gniewem: 
„Jestem biskupem i księdzem w tym mieście Zurych, i to mi powierzono troskę o dusze. To ja 
złożyłem przysięgę, a nie mnisi. To oni powinni się ze mną liczyć, a nie ja z nimi; i choćby zuchwale 
głosili nieprawdę, będę się temu sprzeciwiał, nawet gdybym musiał wejść na ich ambonę i im 
zaprzeczyć. Gdyż nie potrzebujemy waszych żebrzących zakonników, ani nie jesteście w takim 

                                                            

5Georg Finsler, red., Die Chronik des Bernhard Wyss 1519-1530 (Bazylea, 1901 r.). Fragment cytowany w 
książce pod red. Lelanda Hardera, The Sources of Swiss Anabaptism (Źródła szwajcarskiego Anabaptyzmu), 
s. 175. 
  

Konrad Grebel i Feliks Mantz 
Wśród zwolenników Zwingliego było dwóch młodych mężczyzn, Konrad Grebel i Feliks Mantz, którzy 
później zostali przywódcami Anabaptystów. Konrad był synem szanowanego radnego miejskiego, Jakuba 
Grebela. Feliks był nieślubnym synem zuryskiego księdza. Konrad miał około dwadzieścia pięć lat, a Feliks 
był prawdopodobnie o kilka lat starszy. Obydwaj ukończyli studia z zakresu literatury łacińskiej i greckiej, 
filozofii, geografii i matematyki.  
Ci dwaj młodzi ludzie podziwiali uczoność Zwingliego i jego nauki reformujące Kościół. Wraz z grupą 
miejscowych księży i innych młodych uczonych, regularnie spotykali się z Zwinglim na studium literatury. 
W szczególności studiowali Biblię i wynajęli utalentowanego uczonego, by nauczył ich języka 
hebrajskiego. Na tych spotkaniach dyskutowali nad wieloma kwestiami dotyczącymi Reformacji. Konrad i 
Feliks całym sercem popierali Zwingliego aż do chwili, gdy zamiast kierować się Biblią zaczął ustępować 
Radzie Zurychu, co omówimy w dalszej części.  



poważaniu u Boga, żebyśmy my potrzebowali was”6. Rada zrozumiała, iż jej wysiłki mediacyjne 
zawiodły, i uznała, że Zwingli ma rację. Wówczas burmistrz utrzymał w mocy poprzednią decyzję, że 
wszystkie kazania muszą zgadzać się z Pismem Świętym i napomniał mnichów, by zastosowali się do 
tego zarządzenia.  
 

Pogłoski o odstępstwie niepokoją katolickiego biskupa Zurychu 
Kiedy pogłoski o odstępstwie zuryskich kościołów nadal docierały do ich katolickiego 

biskupa, wysłał on list do kościołów i Rady Miejskiej, nakazując im powstrzymanie herezji oraz 
przestrzeganie nauk i obrzędów Kościoła katolickiego. W odpowiedzi Zwingli wraz z dziesięcioma 
innymi, reformatorsko usposobionymi kaznodziejami, wysłał petycję do biskupa. Prosili go w niej, by 
nie przeszkadzał w postępie Ewangelii. Między innymi prosili także o to, by przywódcom kościelnym 
i księżom zezwolono na zawieranie małżeństw. Wygląda na to, że Zwingli i jego przyjaciele usiłowali 
zreformować swe lokalne kościoły za pozwoleniem katolickich władz kościelnych. 

Niebawem Zwingli napisał książkę dla biskupa, w której bronił swych nauk. Dzieło to opatrzył 
tytułem  Archeteles (łacińskie słowo oznaczające „początek i koniec”), ponieważ miał nadzieję, że w 
ten sposób umocni swój autorytet, by posunąć się naprzód z reformacją i zakończy swoje zmagania z 
biskupem. W tej książce Zwingli bez ogródek opisał biskupowi stan rzeczy: 

„Często mówiłem, że wielu biskupów naszych czasów nie jest prawdziwymi, lecz fałszywymi 
biskupami, i nie sądzę, że powinno się mnie za to winić, skoro Izajasz nazywa ich ‘niemymi 
psami’7 a Chrystus nazywa ich ‘złodziejami i zbójcami’8. Mówię o tych, którzy nie weszli do 
owczarni przez drzwi. Gdyż można znaleźć jedynie nielicznych, którzy pełnią urząd biskupa 
najlepiej, jak potrafią, i nie prowadzą się jak władcy, satrapowie i królowie. . .  
 . . . Kiedy porównuje się ich luksusy z prostotą ewangeliczną, bronią ich . . . i uznają za słuszne, 
by zupełnie dowolnie regulować sprawę czysto boskich obrządków . . .  
 . . . Zatem tak daleki jestem od tego, by podporządkować się tobie, że jeśli nie pozostawisz mnie i 
moich – to jest owiec Chrystusa – w spokoju, to zacznę postępować z tobą w sposób bardziej 
szorstki, nie lękając się twych słów ani twoich zmarszczonych brwi. Musisz ustosunkować się do 
mnie przy pomocy Pisma Świętego, danego nam przez Boga (i o tym nie zapominaj), i nie wolno 
go przekręcać”9. 

Zwingli pisał także przeciwko katolickim błędom, takim jak niebiblijne ceremonie, sprzedaż 
odpustów, zakazywanie klerowi zawierania małżeństw oraz zabranianie laikom czytania Biblii. 
Oświadczył: „Musimy być posłuszni Bogu, a nie ludziom. Im mniej jest człowiek wyszkolony w 
ludzkich wymysłach… tym wyraźniej Duch [Boży] go poucza, jak widać to na przykładzie apostołów 
i głupich ludzi w tym świecie, których wybrał Bóg”10. 
 

Rada Miejska czy Ewangelia? 
W 1523 roku reformatorskie idee Zwingliego znalazły się w kryzysie. Był on gotów 

radykalnie zreformować kościoły Zurychu, zgodnie ze swym zrozumieniem Ewangelii. Jednakże Rada 
Miejska bardzo wolno skłaniała się do reformy, a Zwingli wiedział, że gdyby parł silnie do przodu, 
mogłoby to zagrozić całemu programowi reformacyjnemu. Z drugiej strony, gdyby szybko nie 
wprowadzał w czyn nauk biblijnych, których nauczał, jego zwolennicy mogliby go oskarżyć o to, że 
boi się bardziej ludzi niż Boga.  

                                                            
6Dz. cyt., 176. 

7 Izajasza 56,10. 

8 Ewangelia Jana 10,1. 

9 Ulrich Zwingli, Apologeticus Archeteles, dzieło wydane w dn. 22-23 sierpnia 1522 r. Tłumaczenie: 
Jackson, 1912 r. Cytowane w dziele pod red. Lelanda Hardera, The Sources of Swiss Anabaptism (Źródła 
szwajcarskiego Anabaptyzmu), ss. 182-185. 

10 Dz. cyt., 185. 



Po przemyśleniu sprawy Zwingli postanowił przekonać Radę, by pozwoliła mu posunąć się z 
reformą naprzód. Pierwszym jego krokiem miało być zorganizowanie publicznej debaty doktrynalnej. 
Zwrócił się do burmistrza i do Rady Miejskiej o pozwolenie na swoją debatę ze zwolennikami 
katolicyzmu. Członkowie Rady mieli zasiadać jako sędziowie i przyznać zwycięstwo stronie 
przedstawiającej najlepsze argumenty.    

Członkowie Rady ochoczo na to przystali, gdyż prawdopodobnie schlebiała im rola, w jakiej 
mieli wystąpić w tej debacie. Zaprosili wszystkich z kantonu zuryskiego, zaprosili swego katolickiego 
biskupa oraz przywódców kościelnych z okolicznych kantonów. Zwingli wypisał do 
przedyskutowania podczas debaty sześćdziesiąt siedem artykułów, które uznawał za biblijne prawdy 
w przeciwieństwie do rzymskokatolickiej doktryny i praktyki.  

W dniu 29 stycznia 1523 roku, sześciuset widzów spotkało się w ratuszu, by przyglądać się 
debacie. Biskup nie przybył, lecz posłał jako swego przedstawiciela zdolnego dyskutanta. Debata 
zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Zwingliego. Rada orzekła, że katolicy nie przedstawili 
niezbitych argumentów przeciwko naukom Zwingliego. Ponownie Rada nakazała wszystkim księżom 
i kaznodziejom w kantonie głosić w kazaniach jedynie to, co można udowodnić na podstawie Biblii. 
Postanowiła ukarać każdego, kto postępowałby wbrew temu zarządzeniu.  

To działanie było dla Zwingliego zadowalające. Rada potwierdziła swoją wcześniejszą 
decyzję, że obowiązkowe jest głoszenie kazań opartych na Biblii, i nie wolno dopuszczać do głosu 
kaznodziejów nieposłusznych temu nakazowi11. Był to pierwszy krok w kierunku oficjalnego uznania 
religijnej reformy, który uczyniła Rada.   

Zwingli sądził teraz, że Rada pójdzie za jego przewodnictwem, więc przestał przejmować się 
władzami Kościoła katolickiego i zakwestionował inne tradycje katolickie. Głosił jeszcze dobitniejsze 
kazania przeciwko wysokim podatkom, które biedni, zwykli ludzie płacili jako wsparcie dla Kościoła 
katolickiego. Takie nauczanie padło na podatny grunt, bowiem duża część Europy cierpiała z powodu 
ogromnego ciężaru podatków narzuconych przez Kościół.   
 

Domowe studia biblijne  
Małe grupy zaczęły spotykać się po domach, by studiować Biblię i omawiać praktyczne 

zmiany, do których wzywa Biblia. Sporo dyskusji skupiało się na wymuszonym na społeczeństwie 
wsparciu materialnym dla księży i zakonników. Wielu laików uczestniczyło w tych spotkaniach i 
wypowiadało się przeciwko niesprawiedliwości społecznej. Na te spotkania chodzili także Konrad 
Grebel i Feliks Mantz. 

W czerwcu 1523 roku, w rezultacie spotkań domowych i kazań Zwingliego, kilka wsi 
poprosiło Radę o zwolnienie od ciężkiego jarzma podatków. Rada odmówiła. Ta decyzja bardzo 
rozczarowała Zwingliego. Jak dotąd Rada dotrzymywała mu kroku. Teraz jednak nie zgodziła się 
zrobić dalszego kroku. Albo Zwingli będzie musiał stracić zaufanie do Rady jako organu mającego 
popierać jego reformację, albo będzie musiał spowolnić reformację, tak by Rada mogła ją wdrożyć. 
Obrał drugą opcję.  

Kilka tygodni po budzącej rozczarowanie decyzji Rady, Zwingli wygłosił kazanie „O Boskiej 
i ludzkiej sprawiedliwości”, w którym nauczał, że chociaż władze świeckie nie zatwierdzają prawnie 
prawdziwej wiary, to jednak są odpowiedzialne za wdrażanie praktycznych zmian w sferze religii. W 
ten sposób Zwingli pozostawił sprawę wdrażania subtelnych zmian praktycznych w rękach władz 
świeckich, a siebie uznał za odpowiedzialnego jedynie za głoszenie duchowych kazań12. 

To odmienne położenie akcentów pozwoliło Zwingliemu zdobyć coraz stałą przychylność 
Rady, lecz także umocniło Radę jako najwyższy autorytet w Kościele. Zwingli tego nie pragnął, lecz 
nie chciał brać na siebie konsekwencji okazywania nieposłuszeństwa Radzie. Wcześniej nauczał, że 
ludzie powinni podążać za prawdą, nie licząc się z kimkolwiek. Lecz teraz zaczął głosić kazania coraz 

                                                            
11Proszę zauważyć, że Zwingli nigdy nie odrzucił idei państwowego Kościoła, choć niektóre z jego 
stwierdzeń brzmiały, tak, jakby był gotów zreformować Kościół niezależnie od Rady. Nadal wierzył, że ludzi 
można i powinno się zmuszać do posłuszeństwa względem Biblii.  

12Takie sprawy cywilne, jak podatki podlegały jurysdykcji państwa, dlatego Zwingli miał rację, wyciszając 
sprawę podatku. Jednakże pobłądził w tym, że pozostawił w rękach państwa także żywotne sprawy Kościoła. 

 



bardziej przychylne idei państwowego Kościoła. W tym momencie najbardziej oddani zwolennicy 
reformacji, znani później jako Anabaptyści, rozczarowali się swym przywódcą.   
 

Druga doktrynalna debata 
Osoby zainteresowane reformą miały odmienne poglądy na to, co składało się na „czystą 

Ewangelię”, usankcjonowaną przez Radę Zurychu. 
Małe grupy radykałów, które wyłoniły się z różnych grup studiujących Biblię, żądały 

natychmiastowych reform religijnych. Przez kilka lat Zwingli głosił kazania przeciwko posługiwaniu 
się wizerunkami religijnymi, a teraz radykałowie wprowadzili tą naukę w czyn. We wrześniu 1523 
roku radykalne grupy usunęły z kościołów obrazy i zniszczyły je. Władze miejskie szybko 
aresztowały wandali i dwóch z nich zostało wygnanych. 

Ponadto Zwingli uznawał mszę za obrzydliwość13, lecz wiedział, że radykalne działania mogły 
przyczynić się do udaremnienia jego reformacyjnych celów. Jeśli Rada uznałaby, że odpowiedzialność 
za radykalne działania ponosi Zwingli, to zwróciłaby się przeciwko niemu i jego reformie. Dlatego 
starał się wprowadzać reformy na tyle szybko, by zadowolić swych zwolenników, lecz nie tak szybko, 
by utracić poparcie Rady. Zachęcony pozytywnymi wynikami swej pierwszej doktrynalnej debaty, 
poprosił Radę o pozwolenie na debatę, której przedmiotem byłaby ważność mszy i posługiwania się 
obrazami.   

Rada wyraziła zgodę, tak że 26-28 października 1523 roku odbyła się druga debata 
doktrynalna.  Na spotkanie przyszło ponad osiemset osób. Podczas debaty uczestnicy uznali, że 
posługiwanie się obrazami jest niebiblijne, i zdemaskowali mszę jako obrzydliwość wobec Boga.  
Pod koniec drugiego dnia Konrad Grebel, Szymon Stumpf (wiejski ksiądz), i kilku innych oczekiwało 
praktycznych zmian. Oto wyjątki ze sprawozdania z zuryskiego sądu. 

„Następnie powstał Konrad Grebel i wyraził opinię, że dopóki wszyscy są jeszcze razem, księżom 
powinno się udzielić instrukcji, jak mają postępować z mszą; bowiem będzie to bezowocne, jeśli 
nie zaczną zmieniać mszy. Wiele powiedziano o mszy, ale nie ma ani jednego, kto byłby gotów 
położyć kres tej obrzydliwości wobec Boga…   
Zwingli powiedział: ‘[Rada] rozezna, jak msza powinna być odtąd poprawnie sprawowana’.  
Wówczas przemówił Szymon Stumpf: ‘Mistrzu Huldrychu! Nie masz prawa pozostawiać decyzji 
w rękach [Rady], gdyż decyzja już została podjęta: decyduje Duch Boży. Jeśli zatem [Rada] 
miałaby rozeznać i postanowić coś, co jest sprzeczne z decyzją Boga, to poproszę Chrystusa o Jego 
Ducha oraz będę nauczał i postępował przeciwko temu’.   
Zwingli odpowiedział: ‘Racja. Ja także będę głosił kazania i postępował przeciwko temu, jeśli 
inaczej postanowią. Nie pozostawiam decyzji w ich rękach’”14. 

Następnie Zwingli powiedział, że debata miała na celu rozważenie spraw doktrynalnych. 
Natomiast obowiązkiem Rady będzie podjęcie decyzji, jak wdrożyć zmiany w praktykę religijną. 
Debata doktrynalna zakończyła się usilną zachętą do duszpasterzy, by w swych kazaniach mocniej 
występowali przeciwko mszy i obrazom. Zwingli silnie podkreślił potrzebę współpracy wszystkich 
mieszkańców w wysiłkach reformacyjnych.  

Wyjaśnienie Zwingliego bardzo rozczarowało Konrada Grebela, Szymona Stumpfa, i kilku 
innych. Gdzie był ten Zwingli, który nauczał, że Kościół szukając kierownictwa polega jedynie na 
Biblii? Kilkakrotnie wskazywał, że Kościół powinien zapoczątkować reformę nawet, jeśli władze 
świeckie będą się jej sprzeciwiać. Lecz Zwingli uznał, że potrzebuje ochrony, którą mogła zapewnić 
Rada. Teraz wierzył, że jego obowiązkiem jest przygotowanie ludzi na przyjęcie reform, ale 
wdrażanie tych zmian jest obowiązkiem Rady. Miał nadzieję, że Rada będzie na tyle szybko posuwała 
się naprzód, że zadowoli to wszystkich ludzi nastawionych na reformę.  

                                                            
13Podczas sprawowania mszy (rzymskokatolickiej wersji Komunii), chleb i wino rzekomo przemieniają się w 
prawdziwe ciało i prawdziwą krew Chrystusa. Następnie są one składane jako ofiara na ołtarzu. Zazwyczaj 
ksiądz wypija wino w imieniu ludu.  

14Die Akten der zweiten Disputation vom 26.-28. Oktober 1523, wydane 8 grudnia 1523 r. . Cytowane w 
dziele pod red. Lelanda Hardera, The Sources of Swiss Anabaptism (Źródła szwajcarskiego Anabaptyzmu), s. 
242. 



Ponowne opóźnienie reform 
Kilka dni po tej debacie Rada doszła do pewnego wniosku w tych kwestiach. Jej życzeniem 

było, by msza była nadal odprawiana jak dawniej, i by w kościołach pozostawiono wizerunki. Nic się 
nie zmieni do czasu, gdy Rada poda dalsze obwieszczenie, co według jej zapewnień miało nastąpić w 
bliskiej przyszłości. Rada mogła mieć wolę wprowadzenia pewnych zmian, lecz bała się tak 
radykalnego odejścia od katolickiej tradycji, które mogłoby skłonić przywiązane do katolicyzmu 
kantony szwajcarskie do wypowiedzenia Zurychowi wojny.   

Ponownie program Zwingliego doznał poważnego zahamowania. Zwingli miał nadzieję, że 
debata doprowadzi do podobnego rezultatu, do jakiego doprowadziła pierwsza debata, i podczas 
dyskusji dobitnie wypowiadał się przeciwko mszy i posługiwaniu się wizerunkami. Powiedział 
wyraźnie, że żaden człowiek nie może tu decydować; trzeba trzymać się Pisma Świętego. Lecz kiedy 
Rada nie zrobiła tego, czego od niej oczekiwał, podporządkował się jej decyzji. 

Kilka tygodni po debacie i decyzji Rady, Zwingli napisał małą książeczkę pod tytułem Krótkie 
wprowadzenie do debaty. Nazwał w niej osoby pragnące wdrożenia reform wbrew dekretowi Rady 
ludźmi pełnymi złej woli i złośliwymi, którzy pragnęli pozbyć się prawa. Obwinił ich również o to, że 
są pyszni, kłótliwi, i pozbawieni względów dla osób słabych duchowo i niegotowych do religijnej 
reformy. 

W połowie grudnia niektórzy radykałowie zniszczyli pewną ilość modlitewników, naśmiewali 
się z księży odprawiających mszę, oraz na miejscu egzekucji w Zurychu protestowali przeciwko 
torturom i karze śmierci. Wkrótce Rada wydała kolejne upoważnienie, głoszące, że wszyscy 
radykałowie będą surowo ukarani, jeśli nie przestaną szerzyć niepokojów. To upoważnienie nie 
budziło nadziei, że zostaną wprowadzone nowe zasady prowadzenia nabożeństw. Ponadto Rada 
wyznaczyła Zwingliego i kilku innych duszpasterzy na doradców w kwestii utrzymania porządku. 

Kiedy Zwingli i jego duszpasterze zrozumieli, że Rada nie wprowadzi nowych zasad 
prowadzenia nabożeństw, wówczas zaczęli się obawiać, iż Rada odwlecze religijne reformy na czas 
nieokreślony.   Zwingli i jego współpracownicy sporządzili poradę w formie stwierdzenia, które 
wyrażało determinację przewyższającą wszystkie dotychczasowe ich wypowiedzi. Jest to oczywiste, 
gdy przeczytamy następujący fragment:  

„Ogólna opinia Słowa Bożego jest taka, że chrześcijańskiemu ludowi należy podawać 
ciało i krew Chrystusa pod postaciami zarówno wina, jak i chleba, jako pamiątkę 
cierpienia Chrystusa i ogłaszanie śmierci Pana, ilekroć posługujemy się tym pokarmem i 
napojem. . . 
 . . . zamierzamy odbyć publiczny obchód w tej formie w Dzień Bożego Narodzenia [za 
dwa tygodnie], w całkowitej zgodności z ustanowieniem i praktyką Chrystusa, gdyż nie 
możemy już dłużej odmawiać światu tej poprawnej praktyki; i nawet jeśli oni [Rada] nam 
nie pozwolą, musimy podawać zarówno ciało, jak i krew, chleb i wino tym, którzy tego 
pragną, bo w przeciwnym wypadku będziemy przez Słowo Boże [potępieni] jako 
kłamcy”15. 

Gdyby Zwingli i jego ludzie postąpili zgodnie z tym słowem, to historia Kościoła protestanckiego 
mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. Lecz Rada odrzuciła ten plan, a druga propozycja Zwingliego 
ponownie ujawniła jego skłonną do kompromisów naturę.  

„Poprzednia opinia. . . jest niewątpliwie jak najbardziej poprawna i zgodna ze Słowem 
Bożym. Dlatego nie powinno się w tej sprawie podejmować niczego, co nie zmierza do 
punktu, w którym z czasem przejdziemy bezpośrednio do praktykowania czystego Słowa 
Bożego. 
Skoro jednak… ludzie w tym czasie są podzieleni – gdyż wielu jest nadal … 
niedojrzałych … konieczne będzie pójście na pewne ustępstwa … wydało się nam 
stosowne, byśmy ogłosili opinię, które nie będzie niekorzystna dla dojrzałych ani … 
gorsząca dla niedojrzałych”16.  

                                                            

15 Archiwum Miejskie Zurychu E.1.1.1. Fragment cytowany w książce pod red. Lelanda Hardera, The Sources of 
Swiss Anabaptism (Źródła szwajcarskiego Anabaptyzmu), s. 270.  

16Tamże, ss. 271-272. 



Zwingli zwrócił się do Rady z prośbą, by przynajmniej nie zmuszano nikogo do uczestnictwa w 
mszy, ani nikomu nie zabraniano w niej uczestniczyć. Lecz Rada odrzuciła również tą prośbę. 
Zarządziła, że msza nadal musi być odprawiana, a Zwingli ugiął się pod jej żądaniami. Określenie, 
które podał na końcu swej pierwszej propozycji teraz odnosiło się do niego. Był potępiony ‘przez 
Słowo Boże jako kłamca’.  

Podsumowując, na początku Zwingli usiłował zreformować religię pod patronatem Kościoła 
katolickiego, lecz szybko tego zaniechał. Następnie starał się wdrożyć reformy pod patronatem Rady 
Miejskiej Zurychu, lecz ponownie doznał porażki. W tym momencie zrozumiał, że posłuszeństwo 
Biblii oznaczało nieposłuszeństwo wobec władz świeckich. Opcje były jasne: mógł pójść za Biblią i 
zmierzyć się ze wszystkim, co go spotka, albo pójść na kompromis kosztem prawdy, by pozostać 
bezpiecznym w ramach reformy usankcjonowanej przez państwo.    

Zwingli wybrał „bezpieczną” drogę. Był gotów dość dobitnie przemawiać na temat nakazów 
Biblii, by przekonać Radę do wprowadzenia pewnych zmian; lecz gdy go nie słuchano, wycofywał 
się, nie chcąc przy tym tracić swej godności. Jego ruch był politycznie wygodny, lecz wiązał się z 
utratą czystego sumienia, aprobaty Boga i najbardziej konsekwentnych zwolenników.       
 

Przyszli Anabaptyści proponują kolejny plan 
Konrad Grebel, Feliks Mantz i ich przyjaciele byli zupełnie rozczarowani sposobem 

kierowania reformacją przez Radę i tym, że Zwingli pod presją poszedł na kompromis. 18 grudnia 
1523 roku, na drugi dzień po odrzuceniu przez Radę drugiego planu Zwingliego, Grebel napisał krótki 
list do swego szwagra, Vadiana. „To nie przypadek, że sprawa ewangelii ma się tu bardzo źle (jeżeli 
łatwiej przyjdzie ci uwierzyć zawiedzionemu niż kłamcy [Zwingliemu]) . . . Kto myśli, wierzy lub 
głosi, że Zwingli postępuje zgodnie z obowiązkami pasterza, ten myśli, wierzy lub głosi bezbożnie”17.  

Gdy niechęć Rady do wprowadzania biblijnych reform stała się bardziej jawna, przyszli 
Anabaptyści zakwestionowali całą ideę reformy zarządzanej przez państwo. Przyszli do Zwingliego z 
planem utworzenia separatystycznego Kościoła – Kościoła, który by samodzielnie stosował się do 
Biblii, nie czekając na zgodę władz. Historycy nie znaleźli żadnych dokumentów na temat tego planu, 
które napisali Anabaptyści, lecz Zwingli nawiązał do tego planu w traktacie, który napisał przeciwko 
Anabaptystom. Według niego:  

„Podeszli do nas w następujący sposób: ‘Nie umknęło naszej uwagi, że zawsze będą tacy, 
którzy sprzeciwiają się ewangelii, nawet wśród tych, którzy chlubią się imieniem 
Chrystusa. Zatem nigdy nie można mieć nadziei, że wszystkie dusze dojdą do jedności, 
tak jak pozwolono żyć chrześcijanom. Według Dziejów Apostolskich ci, którzy uwierzyli, 
odseparowali się od innych, a gdy inni dochodzili do wiary, przyłączali się do tych, którzy 
już byli w nowym kościele. Właśnie tak musimy postępować’.   
 

Błagali, byśmy przedstawili następującą deklarację: Niech ci, którzy chcą naśladować 
Chrystusa, staną po naszej stronie. Obiecali także, że nasze siły będą znacznie przeważać 
nad armią niewierzących”18. 

Zwingli nie chciał poprzeć takiego planu. Dowodził, że Chrystus nakazał, by pozwolić kąkolowi 
rosnąć obok pszenicy aż do dnia żniwa, co oznacza, że szczerzy chrześcijanie zawsze będą żyli pośród 
mniej oddanych braci. Wskazywał, że na oblubieńca czekało dziesięć panien, lecz tylko pięć z nich 
było gotowych. Odnosząc takie wersety do Kościoła, Zwingli przekonywał, że separatystyczny 
Kościół mógłby jedynie wprowadzić słabe dusze w zakłopotanie. 

Lecz przyszli Anabaptyści łatwo się nie poddali. Pilnie badali Pisma na wieczornych 
spotkaniach. Im pilniej studiowali Słowo Boże, tym bardziej byli przekonani, że program Zwingliego 

                                                            

17Biblioteka Miejska (Vadiana) St. Gallen, VB.II.161. Fragment cytowany w książce pod red. Lelanda Hardera, 
The Sources of Swiss Anabaptism (Źródła szwajcarskiego Anabaptyzmu) ss. 275-276. 

4Ulrich Zwingli, In catabaptistarum strophas elenchus, wyd. 31.07.1527 r. Fragment cytowany w książce pod red. 
Lelanda Hardera, The Sources of Swiss Anabaptism (Źródła szwajcarskiego Anabaptyzmu), s. 278. Zwrot 
‘przeważające siły’ prawdopodobnie odnosi się do siły prawdy. Może też wskazywać na fakt, że przyszli Anabaptyści 
mieli nadzieję, że przyciągną wielu zwolenników.  



nie był biblijny, skoro obstawał on przy warunku, że jego reformy muszą być popierane przez 
władze19. 
 

Rozłam się szerzy 
Do końca 1523 roku i w ciągu 1524 roku, przyszli Anabaptyści trwali w studiowaniu Biblii. 

Utworzyli małe grupy i przygotowali program zajęć, pomagający nowym uczniom zrozumieć Pismo 
Święte. Nadal rozwijali wizję czystego, nowotestamentowego Kościoła.   

W 1524 roku ci badacze Biblii zdobyli pisma autorstwa Tomasza Muntzera20 i Andrzeja 
Carlstadta21, odnoszące się do wiary, wizerunków i chrztu niemowląt. Ci bracia bardzo się ucieszyli, 
że nie są w swych przekonaniach odosobnieni. Natychmiast Konrad Grebel napisał list do Muntzera, 
chwaląc go za jego nauki biblijne, lecz podważając jego pogląd na mszę, którą Muntzer zachował w 
zmodyfikowanej formie. Ten list jest wartościowy, ponieważ ukazuje nam nowotestamentowe 
wierzenia przyszłych Anabaptystów. Ich pojmowanie nie stawiania oporu, dyscypliny kościelnej, 
Komunii, braterstwa, i odstępstwa jest inspirujące, gdy uświadomimy sobie, że było to wynikiem 
pilnego studium Nowego Testamentu.  

„Drogi Bracie Tomaszu, . . . 
 . . . Jezus Chrystus, który daje siebie jako jedynego Mistrza i Głowę wszystkim, którzy 
mają być zbawieni i nakazuje nam być braćmi dla wszystkich braci i wierzących dzięki 
jednemu wspólnemu Słowu, poruszył nas i nakłonił do utworzenia związku przyjaźni i 
braterstwa. . .  
Tak jak nasi przodkowie odpadli od prawdziwego Boga i poznania Jezusa Chrystusa oraz 
prawdziwej wiary w Niego, … tak samo nawet dzisiaj każdy chce być zbawiony przez 
obłudną wiarę, bez owoców wiary, bez chrztu doświadczeń i prób, bez nadziei i miłości, 
bez prawdziwych praktyk chrześcijańskich . . . Kierując się stronniczością i wszelkiego 
rodzaju zwodzeniem oni [Zwingli i jego współpracownicy] utkwili w poważniejszym i 
szkodliwszym błędzie niż to miało miejsce kiedykolwiek od założenia świata. My także 
tkwiliśmy w tym samym zbłądzeniu, ponieważ byliśmy jedynie słuchaczami i 
czytelnikami ewangelickich kaznodziejów, którzy są odpowiedzialni za cały ten błąd. . . . 
Lecz gdy wzięliśmy do ręki Pismo i zbadaliśmy je pod kątem wszelkiego rodzaju kwestii, 
zyskaliśmy pewną wnikliwość i zdaliśmy sobie sprawę z dużych i szkodliwych 
niedociągnięć pasterzy, a także naszych, ponieważ nie wołamy codziennie i gorliwie do 
Boga, ciągle wzdychając, by wyprowadził nas z … ludzkich obrzydliwości i wprowadził 
w prawdziwą wiarę i Boże praktyki . . .  
Gdy zauważyliśmy te sprawy i ubolewaliśmy nad nimi, dostarczono nam tutaj twoje 
pismo przeciwko fałszywej wierze i chrztowi, i jesteśmy nawet lepiej poinformowani i 

                                                            
19Niektórzy historycy kwestionują myśl, że plan utworzenia „radykalnego” Kościoła odnosił się do Kościoła 
oddzielonego od państwa. W sprawozdaniu Zwingliego na temat tego planu odnotował on, że nowy Kościół proponował, 
że wybierze własną radę. Zwingli zinterpretował to jako plan utworzenia nowej Rady Miejskiej, i dlatego oskarżył 
Anabaptystów o dążenie do pozbycia się władzy świeckiej.    
Od tej chwili Zwingli stale wnosił fałszywe oskarżenia pod adresem separatystów. Nic, co było w planie separatystów nie 
dowodziło, że przyszli Anabaptyści chcieli ustanowić nową świecką radę. Podczas drugiej debaty doktrynalnej Szymon 
Stumpf mocno obstawał przy tym, że rządy nie mają władzy nad Kościołem i jego stosowaniem Słowa Bożego. Podczas 
swego procesu w listopadzie 1525 roku Grebel oświadczył, że nigdy nie nauczał, iż ludzie nie powinni być posłuszni 
władzy. Zatem kwestia sprowadza się do tego, czy propozycja separatystów dotycząca nowej rady odnosiła się po prostu 
do rady Kościoła, czy też do zamiany istniejącej świeckiej rady na inną. Świadectwa Grebela i Stumpfa świadczą na 
korzyść pierwszego poglądu, i żadne dowody nie pozwalają przyjąć drugiej wersji, z wyjątkiem polemiki Zwingliego. W 
końcu pierwsi Anabaptyści mieli poprawne zrozumienie rozdziału Kościoła od państwa, toteż pytanie nie dotyczy tego, 
czy to rozumieli, lecz kiedy to zrozumieli.  
20Thomas Muntzer (1488-1525) nie wywarł trwałego wpływu na przyszłych Anabaptystów zuryskich, choć jego pisma 
zawierały niektóre poglądy podobne do ich idei. Konrad Grebel napisał przyjacielski list do Muntzera, lecz nie dotarł on 
do adresata, i nie nawiązano kontaktu. Muntzer często zmieniał swe stanowisko w takich kluczowych kwestiach, jak nie 
stawianie oporu, i miał przekonanie, że Biblia odgrywa drugorzędną rolę, ustępując osobistym wizjom jako objawieniom 
woli Bożej.  
21Andreas Carlstadt (1480-1541) na wiele sposobów wspierał Marcina Lutra. W pewnych kwestiach, jak autorytet Pisma 
Świętego i unikanie składania przysiąg, miał takie same wierzenia, jak Anabaptyści. Jednakże niektóre jego doktryny nie 
były zbieżne z poglądami głównych reformatorów ani Anabaptystów. W październiku 1524 roku spotkał się w Zurychu z 
przyszłymi Anabaptystami, ale najwyraźniej nie utrzymywał z nimi dalszych kontaktów. 



umocnieni oraz byliśmy cudownie ucieszeni, że znaleźliśmy kogoś, kto podziela nasze 
chrześcijańskie myślenie . . . Dlatego prosimy cię i napominamy . . . byś niezachwianie 
głosił tylko Słowo Boże, byś ustanowił jedynie Boże praktyki i bronił ich, byś uznawał za 
dobre i słuszne jedynie to, co można wyraźnie znaleźć w Piśmie, i byś odrzucał . . . 
wszelkie porządki, słowa, praktyki i opinie wszystkich ludzi, nawet twoje”. 

Następnie Grebel podał liczne zachęty do prawidłowego obchodzenia Wieczerzy Pańskiej. 
Wydaje się, że dobrze zbadał tą doktrynę, bowiem jego wnioski są biblijne. Potem powrócił do kilku 
innych ważnych spraw.  

„Nie zwracaj uwagi na odstępstwo lub niechrześcijańską pobłażliwość, które wprowadzili 
wykształceni, czołowi kaznodzieje ewangeliccy . . . Jest o wiele lepiej, gdy niewielu jest 
poprawnie pouczonych przez Słowo Boże, wierząc i żyjąc w prawych cnotach i 
praktykach, niż gdy wielu błędnie wierzy w rozwodnioną fałszywą doktrynę . . .  
Maszeruj naprzód ze Słowem i utwórz kościół chrześcijański z pomocą Chrystusa i Jego 
reguły, takiej,  której ustanowienie znajdujemy w Mateusza 18, a którą praktykowano w 
Listach. Gorliwie przyj naprzód we wspólnej modlitwie i poście . . . Każdy, kto się nie 
poprawia i nie wierzy, sprzeciwiając się Słowu i czynom Boga, oraz trwając w tym, choć 
głoszono mu Chrystusa i Jego Słowo oraz regułę, i choć był napominany przez trzech 
świadków wobec kościoła, o takim człowieku mówimy na podstawie Słowa Bożego, iż 
nie powinien być ukarany śmiercią, lecz powinno się go traktować jak poganina i celnika i 
pozostawić samego.         
Co więcej, ewangelii i jej zwolenników nie powinno się ochraniać za pomocą miecza . . . 
Prawdziwie wierzący chrześcijanie są jak owce pośród wilków, owce na rzeź. Muszą być 
ochrzczeni w udręce i ucisku, w prześladowaniu, cierpieniu i śmierci, wypróbowani w 
ogniu, i muszą osiągnąć ojczyznę wiecznego odpoczynku nie dzięki walce fizycznej, lecz 
duchowej. Nie posługują się świeckim mieczem ani wojną”22. 

Zanim posłaniec zdążył opuścić Zurych z listem Grebela do Muntzera, Grebel i jego bracia 
usłyszeli, że Muntzer usprawiedliwiał stosowanie przemocy. Dołączyli postscriptum do listu, 
ponownie napominając Muntzera, by porzucił swe własne opinie i trzymał się wyłącznie Słowa 
Bożego.   

Z powodu różnic doktrynalnych bracia nie utrzymywali stałych kontaktów ani z Muntzerem, ani 
z Carlstadtem. Nadal rozwijali biblijny sposób myślenia, ulegając jedynie niektórym zewnętrznym 
wpływom. Na tym etapie ich grupa była naprawdę mała. W postscriptum skierowanym do Muntzera 
Grebel napisał: „Nie ma tu nawet dwudziestu takich, którzy wierzą Słowu Bożemu”.   
 

Chrzest niemowląt staje się kwestią sporną 
Na początku 1524 roku Wilhelm Reublin, wiejski ksiądz z Wytikon23, wygłosił kazanie 

przeciwko chrztowi niemowląt. W tamtym czasie główną troską przyszłych Anabaptystów z Zurychu 
nie był chrzest niemowląt. Jednakże w miarę, jak studiowali Biblię, także oni nabierali coraz 
silniejszego przekonania, że chrzest niemowląt jest błędem. W swym liście do Muntzera, Grebel 
napisał mocne słowa przeciwko chrztowi niemowląt, popierając swą naukę licznymi wersetami Pisma 
Świętego.  

W grudniu ta kwestia sporna wysunęła się na czoło. Kilkoro rodziców z Zurychu nie ochrzciło 
swych dzieci. Rada ostrzegła ich, ale oni się nie wycofali. Wówczas Rada postanowiła, że każdy, kto 
uznaje chrzest niemowląt za błędny, musi przekazać uzasadnienie swego poglądu Zwingliemu i jego 
duchownym, którzy z kolei omówią tą sprawę z kilkoma członkami Rady.  

Zwingli, który teraz uznawał chrzest niemowląt za dobrą praktykę, odbył kilka prywatnych 
debat z dysydentami. Żadna ze stron nie zmieniła swoich poglądów. Feliks Mantz napisał petycję do 
Rady, w której wyjaśnił, dlaczego chrzest niemowląt jest niebiblijny. Wówczas większa liczba 
rodziców zaczęła uchylać się od chrzczenia swych niemowląt, zwłaszcza we wsiach Wytikon and 

                                                            
22Biblioteka Miejska (Vadiana) St. Gallen, VB.XI.97. Fragment cytowany w książce pod red. Lelanda Hardera, 
The Sources of Swiss Anabaptism (Źródła szwajcarskiego Anabaptyzmu), ss. 285-290. 

23Wytikon było małą wioską, znajdującą się w odległości 8 kilometrów w kierunku południowowschodnim od Zurychu.  



Zollikon. 6 stycznia Konradowi i Barbarze Grebel urodziła się córeczka. Konrad nie zamierzał chrzcić 
jej – jak to określił – w „bałwochwalczej rzymskiej kąpieli”.  

Rada postanowiła rozstrzygnąć tą kwestię, organizując 17 stycznia 1525 roku publiczną 
debatę.  Grebel, Mantz i Reublin bronili swojej sprawy, a Zwingli mocno im się sprzeciwiał. Pod 
koniec debaty władze napomniały dysydentów, by zapomnieli o swych błędnych opiniach i uspokoili 
się, lecz bracia odparli: „Musimy bardziej słuchać Boga niż ludzi”. Debata w ogóle nie doprowadziła 
do rozstrzygnięcia tej kwestii.  

W reakcji na to, co się stało, 18 stycznia Rada wydała mocny dekret przeciwko dysydentom: 

„Wszyscy, którzy dotychczas nie ochrzcili swych dzieci, powinni je ochrzcić w ciągu 
najbliższych ośmiu dni. Jeśli ktoś odmówi wykonania tego, powinien wraz żoną i dziećmi 
i swym majątkiem opuścić miasto naszych panów, jego jurysdykcję i domenę, i nigdy nie 
wracać, albo czekać na to, co go spotka. Każdy będzie wiedział, jak ma stosownie do tego 
postąpić”24.  

21 stycznia Rada wydała następujące upoważnienie odnośnie spotkań poświęconych studium 
Biblii: 

„W konsekwencji poprzedniego postanowienia co do chrztu, itd., zdecydowano dalej, że 
wykonane będzie to upoważnienie, iż odtąd zamknięte zostaną specjalne szkoły, które 
zajmują się takimi sprawami, a Konradowi Grebelowi i Mantzowi odtąd nakazuje się, by 
przestali dyskutować i kwestionować i zadowolili się osądem [Rady]; gdyż w przyszłości 
nie będą dozwolone żadne dalsze debaty”25. 

Edykt uderzył w małą grupę ludzi biblijnie wierzących jak młot kowalski. Słowo Boże nie było 
w Zurychu mile widziane. Zwingli zgodził się z linią Rady Miejskiej i miał władzę, by dopiąć swego. 
Ludzie biblijnie wierzący mogliby go posłuchać i postąpić wbrew swemu poznaniu prawdy, albo też 
musieliby cierpieć z powodu przykrych konsekwencji. 
 

Zwingli – fałszywy pasterz  
W okresie, w którym doszło do tej konfrontacji, katolickie kantony szwajcarskie stawały się 

coraz bardziej wrogo usposobione do Zurychu i poważnie rozważały opcję wyrzucenia Zurychu ze 
szwajcarskiej konfederacji. Powstała pogłoska, że gorliwi katolicy z innych kantonów mogą podjąć 
starania, by zamordować lub aresztować Zwingliego. Jednakże z powodu swej współpracy z Radą 
Zurychu, Zwingli zdobył jej zaufanie i nie musiał się niczego obawiać ze strony samego Zurychu.  
Wcześniej, w grudniu 1523 roku, w Zurychu zorganizowano tajną radę, do której należał Zwingli. 
Rolą tej rady było zaplanowanie obrony Zurychu na wypadek wojny z katolickimi kantonami. 
Zajmowała się ona także wrogami reformacji prowadzonej przez Zwingliego w kantonie zuryskim – 
zarówno „radykałami żądającymi skrajnej reformy”, jak i zwolennikami katolicyzmu, także 
podejrzanymi członkami Rady Miejskiej Zurychu.   

Na początku 1525 roku wojna z katolickimi kantonami wydawała się nieunikniona. Zwingli 
wraz tajną radą opracował strategię wojny w obronie Zurychu. W kontekście takiego rozwoju 
wypadków wydawało się, że radykalni reformatorzy stanowią wewnętrzne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa Zurychu. Wygląda na to, że Zwingli wykorzystał to jako okazję, by wymierzyć cios 
swym przeciwnikom. Zwingli pozyskiwał coraz większą władzę polityczną, i był zdecydowany 
zmiażdżyć tych, którzy mu się sprzeciwiali. Nie musiał już jednać się z dysydentami i ich uspokajać, 
ani tego nie pragnął. Był gotów całkowicie się ich pozbyć. Nadszedł czas na podjęcie stanowczych 
kroków.  
 

                                                            
24Archiwum Miejskie Zurychu, EI.7.1 & A.42.1. Fragment cytowany w książce pod red. Lelanda Hardera, The 

Sources of Swiss Anabaptism (Źródła szwajcarskiego Anabaptyzmu), s. 336. 
25Archiwum Miejskie Zurychu, V.VI.248.fol.227b. Fragment cytowany w książce pod red. Lelanda Hardera, 

The Sources of Swiss Anabaptism (Źródła szwajcarskiego Anabaptyzmu),s. 338. 



Rozdział 3. 
Pojawienie się Braci Szwajcarskich 

 
Dekrety wydane przez Radę Miejską Zurychu jasno orzekały, że Zwingli i władze Zurychu nie 

będą już dłużej tolerować dysydentów. „Radykałowie” musieli poddać się władzom świeckim lub 
opuścić swoją ojczyznę. Mała grupa wierzących zebrała się wspólnie na naradę, przy czym możemy 
być prawie pewni, że było to wieczorem 21 stycznia 1525 roku, tego samego dnia, w którym Rada 
zakazała takich spotkań. Szymon Stumpf był nieobecny; skazano go na banicję już wcześniej. 
Niedawno dołączył do tej grupy Jerzy (Jörg) Blaurock, były ksiądz z Grisons1. Jerzy opuścił Kościół 
katolicki i przybył do Zurychu, by zobaczyć, co ma do zaproponowania Zwingli. Nie podobała mu się 
skłonność Zwingliego do kompromisów, toteż wkrótce gorliwie utożsamił się z małą grupą przyszłych 
Anabaptystów.  

Na początku lat 30. XVI wieku naoczny świadek spisał sprawozdanie z tego styczniowego 
spotkania na użytek niemieckich Anabaptystów, którzy byli ciekawi początków Anabaptyzmu:  

Zatem, drodzy bracia, ponieważ pytaliście nas o początki związku Braci Szwajcarskich, 
było to w czasie, który ludzie zapisali jako 1522 rok, gdy Huldrych Zwingli, Konrad 
Grebel, szlachcic, i Feliks Mantz – wszyscy trzej, bardzo uczeni ludzie, znający język 
niemiecki, łaciński, grecki i hebrajski, zebrali się, by przedyskutować zagadnienia 
dotyczące wiary, i odkryli, że chrzest niemowląt jest zbędny, a nawet nie jest chrztem. 
Następnie ci dwaj, Konrad i Feliks, uwierzyli i wyznali, że według chrześcijańskiego 
porządku człowiek musi zostać ochrzczony na słowa Chrystusa: kto uwierzy, a ochrzci 
się, będzie zbawiony. To doprowadziło pośród tych trzech do rozłamu, a Huldrych 
Zwingli nie pragnął tego i powiedział, że to wywoła niepokój. Lecz dwaj poprzednio 
wymienieni utrzymywali, że z tego powodu nie można lekceważyć przykazania Bożego.  
W międzyczasie zdarzyło się, że pewien ksiądz, imieniem Jörg, z domu Jakuba, którego 
nazywano Jörg Blaurock, ponieważ nosił niebieski płaszcz, również gorliwie wystąpił na 
rzecz woli Bożej. Uznawano go za zwykłego i prostego księdza, lecz w sprawach wiary 
miał on pobożną gorliwość, i dzięki łasce Bożej, którą otrzymał, działał w nadzwyczajny 
sposób. Przyszedł do Zwingliego i rozmawiał z nim na temat wiary, lecz nic nie osiągnął. 
Później dowiedział się, że byli inni ludzie, gorliwsi od Zwingliego. Szukał ich i przybył 
do nich, mianowicie do Konrada i Feliksa, i porozmawiał z nimi; i w tych sprawach byli 
jedno. 
I zdarzyło się, że byli razem. Gdy przypadła na nich bojaźń wielka, wezwali Boga w 
niebie, by okazał im miłosierdzie. Wówczas Jörg powstał i powołując się na Boga 
poprosił Konrada, by go ochrzcił; co też uczynił. Następnie ochrzcił także innych. Potem 
zostało dołączonych więcej księży i innych ludzi, którzy wkrótce przypieczętowali to 
swoją krwią . . .  
Macie tu fakty na temat tego, co zdarzyło się na początku. Później wydarzyło się wiele 
rzeczy, tak że wielu postępowało nieporządnie. Lecz pewny fundament prawdy przetrwał. 
Pan zna swoich. Niech ci, którzy wzywają imienia Pana, porzucą niesprawiedliwość. 
Macie więc to sprawozdanie z początków, co do którego nie powinniście mieć 
wątpliwości, ponieważ my na pewno tego doświadczyliśmy2. 

Tak narodził się szwajcarski Anabaptyzm. Bracia wiedzieli, że na pewno czekają ich 
prześladowania, lecz postanowili być za wszelką cenę wierni swym przekonaniom. W kolejnym 

                                                            
1Grisons lub Graübunden, było dużym regionem we wschodniej Szwajcarii. Dom Blaurocka znajdował się w 
odległości około 110 kilometrów na południowy wschód od Zurychu. 

2Z listu z Klettgau do Kolonii. Fragment cytowany w książce pod red. Lelanda Hardera, The Sources of Swiss 
Anabaptism (Źródła szwajcarskiego Anabaptyzmu), ss. 341, 342. Ten list wysłano ze Szwajcarii do Kolonii w 1530 
roku. Podobne sprawozdanie podano w Kronice huteryckiej, na stronach 43-47. To sprawozdanie dodaje kilka 
szczegółów, takich jak twierdzenie, że Blaurock ochrzcił wszystkich obecnych, co zostało dodane do pierwotnego 
listu przez późniejszego pisarza. Nie wiemy, czy stwierdzenie „Następnie ochrzcił także innych” odnosi się do 
Blaurocka, czy do Grebela. 



tygodniu nowy ruch dotarł do Zollikon, wsi znajdującej się o kilka kilometrów na południe od 
Zurychu. Tam bracia złożyli świadectwo, przeprowadzili chrzest i Komunię. W pierwszym tygodniu 
zostało ochrzczonych co najmniej trzydzieści pięć osób.  

Władze Zurychu postanowiły narzucić nowe prawa przeciwko ponownemu chrztowi i 
potajemnym spotkaniom. 30 stycznia, dziewięć dni po pierwszych ponownych chrztach, aresztowały 
Mantza, Blaurocka, i dwudziestu pięciu mieszkańców wsi Zollikon. Zwingli i jego współpracownicy 
aresztowali mieszkańców wsi i poddali ich gruntownemu przesłuchaniu. Po dziewięciu dniach Rada 
obłożyła więźniów grzywną i wypuściła ich pod kilkoma warunkami: nie wolno im spotykać się w 
grupie większej niż trzy do czterech osób, nie wolno im chrzcić, głosić kazań ani praktykować 
Komunii. Władze zatrzymały w więzieniu Mantza i Blaurocka, by mieć pewność, że nie wywołają oni 
większych problemów.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trudy misyjne Konrada Grebela 
Po upływie kilku dni od pierwszych chrztów Grebel udał się w podróż do Schaffhausen3, 

pozostawiając pracę w Zollikon w rękach innych braci. Mając nadzieję, że pod jego wpływem w tym 
mieście zapoczątkowany zostanie ruch reform Kościoła, udał się bezpośrednio do czołowych 
duszpasterzy. Gdy Grebel rozważał z nimi Biblię, to prawie zdołał ich przekonać co do biblijnych 
podstaw chrztu wiary. Lecz kiedy Zwingli przesłał list do Schaffhausen, nastawił w ten sposób Radę 
Miejską i duchownych przeciwko Grebelowi. Jednakże Grebel przez prawie dwa miesiące nadal 
składał tam świadectwo, nawiązując sporo kontaktów i dokonując co najmniej jednego chrztu. 
W międzyczasie władze Zurychu wypuściły z więzienia Blaurocka. Natychmiast ponownie pobudził 
braci z Zollikon. Większość mieszkańców Zollikon, którzy obiecali, że zaprzestaną działalności 
anabaptystycznej, złamało obietnice i ponownie zaangażowało się w chrzty i spotkania. Do dnia 16 
marca, w którym Rada Zurychu dokonała ponownego, błyskawicznego ataku, Anabaptystami zostało 
kolejnych siedemdziesięciu ludzi. Władze usiłowały aresztować każdego, kto był zaangażowany w ten 
ruch.  

W trakcie procesów sądowych, większość Anabaptystów z Zollikon wyparła się wiary i 
całkowicie porzuciła Anabaptyzm. Jednakże Jerzy Blaurock i Feliks Mantz mocno obstawali przy 
swych przekonaniach. Z uwagi na to, że Blaurock nie był mieszkańcem Zurychu, Rada skazała go na 
wygnanie. Powrócił do swego macierzystego Chur, by zaświadczyć o swej nowej wierze. Wkrótce  

                                                            
3Schaffhausen było miastem i państwem w północnej Szwajcarii.    



Mantz uciekł z celi więziennej i przyłączył się do Blaurocka. We dwóch z powodzeniem szerzyli 
nauki anabaptystyczne aż do lipca, kiedy ponownie aresztowano Mantza. 
Grebel powrócił z Schaffhausen mniej więcej w tym czasie, gdy wypuszczono z więzienia 
mieszkańców Zollikon i Blaurocka. W kwietniu Grebel ponownie opuścił Zurych i przyłączył się do 
Wolfganga Ulimanna (którego ochrzcił w Schaffhausen) w głoszeniu Ewangelii w St. Gall4. 

Miasto St. Gall wspierało materialnie duży klasztor, i mieszkańcom nie podobało się to, że w 
związku z tym nałożono na nich ciężkie brzemię podatku. Serdecznie przyjęli formę chrystianizmu, w 
której zakonnicy nie byli potrzebni. Grebel głosił kazania w dużym budynku miejskim, przyciągając 
uwagę setek słuchaczy. Po dwóch tygodniach jego głoszenia, wielu nawróconych poprosiło o chrzest, 
toteż Grebel ochrzcił kilkaset osób w Rzece Sitter, która płynęła w pobliżu miasta.  

Błyskawiczna ekspansja miała krótki żywot. Po upływie dwóch miesięcy od nabożeństwa 
połączonego z chrztem, Rada St. Gall prawnie zakazała organizowania zebrań Anabaptystów i skazała 
Ulimanna na wygnanie. Wielu Anabaptystów z tego miasta pod wpływem presji wycofało się, lecz 
większość tych, którzy pozostali wierni, później uciekło z miasta.  

W lipcu Grebel wyruszył w podróż po wiejskich terenach wokół miasta Grüningen5, gdzie 
mieszkał jako chłopiec. Tutaj pracował przez trzy miesiące, przemieszczając się szybko z miejsca na 
miejsce, by uniknąć schwytania. Władze Zurychu wezwały go, by stawił się na proces jako oskarżony 
o oszczerstwo przeciwko Zwingliemu. Grebel był skłonny przybyć, pod warunkiem, że Rada da mu 
glejt6, lecz odmówiła przyznania mu go, dlatego nie wybrał się tam. 

W międzyczasie Feliks Mantz został aresztowany w Chur, mieście w Grisons, i odesłano go 
do Zurychu, by tam został ukarany. Spędził kilka miesięcy w więzieniu; następnie wypuszczono go, 
gdy obiecał, że nie będzie zakłócał spokoju. Natychmiast udał się do Grüningen, gdzie Grebel i 
Blaurock pracowali na rzecz stopniowo rozrastającego się ruchu.   

Minął dzień od chwili, w której Mantz opuścił więzienie, gdy na początku października 
Blaurock poszedł do państwowego kościoła w Hinwil, na wschód od Grüningen. Nie było jeszcze na 
miejscu stałego duszpasterza, toteż gdy Blaurock przybył, stanął na ambonie i zaczął głosić kazanie. 
Kiedy duchowny dotarł na miejsce, większa część zgromadzonych poparła czyn Blaurocka, a 
duszpasterz szybko zorientował się, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Wezwał głównego 
sędziego z zamku Grüningen, by przybył i aresztował Blaurocka. 

Sędzia przybył, lecz nikt nie chciał mu pomóc w pojmaniu Blaurocka. Chcąc aresztować 
anabaptystycznego kaznodzieję, musiał czekać do końca nabożeństwa. Sędzia posadził Blaurocka na 
koniu i zaczął jechać do zamku Grüningen. Gdy zbliżyli się do wsi Betzholtz, spotkali tam duży tłum 
zgromadzony wokół Grebela i Mantza, którzy przygotowywali się do wygłoszenia kazań. Po 
uzyskaniu dalszej pomocy sędzia aresztował także Grebela, lecz Mantz zbiegł. Dwóch kaznodziejów 
zostało uwięzionych w zamku Grüningen, który był domem Konrada w latach chłopięcych. Trzy 
tygodnie później władze aresztowały także Mantza. 
 

Kolejna debata na temat chrztu  
Rada Zurychu zażądała, by więźniowie zostali przyprowadzeni do miasta na sąd, lecz 

mieszkańcy Grüningen i Zollikon najpierw zażyczyli sobie kolejnej publicznej debaty na temat chrztu. 
Debata odbyła się w dniach 6-8 listopada 1525 roku, jeszcze przed osądzeniem anabaptystycznych 
przywódców. Według jednego sprawozdania na to spotkanie przybyło dziewięćset osób. Obecni byli 
także uwięzieni Anabaptyści, a wśród nich Michael Sattler7. Braci oskarżono o popieranie buntu 
przeciwko władzy i o przypisywanie sobie szczególnych objawień, lecz bracia temu zaprzeczyli. 

                                                            
4Miasto St. Gall znajdowało się w odległości około 52 kilometrów na wschód od Zurychu.  
5Miasto Grüningen znajdowało się w odległości około 17 kilometrów na południowy wschód od Zurychu. 
6  Glejt: „dokument wydany przez władze, zezwalający jego posiadaczowi na przejazd przez jakieś terytorium i 

zapewniający mu bezpieczeństwo osobiste; list bezpieczeństwa, list żelazny” – Słownik wyrazów obcych PWN wydanie 
elektroniczne, 2004.  

 

7Michael Sattler odwiedzał Anabaptystów w rejonie Zurychu, i był podejrzany o herezję. Jednakże nie jest pewne, czy 
w tamtym czasie Sattler był Anabaptystą. Został wypuszczony po opłaceniu kosztów sądowych i obietnicy, że na 
zawsze opuści teren Zurychu. (Jeden autor dodaje, że Sattler obiecał także, że porzuci Anabaptyzm). Brakuje 



Chociaż każdy miał być uczciwie wysłuchany, wynik był z góry ustalony. Zwingli i jego 
zwolennicy ogłosili swoje zwycięstwo i skazali Anabaptystów na różne kary. Mieszkańcy Zurychu 
otrzymali różne wyroki, począwszy od przymusowej pokuty, a na więzieniu o chlebie, wodzie i kleiku 
owsianym skończywszy; natomiast przybysze z innych kantonów zostali skazani na wygnanie. 

Ponowny proces Grebela, Mantza, Blaurocka i piętnastu współwięźniów odbył się 5-7 marca 
1526 roku. Niewzruszenie obstawali przy prawdzie, dlatego Rada skazała ich na dożywocie. Ich dieta 
składała się tylko z chleba i wody, i nie zapewniono im opieki lekarskiej. Jednocześnie Rada wydała 
dekret, że jeśli odtąd ktokolwiek zostanie ponownie ochrzczony, to zostanie utopiony bez prawa łaski.  

„Dożywotnie” więzienie Anabaptystów trwało tylko dwa tygodnie. 21 marca ci mężczyźni 
wyważyli duże okno znajdujące się w celi. Wykorzystali ten sam sznur, który posłużył do wtrącenia 
ich do lochu, wspięli się na mur, i jeden po drugim spuścili się po nim, by wyjść na wolność. Bóg 
cudownie umożliwił im ucieczkę, ponieważ głęboka fosa, do której dostali się przez okno, była 
czasowo wysuszona. Most zwodzony, znajdujący się nad błotnistą fosą zwykle znajdował się w górze, 
co uniemożliwiało przejście. Jednakże miasto akurat naprawiało most, dlatego przez całą noc 
znajdował się w pozycji poziomej.  

Po przejściu przez most zwodzony członkowie grupy rozważali, gdzie mają się udać. 
Sprawozdanie donosi, że „żartowali, mówiąc, iż powinni przepłynąć morze i wybrać się do 
czerwonych Indian”8. Nie uświadamiali sobie faktu, że dwieście lat później dokonają tego ich duchowi 
potomkowie. Większość z nich natychmiast uciekła z Zurychu, lecz dwóch ludzi chorowało wskutek 
uwięzienia i postanowiło spędzić tę noc w Zurychu. Tych dwóch z miejsca ponownie aresztowano, tak 
że doniesienie o ucieczce zostało zachowane dla nas w postaci zapisku sądowego z przesłuchania tych 
ludzi.  

Potem Grebel, Mantz i Blaurock prowadzili podziemną służbę na różnych terenach odległych 
od Zurychu. Grebelowi udało się wydrukować broszurę na temat chrztu, na którą Zwingli zareagował 
pismem polemicznym. Na tym etapie swej służby Grebel głosił i pracował w rejonie znajdującym się 
na północ od Zurychu.  

W owym czasie wśród Anabaptystów pojawiły się różne radykalne poglądy. Grebel i Mantz 
pracowali nad tym, by wykorzenić te poglądy. Ówczesny kronikarz (przeciwny Anabaptyzmowi) tak o 
tym donosi: 

„Byli też pośród nich tacy, którzy wcześniej dowiedzieli się i usłyszeli od protestanckich 
kaznodziejów, że Nowy Testament jest sprawą ducha, a nie litery, co także mówi Marcin 
Luter w przedmowie do swego tłumaczenia Nowego Testamentu. Ponieważ uznali siebie 
teraz za najbardziej duchowych ze wszystkich ludzi, wrzucili swoje Testamenty do pieca, 
spalili je i podarli, mówiąc: ‘Litera zabija, duch ożywia’, oraz ‘Bóg mówi przez proroka: 
››Wypiszę moje prawo na ich sercach‹‹’ . . . Byli wśród pierwszych Anabaptystów tacy, 
którzy nie skazili się wieloma opiniami, lecz trzymali się tylko tych artykułów, których 
nauczyli się od Konrada Grebela. 
 . . . Wyżej wymienieni Konrad Grebel i Feliks Mantz, arcy-Anabaptyści byli bardzo 
zmartwieni takimi rażącymi błędami i fantazjami; które nie były ich intencją, gdy to 
rozpoczynali. Dlatego wkrótce byli zmuszeni głosić i nauczać przeciwko temu błędowi w 
Appenzell i Gotzhus. Lecz wielu nie chciało ich słuchać, tak jak nie chcą słuchać nas; 
istotnie, uznali ich za fałszywych proroków i uczonych w Piśmie i ostro ich 
zaatakowali”9. 
Latem 1526 roku Grebel udał się w podróż do Maienfeld, miasta znajdującego się w odległości 

ponad 80 kilometrów na południowy wschód od Zurychu, gdzie mieszkała jego siostra, Barbara. 
Ciężkie doświadczenie, jakim było więzienie oraz miesiące napiętej ewangelizacji okazały się dla 

                                                                                                                                                                                          
zapisków wskazujących na dokładny czas, w którym Sattler został Anabaptystą, lecz wiarygodne dowody wskazują na 
lato 1526 roku. 

8Archiwum Miasta Zurychu, EI.7.1. Fragment cytowany w książce pod red. Lelanda Hardera, The Sources of Swiss 
Anabaptism (Źródła szwajcarskiego Anabaptyzmu), s. 451.  

9Kessler, Sabbata. Fragment cytowany w książce pod red. Lelanda Hardera, The Sources of Swiss Anabaptism (Źródła 
szwajcarskiego Anabaptyzmu), ss. 455, 456. 



niego tragiczne w skutkach. Wkrótce po swym przybyciu, w wieku dwudziestu ośmiu lat, zmarł na 
dżumę. 
 

Ostatnie trudy i śmierć Feliksa Mantza 
Po swej ucieczce z więzienia Feliks Mantz także trudził się w rejonie znajdującym się na 

północ od Zurychu. Czasami wspólnie usługiwali wraz z Grebelem. Mantz także ewangelizował w 
okolicach St. Gall, gdzie przez krótki czas go więziono. Później przyłączył się do Blaurocka, i we 
dwóch powrócili w okolice Grüningen. Prowadzili potajemne spotkania, skutecznie umacniając 
tamtejszych Anabaptystów, lecz na początku grudnia schwytano ich w lesie wraz z grupą wierzących.  

Więźniów zabrano do Zurychu, gdzie Zwingli i Rada postanowili ich zniszczyć. Mantz i 
Blaurock zostali między innymi oskarżeni o dzielenie Kościoła chrześcijańskiego i o nauczanie, że 
chrześcijaninowi nie wolno być przywódcą politycznym ani nosić miecza. 5 stycznia 1527 roku Rada 
skazała Mantza na śmierć, a Blaurocka na wyrzucenie przemocą z miasta10. 

Tego popołudnia, około godziny trzeciej zabrano Mantza z jego celi i poprowadzono do Rzeki 
Limmat. Tłum zgromadził się, by przyglądać się egzekucji, a Feliks świadczył tym ludziom i 
uwielbiał Boga za przywilej umierania za prawdę. Jego matka i brat stali w pobliżu, zachęcając go, by 
pozostał niezachwiany. Mantza zabrano do chatki rybackiej i potajemnie związano go. Zanim kat 
wepchnął go do zimnej wody, zawołał: „Panie, w Twoje ręce polecam ducha mego”.  
Prześladowcy obnażyli Blaurocka do pasa i bijąc go kijami doprowadzili do bramy miejskiej. 
Odmówił złożenia przysięgi, że już nie wróci do Zurychu, więc władze ponownie wtrąciły go do 
więzienia. Jednakże wkrótce się poddał i zadowolił władze złożeniem przysięgi, więc pozwoliły mu 
odejść11.  

Po uwolnieniu z więzienia, Blaurock przez dwa i pół roku pracował, aż do swojej śmierci. 
Najpierw ewangelizował północną Szwajcarię, gdzie dwukrotnie go pojmano. W końcu w większej 
części niemieckojęzycznej Szwajcarii został wyjęty spod prawa.   

Na początku 1528 roku Blaurock udał się do austriackiej prowincji Tyrolu, by zastąpić 
anabaptystycznego kaznodzieję, który został męczennikiem. Tam, pod katolickimi rządami szalały 
prześladowania, lecz Blaurock nigdy nie cenił osobistego bezpieczeństwa wyżej od szerzenia 
Ewangelii. Dzięki jego służbie kościoły rozkwitły, i wielu nowo nawróconych przyjęło chrzest. Latem 
1529 roku władze schwytały Blaurocka, i na początku września spaliły go na stosie.  
 

Praca Michała Sattlera w Strasburgu  
Prawdopodobnie Michał Sattler nie przyłączył się do Braci Szwajcarskich wcześniej niż latem 

1526 roku, mniej więcej w tym czasie, kiedy umarł Grebel, i na kilka miesięcy przed śmiercią Mantza.  
Sattler był mnichem, lecz był zdegustowany niemoralnym życiem klasztornym. Zetknął się z naukami 
Reformacji i zaczął odwiedzać Anabaptystów na rok przed właściwym przyłączeniem się do nich. Był 
to utalentowany człowiek i miał głębokie przekonania. Gdy raz podjął decyzję, by związać swój los z 
cierpiącymi Anabaptystami, już nigdy się nie zachwiał.  

Pod koniec 1526 roku, Sattler udał się do Strasburga, wolnego miasta Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego, położonego przy granicy francusko-niemieckiej. Na początku Reformacji w Strasburgu 
panowała większa tolerancja wobec różnic religijnych niż to było w innych miastach. Sattler 
dyskutował na temat doktryn anabaptystycznych z Wolfgangiem Capito (w którego domu zatrzymał 
się podczas swego pobytu w mieście) i z Marcinem Bucerem, głównymi protestanckimi 
reformatorami Strasburga. Starał się także (bezskutecznie) przekonać ich, by uwolnili z więzienia 
Anabaptystów ze Strasburga12. Reformatorzy uważali, że w imię chrześcijańskiej miłości Sattler 
powinien wycofać się ze swego mocnego doktrynalnego stanowiska i przyłączyć się do głównego 

                                                            
10Powodem tego „łagodnego” potraktowania Blaurocka był prawdopodobnie fakt, że nie był on mieszkańcem Zurychu. 
Ponadto Rada nie była w stanie udowodnić, że po ustanowieniu kary śmierci za ponowny chrzest, Blaurock 
kogokolwiek w tym kantonie ochrzcił.   

11Leland Harder, The Sources of Swiss Anabaptism, s. 474; i John L. Ruth, Conrad Grebel, Son of Zurich (Konrad 
Grebel, syn Zurychu), s. 143.  

12To dobrze świadczy o chrześcijańskim charakterze Sattlera, że był w stanie rozprawiać z tymi mężczyznami na temat 
nauk biblijnych, nie zgadzając się z nimi, lecz pozostając z nimi w przyjaznych stosunkach, choć w tym czasie inni 
Anabaptyści w tym samym mieście przebywali w więzieniu.   



nurtu reform protestanckich. Chociaż Sattler nie mógł na to przystać, rozstał się z tymi ludźmi w 
duchu miłości.  

Po opuszczeniu Strasburga, Sattler ewangelizował okolice miejscowości Lahr, położonej w 
odległości około 24 kilometrów na południowy wschód od Strasburga13. W tej okolicy głosił już 
Ewangelię Wilhelm Reublin, który ustanowił Sattlera odpowiedzialnym za zbór w Horb. Sattler pełnił 
tam owocną służbę, a zbór się szybko rozrastał, chociaż w okolicy rządzili mocni katolicy.  
 

Próby w ramach ruchu anabaptystycznego  
Ruch Braci Szwajcarskich istniał już od około dwóch lat, stojąc w obliczu wielu zagrożeń. 

Pierwotni przywódcy już umarli, prześladowania ciągle się nasilały, a fałszywi nauczyciele szerzyli 
zamieszanie wśród szczerych poszukiwaczy prawdy. Anabaptyści rozumieli już fakt, że nie mogą się 
spodziewać, by ich ruch stał się akceptowanym składnikiem Reformacji. Mieli pozostać odrębną, 
cierpiącą mniejszością.  

Z uwagi ma to, że Anabaptyści bardzo cierpieli z powodu praktycznego posłuszeństwa 
wyraźnym nakazom Chrystusa, fałszywi nauczyciele szerzyli pogląd, jakoby człowiek mógł trzymać 
się nakazów Chrystusa jedynie w swoim sercu, bez właściwego praktykowania ich. Czy Bóg nie 
przyjmie człowieka, który ma dobre intencje, lecz nie praktykuje tego, co mogłoby go narazić na 
kłopoty ze strony władz? Niektórzy ludzie odnosili to do jasnych nakazów Chrystusa, takich jak zakaz 
przysięgania, nie stawianie oporu, i nie wprzęganie się w jarzmo z niewierzącymi. Nauczali, że 
człowiek może nagiąć się do wymagań Kościoła państwowego, lecz mimo to pozostać duchowo 
autentycznym i wielbić Boga w swym sercu. Innymi słowy, może pozostać milczącym, nie 
rzucającym się w oczy chrześcijaninem. Może uniknąć dźwigania swego krzyża i śmierci za wiarę. Ta 
nauka była podobna do pietyzmu, z którym zetkniemy się w dalszej części naszego studium 
Szwajcarskiego Anabaptyzmu.  

Pierwsi przywódcy Braci Szwajcarskich energicznie wystąpili przeciwko tej doktrynie. 
Chrześcijanin musi uśmiercić swoje „ja” i swe pragnienie prowadzenia wygodnego życia. Jeżeli 
święty chce otrzymać niebiańską koronę, to musi wyrzec się świata, i często nawet swego życia. Jeżeli 
ktoś odrzuca krzyż, to odrzuca zbawienie. Ten temat przewija się we wszystkich ich pismach.  

Życie szczerych Anabaptystów stało się trudne na skutek silnych prześladowań ze strony 
państwa oraz fałszywej doktryny tych, którzy twierdzili, że są braćmi. Kryzys nasilał się z tego 
powodu, że ten nowy Kościół nie ustalił jeszcze swoich wierzeń odnośnie kwestii, z którymi musiał 
się zmierzyć. Jeżeli Anabaptyzm miał przetrwać, to potrzebował stabilnego przewodnika, by pozostać 
biblijnym. Tym przewodnikiem nie mogli być jedynie wierni przywódcy, ponieważ oni często szybko 
odchodzili ze sceny wydarzeń. Oczywiście, ostatecznym przewodnikiem była Biblia. Lecz Bracia 
Szwajcarscy zrozumieli, że jeśli wierny Kościół nie pomoże nowo nawróconym zrozumieć, jak Biblia 
odnosi się do danych kwestii, to z powodu indywidualizmu Kościół zostanie rozbity i w końcu może 
doznać zupełnego niepowodzenia.  
 

Spotkanie w Schleitheim  
Przywódcy Braci Szwajcarskich zrozumieli, że istnieje potrzeba, by bracia zebrali się razem w 

celu przedyskutowania kwestii spornych i ustalenia wspólnej linii postępowania. Pragnęli sporządzić 
pisemne oświadczenie, objaśniające wierzenia biblijne, które odróżniały Anabaptystów od 
radykalnych grup, a także od katolików i protestantów. Takie oświadczenie pomogłoby także wykryć 
fałszywych nauczycieli, którzy powstali w łonie Kościoła anabaptystycznego. Ponadto wierni 
Anabaptyści byli zabijani w ramach szybko następujących pod sobie akcji. W związku z tak szybkimi 
zmianami w składzie osobowym grona członków i przywódców, istniało niebezpieczeństwo, że ten 
ruch utraci swe podstawy zakotwiczone w Biblii. Anabaptyści chcieli swym następcom przekazać 
przykład prawdziwej wiary.     

24 lutego 1527 roku niektórzy Bracia Szwajcarscy spotkali się w Schleitheim, położonym w 
odległości około 40 kilometrów na północ od Zurychu, na północnym krańcu Szwajcarii. Bracia 

                                                            
13Niektóre starsze książki podają, że po opuszczeniu Starsburga Sattler przebywał w okolicach Horb i Rottenburga. 
Późniejsze badania ukazują, że do czasu spotkania w Schleitheim prawdopodobnie przebywał w Lahr. Dopiero po 
spotkaniu udał się w okolice Horb i Rottenburga, gdzie został schwytany. Patrz: C. Arnold Snyder, The Life and 
Thought of Michael Sattler (Życie i myśl Michała Sattlera), ss. 95-97. 



wspólnie sporządzili dokument zatytułowany Braterska jedność wielu dzieci Bożych odnośnie siedmiu 
artykułów. W dokumencie objaśniono stanowisko anabaptystyczne co do chrztu wiary, ekskomuniki, 
praktykowania Komunii, oddzielenia od świata, przywództwa w Kościele, nie stawiania oporu oraz 
przysięgania14. Chociaż nie było to kompletne sformułowanie chrześcijańskich wierzeń, odnosiło się 
ono do kwestii spornych, z którymi Anabaptyści musieli w tamtym czasie się zmierzyć.    

Kopie tych artykułów szybko rozeszły się wśród Anabaptystów, jednocząc ich kościoły we 
wspólnym świadectwie. Najwyraźniej protestanccy reformatorzy uznali je za skuteczny dokument, 
ponieważ Zwingli natychmiast napisał swoją polemikę z tymi artykułami, a Jan Kalwin15 później 
sporządził swoją polemikę. Baltazar Hubmaier16 wysunął na piśmie argumenty przeciwko szóstemu 
punktowi, dotyczącemu nie stawiania oporu. W swojej polemice Zwingli oskarżył Anabaptystów o 
straszne przestępstwa, lecz to nie sprawiło, że ich dokument stracił na skuteczności.   

Spotkanie w Schleitheim odbyło się w czasie, gdy nasilały się prześladowania Anabaptystów 
zarówno ze strony katolików, jak i protestantów. Niedługo po spotkaniu w Schleitheim, władze 
katolickie aresztowały grupę Anabaptystów w Horb, w tym również Sattlera i jego żonę. W chwili 
aresztowania, Sattler miał ze sobą kopię Wyznania z Schleitheim wraz z innymi notatkami na temat 
działań i planów Braci. Na tej podstawie ci, którzy go pojmali szybko zorientowali się, że jest ważnym 
przywódcą anabaptystycznym. 
 

Męczeństwo Sattlera 
Władze oskarżyły Sattlera i jego współwyznawców o podważanie katolickich doktryn i 

praktyk. Oskarżyli Anabaptystów o brak wiary w przeistoczenie, ostatnie namaszczenie17 i chrzest 
niemowląt.  Poza tym Anabaptyści nie czcili świętych ani Marii, nie składali przysiąg, ani nie 
uczestniczyli w standardowym praktykowaniu Komunii. Sattlerowi postawiono dwa dodatkowe 
zarzuty: opuścił klasztor i ożenił się oraz nauczał, że nie należy stawiać oporu wojowniczym Turkom 
(muzułmanom)18. 

Po półtoragodzinnej prywatnej dyskusji, sędziowie odczytali wyrok. Michał Sattler miał być 
wydany katu. Zamierzano go zabrać na rynek i obciąć mu język. Potem miał być przymocowany do 
wozu, a części jego ciała miały być siedem razy odrywane rozpalonymi do czerwoności żelaznymi 
szczypcami. Gdy wóz przyjechał na miejsce egzekucji, Michał miał być spalony na popiół. Inni 
więźniowie otrzymali różne, mniej okrutne wyroki, lecz większość z nich wyrzekła się swych 
przekonań.      

                                                            
14Wyznanie Wiary z Schleitheim odegrało znaczącą rolę w przetrwaniu Anabaptyzmu. Sattler spisał je po spotkaniu i 
włączył je do zachęcającego listu do swych braci. 

15Jan Kalwin przyłączył się do ruchu reformatorskiego w latach 30. XVI wieku. Nauczał on doktryny, którą nazywamy 
kalwinizmem, to jest niebiblijnego poglądu na suwerenność Boga, opartego na dawnych naukach Augustyna. Istnieje 
wiele odmian tego poglądu, lecz zasadniczą jego nauką jest to, że człowiek jest przeznaczony do zguby lub do 
zbawienia i nie ma w tej kwestii żadnego wyboru. Ten pogląd przeczy nauce biblijnej, że człowiek decyduje o tym, 
czy zrezygnuje z siebie i podda się Bożemu zbawieniu, czy też zbuntuje się przeciwko miłosierdziu Bożemu i będzie 
trwał na drodze zmierzającej do wiecznej śmierci. 

Kalwin stał się przywódcą Reformacji w szwajcarskiej Genewie, a rządcy Genewy przyjęli poglądy religijne 
Kalwina. Wielu zwolenników Reformacji z okolic otaczających Genewę uciekło do tego miasta, by uniknąć 
prześladowań ze strony katolików. Z powodu tego napływu ludzi, nauka Kalwina szybko szerzyła się również w 
innych częściach Szwajcarii. Bracia Szwajcarscy nie przyjęli tych fałszywych poglądów.    

16Więcej informacji na temat Baltazara Hubmaiera czytelnik znajdzie w rozdziale 8.  
17Ostatnie namaszczenie (nazywane także sakramentami świętymi) jest skażoną formą biblijnego obrzędu 
namaszczania olejem (Patrz: Jakuba 5,13-16). Historycznie rzecz biorąc, katolicy namaszczali zarówno poważnie 
chorych, jak i umierających. Anabaptyści nie odrzucali biblijnego namaszczenia chorych, lecz występowali przeciwko 
katolickiemu wierzeniu, jakoby namaszczenie miało moc uwalniającą człowieka od grzechu i przygotowującą duszę 
do śmierci.  

18Owi wojowniczy, ekspansywni muzułmanie z Bliskiego Wchodu byli w średniowieczu śmiertelnym zagrożeniem dla 
„chrześcijańskiej Europy”. Średniowiecznym krucjatom przeciwko Turkom, które naraziły na szwank życie i zdrowie 
Europejczyków, przypisywano zasługę ocalenia chrześcijaństwa. Skoro Sattler nauczał, że nie powinno się walczyć z 
Turkami, to faktycznie czyniło go to zdrajcą. Oczywiście Bracia Szwajcarscy nauczali nie stawiania oporu nikomu, 
nie tylko Turkom.  

Sattler pewnego razu wyraził się, że jeśli toczenie walk jest rzeczą słuszną, to wolałby raczej walczyć z 
europejskimi „chrześcijanami”, którzy prześladowali prawdziwych chrześcijan, niż walczyć z Turkami, którzy nawet 
nie udawali, iż są chrześcijanami. W czasie jego procesu wykorzystano to przeciwko niemu.  



Sattler powiedział swoim braciom, że da im znak, iż podczas egzekucji pozostał 
niewzruszony. 20 maja 1527 roku straszny wyrok został wykonany. Chociaż język Sattlera został 
okaleczony, mimo to mógł on dalej mówić. Pomimo bólu modlił się za swych prześladowców i 
napominał lud do nawrócenia. Bezpośrednio przed tym, jak został wrzucony do ognia, modlił się o to, 
by łaska Boża pomogła mu zaświadczyć o prawdzie własną krwią.   

Kat przywiązał mu do szyi worek z prochem strzelniczym, by przyśpieszyć jego śmierć. 
Będąc w ogniu Sattler modlił się i uwielbiał Pana. Gdy spaliły się sznury, którymi były związane jego 
ręce, podniósł swe dwa palce wskazujące, dając obiecany znak swoim braciom. Kończąc swe ziemskie 
życie, wykrzyknął: „Ojcze, w Twoje ręce polecam ducha mego!”. 

Sattler słynął ze swego wspaniałego charakteru. Pięć miesięcy po egzekucji Sattlera, Marcin 
Bucer, jeden z protestanckich reformatorów w Strasburgu, napisał: „Nie wątpimy w to, że Michał 
Sattler, który został spalony w Rottenburgu, był kochanym przyjacielem Boga, chociaż był przywódcą 
Anabaptystów, lecz o wiele bardziej umiejętnym i godnym szacunku od innych”19.  

Wilhelm Reublin napisał książeczkę opisującą jego męczeństwo. To opowiadanie wprawiło w 
wielkie zakłopotanie rząd austriacki, który dokonał egzekucji Sattlera. Fakt, że cieszył się świetną 
reputacją, lecz poniósł straszną śmierć był powodem wielkiego oburzenia ludzi, którzy go dobrze 
znali.  
 

Zwingli – „chrześcijański” polityk  
Zwingli obawiał się, że anabaptystyczni „radykałowie” zaszkodzą jego planowi reform, 

dlatego gorliwie popierał drastyczne środki podejmowane przeciwko nim przez Radę Zurychu, a może 
nawet podżegał ją do tego. Jednakże w owym czasie Anabaptyści nie byli jedyną opozycją wobec 
niego. W Zurychu nadał mieszkała niewielka liczba niezłomnych katolików, którzy cały czas działali 
przeciwko Zwingliemu. Oprócz kłopotów z tymi dwoma rodzajami „radykałów”, miał on też problem 
z ojcem Konrada, Jakubem Grebelem i z kilkoma innymi członkami Rady, którzy byli dość 
tolerancyjnie nastawieni do katolików i Anabaptystów20. Zwingli uznał Jakuba i jego 
współpracowników za zagrożenie dla swego reformatorskiego ruchu.  

Reforma Zwingliego była też coraz bardziej zagrożona przez katolickie stany szwajcarskie. W 
tej sytuacji Zwingli ponowił swe wysiłki, by zdusić miejscową opozycję i umocnić swą polityczno-
religijną władzę. Starannie przygotował proces przeciwko Jakubowi Grebelowi pod zarzutem zdrady. 
Najwyraźniej Jakub otrzymywał zagraniczny zasiłek na edukację Konrada i zachował część z tych 
pieniędzy dla siebie, gdy ustanowiono prawo przeciwko przyjmowaniu takich zasiłków. Zwingli 
posłużył się tym jako swym głównym dowodem i doprowadził do procesu Jakuba i do jego ścięcia 
pod koniec października 1526 roku.    

Mieszkańcy Zurychu byli zaszokowani takim potraktowaniem podeszłego wiekiem senatora, 
lecz nikt nie ośmielił się publicznie zaprotestować. Gdy już rada Zurychu była pod pełną kontrolą 
Zwingliego, był on w stanie całkowicie się skupić na problemie Anabaptyzmu. Prawdopodobnie za 
jego namową rada uznała, że osoby zaangażowane w ponowne chrzty powinny być karane śmiercią. 
W styczniu 1527 roku Zwingli poparł utopienie Mantza. W tym momencie Zwingli miał władzę, by 
uciszyć każdego, kto ośmieliłby się powstać przeciwko niemu, i był w pełni gotowy, by to zrobić.  
Chociaż Zwingli pozbył się wybitnych przywódców zuryskich Anabaptystów, to jednak szybko się 
przekonał, że problem pozostał. Wiosną 1527 roku otrzymał anabaptystyczną książeczkę, która 
zawierała obalenie jego zarzutów przeciwko Anabaptystom. Wkrótce otrzymał kilka odręcznych kopii 
Wyznania Wiary z Schleitheim. Napisał kolejną książkę przeciwko Anabaptystom, by obalić ich nauki 
i podjudzić przeciwko nim inne miasta. Gdy tylko książka opuściła drukarnię, Zwingli zwołał 
zgromadzenie szwajcarskich kantonów popierających reformę, i zainicjował wspólny program 
prześladowania Anabaptystów, który był realizowany przez wiele lat.  

Lecz płomień prawdy płonął w sercach wiernych. Ani Zwingli, ani wszyscy prześladowcy, 
którzy przyszli po nim, nie byli w stanie ugasić tego płomienia. Ruch anabaptystyczny nadal się 
rozrastał i szerzył się w warunkach najbardziej zaciętego sprzeciwu.   

                                                            
19The Mennonite Encyclopedia, artykuł „Sattler, Michael” 4:433.  
20To prawdopodobnie tłumaczy, dlaczego tak wiele razy anabaptystyczni więźniowie zdołali uciec z cel więziennych 
Zurychu.  



W maju 1529 roku, pewien protestancki misjonarz z Zurychu starał się głosić Ewangelię w 
katolickim mieście szwajcarskim, i został spalony na stosie. Pod presją Zwingliego Zurych 
wypowiedział wojnę katolickim stanom21. Zwingli osobiście towarzyszył wojskom zuryskim. 
Obydwie armie spotkały się ze sobą w odległości 16 kilometrów od Zurychu, w mieście Kappel. 
Zwingli chciał natychmiast zaatakować, lecz wzięli nad nim górę inni protestanccy przywódcy, którzy 
woleli negocjować. Zatem zamiast walczyć, obie strony ogłosiły zawieszenie broni i negocjowały 
przez szesnaście dni. W rezultacie pod koniec czerwca 1529 roku przeciwne strony podpisały 
Pierwszy Traktat Pokojowy z Kappel. Wśród wielu żądań, na które przystali katolicy było i takie, że 
powstrzymają się oni przed atakowaniem protestanckich stanów szwajcarskich z powodu różnic  
religijnych. Katolicy odrzucili tylko jedno z żądań Zwingliego: prawo protestanckich misjonarzy do 
swobodnego ewangelizowania katolickich stanów. Uznano to za zwycięstwo protestantów; lecz nie 
wszystkie żądania Zwingliego zostały zrealizowane, i nie był on pewny, jak długo utrzyma się pokój.  

Szwajcarscy protestanci zrozumieli, że potrzebowali wszelkiej możliwej pomocy, by obronić 
się przed katolikami, dlatego rozważali możliwość połączenia się z niemieckimi protestantami. 
Podczas dużego spotkania, które rozpoczęło się 29 września 1529 roku Luter i Zwingli spotkali się, by 
omówić sprawę zjednoczenia się. Lecz nie mogli się ze sobą zgodzić co do natury Komunii. Luter 
obstawał przy tym, że chleb był właściwie ciałem Chrystusa, natomiast Zwingli wierzył, że był on 
jedynie symbolem. Ci dwaj mężczyźni rozstali się w niemiłej atmosferze i nie zdołali doprowadzić do 
zjednoczenia.   

W maju 1531 roku Zurych i jego sprzymierzeńcy poprosili katolickie stany o pozwolenie, by 
na terenach podlegających ich jurysdykcji protestanci mogli głosić Ewangelię. Kiedy katolicy 
odmówili, protestanckie kantony utworzyły blokadę ekonomiczną i nie eksportowały dóbr 
materialnych do kantonów katolickich. W odwecie katolicy wypowiedzieli protestantom wojnę, tak że 
11 października 1531 roku dwie armie ponownie spotkały się pod Kappel. Armia katolicka liczyła 
około 8 tysięcy żołnierzy, a protestancka liczyła około 1500 żołnierzy. Katolicy zwyciężyli, a Zwingli 
i dwudziestu czterech innych kaznodziejów zuryskich zginęło w bitwie22. Katolicy okaleczyli ciało 
Zwingliego i spalili je na kupie gnoju. Śmierć Zwingliego jest przypomnieniem słów Chrystusa, które 
Zwingli odrzucił: „Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną” (Mateusza 26,52). 
Po tej bitwie katolicyzm odzyskał niektóre utracone tereny Szwajcarii, lecz katolicy nie zdołali 
wszędzie przywrócić katolicyzmu. Po śmierci Zwingliego jego zwolennicy kontynuowali jego 
reformy w Zurychu. Niektórzy zwinglianie połączyli się z luteranami, a w 1549 roku pozostała grupa 
połączyła się ze zwolennikami Jana Kalwina. Zwingli jest jedynym wielkim reformatorem 
protestanckim, od którego nie wywodzi się żadna ze współczesnych denominacji.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
21Określenia: katolickie stany i protestanckie stany odnoszą się po prostu do oficjalnej religii każdego stanu. W 

katolickich stanach mieszkali także niektórzy protestanci i Anabaptyści, a w protestanckich stanach mieszkali także 
niektórzy katolicy i Anabaptyści. Poza tym w wielu częściach Europy rozproszeni byli Żydzi, a także można tam 
było znaleźć inne, małe sekty.   

22Tym razem Zwingli wyruszył z armią jako kapelan, a nie jako dowódca wojskowy. Nie wiadomo, w jakim 
charakterze wyruszyło dwudziestu czterech innych kaznodziejów. 



Rozdział 4. 
Rozwój Braci Szwajcarskich 

 
 
Anabaptyści rozprzestrzenili się poza Zurych i zanieśli Ewangelię w inne miejsca w Szwajcarii i w 
Niemczech. W pierwszych latach tego ruchu utworzono wiele małych grup ludzi wierzących. 
Anabaptyzm zakorzenił się w Zurychu, St. Gall, Bazylei, Bernie, i w innych miejscach. 
 
Przywódcy szwajcarskich Anabaptystów 

Pastorzy Braci Szwajcarskich, którzy działali po śmierci pierwszych przywódców nie 
wyróżnili się w historii niczym znaczącym. Zapiski wymieniają jedynie pokrótce ich nazwiska, lecz 
wyjątkowo potraktowano w nich tych, którzy uczestniczyli w ważniejszych zmaganiach Kościoła. Na 
taki stan rzeczy składało się szereg przyczyn. Zwłaszcza przed rokiem 1575 wielu pastorów 
usługiwało jedynie przez krótki czas, po czym zabijano ich lub skazywano na banicję. Srogie 
prześladowania powstrzymywały pastorów przed odbywaniem wielu podróży, dzięki którym mogliby 
stać się szerzej znani. Skoro liczba przywódców wzrastała, to mniejsza była potrzeba wykonywania 
pracy poza ich sferą działania. Wydaje się, że zwłaszcza pod koniec XVI wieku Bracia Szwajcarscy 
mieli wielu przywódców, lecz zasób dostępnych informacji na ich temat jest niewielki1. 

Mamy jednak nieco więcej wiedzy na temat pewnego przywódcy, o nazwisku Pilgram 
Marpeck. Przez wiele lat historycy Menonitów przyjmowali założenie, że Marpeck był głównym 
przywódcą Braci Szwajcarskich w latach 1530 do 1556. Jednakże niedawno odkryte dokumenty z 
czasów Reformacji traktują Pilgramitów i Braci Szwajcarskich jako odrębne ugrupowania. Ponadto 
odnaleziono dwa listy, w których Marpeck pisał do Braci Szwajcarskich jako odrębnego ugrupowania. 
Chociaż Marpeck podróżował po kościołach Braci Szwajcarskich i przez pewien czas mógł mieszkać 
w Szwajcarii, to jednak jego służba nie skupiała się na Szwajcarii, lecz na Anabaptystach w 
południowych Niemczech.  

W swych kazaniach Marpeck kładł nacisk na wolność w Chrystusie i na świętość życia 
chrześcijanina. Walczył z tym, co uznawał za legalizm nasilający się wśród Braci Szwajcarskich. Gdy 
w latach 50. XVI wieku służba Marpecka dobiegała końca, Bracia Szwajcarscy stawali się już 
„cichymi w kraju”. Kazania Marpecka wyrażały sprzeciw wobec tej tendencji.  

Marpeck napisał kilka książek na temat chrztu i życia kościelnego, które dają dobry obraz 
wierzeń pierwszych Anabaptystów. Podobnie jak inni pisarze anabaptystyczni, Marpeck w zdrowy 
sposób zaprzeczał poglądowi, że człowiek może dobrze służyć Bogu nie biorąc swego krzyża i nie 
ukazując światu, komu naprawdę jest lojalny. Między Pilgramitami a Braćmi Szwajcarskimi było 
niewiele różnic doktrynalnych. Obydwa ugrupowania współpracowały w publikowaniu pism 
Marpecka.  

Po śmierci Marpecka w 1556 roku, jego kościoły stopniowo zaniechały posługiwania się 
nazwą Pilgramici i odtąd były znane jako część ruchu Braci Szwajcarskich.  
 
Dzieło w Zurychu 

Konrad Grebel i Feliks Mantz, dwóch pierwszych przywódców anabaptystycznych, byli 
synami Zurychu, w którym też odbyło się pierwsze spotkanie Braci Szwajcarskich. Jednakże 
prześladowania doprowadziły w końcu do wytępienia ich kościoła z tego miasta. Ponadto 
prześladowania szybko doprowadziły do zdławienia Anabaptyzmu w pobliskiej wsi Zollikon, w której 
utworzono pierwszy zbór anabaptystyczny. 

Co doprowadziło do tego upadku? Od roku 1529 prawa Zurychu wymagały od obywateli, by 
ich śluby odbywały się w państwowym Kościele, by rejestrowali chrzty swoich dzieci i by uczęszczali 
na nabożeństwa państwowego Kościoła. Każdy obywatel musiał natychmiast złożyć doniesienie o 
każdym znanym Anabaptyście, a władze wymierzały wielkie grzywny każdemu, kto pomagał Braciom 
Szwajcarskim. Te obostrzenia wywarły także wpływ na wioski otaczające Zurych, gdyż znajdowały 
się one pod władzą zuryskiej administracji.   

                                                            
1Nazwiska przywódców często były ukrywane, by ochronić ich przed tropicielami Anabaptystów.  



W Zurychu odbyło się kilka egzekucji, a niektórzy Anabaptyści zmarli w więzieniu. Chociaż 
Zwingli i Rada Miejska ustanowili dekret, że każdy Anabaptysta ma być ukarany śmiercią przez 
utopienie, wyrok ten nie był w pełni wdrożony w życie. Zazwyczaj karano więzieniem, konfiskatą 
majątku i wygnaniem z Zurychu. Takie warunki skłoniły Anabaptystów do emigracji. Wielu Braci 
Szwajcarskich przeprowadziło się zarówno z okolic Zurychu, jak i z innych części Szwajcarii na 
Morawy. Na Morawach wielu z nich połączyło się z Huterytami, lecz niektórzy założyli własne zbory. 
Kościoły Braci Szwajcarskich istniały na Morawach aż do późnych lat XVII wieku. 

Władze Zurychu aresztowały szereg huteryckich misjonarzy, którzy od lat 70. do lat 80. XVI 
wieku pozyskiwali imigrantów dla Moraw. Tak duża liczba Braci Szwajcarskich przeniosła się na 
Morawy w latach 80. XVI wieku, że społeczności huteryckie z trudem mogły ich pomieścić. Ta 
emigracja dowodzi, że ruch anabaptystyczny był żywy, nawet w okolicach Zurychu. Bracia 
Szwajcarscy nie byli bliscy wymarcia, lecz ich liczba pomnażała się i przeprowadzali się gdzie indziej.  
W owym czasie Rada Zurychu usiłowała w swym okręgu zreformować zachowanie i moralność kleru 
i ludności, by przeciwstawić się wpływowi Anabaptystów. Radni zrozumieli, że brak dyscypliny w 
państwowym Kościele skłaniał wielu bogobojnych ludzi do przyłączenia się do kościołów Braci 
Szwajcarskich.  

Prawda była po stronie Anabaptystów, toteż wielu zwykłych ludzi miało dla nich dużą 
sympatię. Mimo to historia Braci Szwajcarskich w kantonie zuryskim zakończyła się w latach 60. 
XVII wieku po 140 latach od zapoczątkowania tego ruchu2. Głównym czynnikiem zmuszającym ich 
do opuszczenia tego kantonu były prawa tłumiące ich działalność. Co więcej, władcy kantonu 
uniemożliwili Anabaptystom branie udziału w życiu ekonomicznym i obciążali ich wysokimi 
grzywnami za brak uczestnictwa w nabożeństwach Kościoła państwowego.  

Od lat 40. do lat 60. XVII wieku wielu Braci Szwajcarskich z okolic Zurychu wyemigrowało 
do Palatynatu. Z Palatynatu wielu z nich przeniosło się do Pensylwanii (w Ameryce Północnej – 
przyp. tłum.). Niektórzy historycy oceniają, że prawie 75 procent pierwszych Menonitów w Okręgu 
Lancaster w stanie Pensylwania miało swe korzenie w kantonie zuryskim3. 
 
Anabaptyzm w St. Gall 

Niedługo po tym, jak w Zurychu miały miejsce pierwsze chrzty, Anabaptyzm został 
wprowadzony do miasta St. Gall, położonego w odległości około 65 kilometrów na północny wschód 
od Zurychu. Rada Miejska St. Gall nie od razu zaczęła sprzeciwiać się temu ruchowi. Wiosną 1525 
roku Konrad Grebel głosił przez dwa tygodnie w St. Gall i ochrzcił tam dużą grupę ludzi. Po jego 
odejściu inni przywódcy podjęli się prowadzenia dzieła. 

Z początku niektórzy członkowie Rady doceniali Anabaptyzm, lecz pokój nie potrwał długo. 
Wkrótce Zwingli wywarł na nich presję, by wystąpili przeciwko radykałom. Z uwagi na to, że radni 
mieli trudności z obaleniem poglądów braci na podstawie Pisma Świętego, przez pewien czas byli 
wobec nich pobłażliwi. Minęło kilka miesięcy, lecz ostre prześladowanie nie nastąpiło. Jednakże w 
czerwcu 1525 roku Rada zabroniła Braciom Szwajcarskim nauczać i odbywać spotkania, grożąc im 
wysokimi grzywnami i wypędzeniem.     

Z tej racji, że ruch anabaptystyczny szybko się rozwinął jeszcze zanim nastąpiły 
prześladowania,  miastu St. Gall trudno było go kontrolować. Lecz pod wpływem nacisku 
polegającego na prześladowaniach, wielu Anabaptystów w końcu wyrzekło się swych przekonań lub 
opuściło tamtą okolicę.   
 

                                                            
2The Mennonite Encyclopedia (Encyklopedia Menonicka), hasło „Zurich,” 4:1047. J. C. Wenger w dziele Glimpses of 
Mennonite History and Doctrine (Przelotne spojrzenie na historię i doktrynę Menonitów), s. 39, zauważył, że 
„twierdzi się, iż resztka Braci Szwajcarskich utrzymała się w Kantonie Zuryskim do około 1735 roku”. John Horsch, 
w dziele Mennonites in Europe (Menonici w Europie), s. 69, twierdzi, że „w ostatnim dwudziestopięcioleciu tego 
wieku większość Menonitów z kantonu zuryskiego zbiegło, większość z nich do Alzacji i Palatynatu. Jednakże wielu 
z pierwszych osadników w Okręgu Lancaster, na terenie Pensylwanii przybyło w latach 1710-1727 z Zurychu”. Te 
cytaty wskazują, że choć historia Braci Szwajcarskich w Zurychu generalnie skończyła się w latach 60. XVII wieku, 
to resztka przetrwała w tej okolicy przez kolejnych siedemdziesiąt pięć lat.  

3Większość z pozostałych 25 procent pochodziło z Berna. Delbert L. Gratz szeroko omawia ten temat w swej książce 
Bernese Anabaptists (Berneńscy Anabaptyści), dowodząc, że większość pierwszych pensylwańskich Menonitów 
pochodziło z okolic Zurychu, podczas gdy większość pierwszych Menonitów w Ohio pochodziło z okolic Berna. 



 
 
Anabaptyści w Bernie 

Na jesieni 1525 roku szwajcarski Anabaptyzm rozwijał się w Bernie, na południowym 
zachodzie od Zurychu. Podobnie, jak w okolicach Zurychu, powierzchowne życie duchowe członków 
Kościoła państwowego i kleru sprawiło, że wielu szczerych poszukiwaczy zwróciło się do Braci 
Szwajcarskich. Władze Berna wydały szereg przepisów odnośnie przeklinania, picia, uprawiania 
hazardu i innych grzechów. Jednakże te prawa nie przyczyniły się do podniesienia poziomu 
moralnego zwykłych ludzi. Prawe życie Anabaptystów pociągało wielu poszukiwaczy, tak że ruch 
zaczął się rozwijać. Do Berna przybyli także prześladowani Anabaptyści z Bazylei i z innych okolic, 
w nadziei, że spotkają się z większą tolerancją.  

W sierpniu 1527 roku Berno, Zurych i St. Gall wspólnie wydały upoważnienie przeciwko 
Anabaptystom. Z początku Rada Miejska Berna zorganizowała kilka debat z Anabaptystami, by 
przekonać ich, że są w błędzie; gdy to się nie udało, zaczęła ich prześladować. W lipcu 1529 roku 
władze Berna utopiły kilku Braci Szwajcarskich.     

Jednakże aż do 1535 roku prześladowania w Bernie nie były srogie ani nie miały szerokiego 
zasięgu. Lecz później władze wygnały z Berna wielu Anabaptystów. Ci, którzy powrócili zostali 
zabici lub zamknięci pod pręgierzem i wystawieni na publiczne pośmiewisko. Niektórzy bracia zostali 
sprzedani jako niewolnicy na galery. Pastorów i innych Anabaptystów, których uznano za szczególnie 
niebezpiecznych czy upartych zazwyczaj skazywano na ścięcie lub utopienie.   

Władze wynajęły specjalną policję, która miała tropić braci. Z uwagi na to, że policja 
otrzymywała zapłatę za każdego schwytanego Anabaptystę, do sił policyjnych dołączyło wielu 
nikczemników i kryminalistów. Jednakże te wysiłki nie doprowadziły do wytępienia braci. Jeden z 
Anabaptystów złożył świadectwo, że pomimo wszystkich prześladowań, ich liczba stale rosła.    
Emmental, rolnicza dolina w Bernie, stała się w XVII wieku centrum anabaptystycznym. Góry i 
ciemne doliny tego regionu były odpowiednimi kryjówkami i miejscami potajemnych spotkań. 
Z powodu prześladowań niektórzy berneńscy Anabaptyści przeprowadzili się na Morawy. Pod koniec 
XVII wieku i na początku XVIII wieku kilkaset rodzin berneńskich przeniosło się do Alzacji, 
francuskiej krainy znajdującej się na północ od Berna. Setki berneńskich Anabaptystów zbiegło także 
do Palatynatu. Wielu z nich w chwili przybycia było dramatycznie biednych, dlatego holenderscy 
Menonici posłali im finansową pomoc. W XVIII wieku wielu z tych berneńskich Anabaptystów 
wyemigrowało z Palatynatu do Ameryki.  

Niektórzy z ementalskich Anabaptystów zbiegli na zachód, udając się w Góry Jurajskie. 
Książę Jury był katolikiem, lecz tolerował Anabaptystów, ponieważ byli znakomitymi rolnikami.   



 
 

Gleba Jury była skalista i urwista, dlatego Anabaptyści mieli o wiele większe kłopoty z 
utrzymaniem swych rodzin niż w ich rodzimej Dolinie Emmental. Mimo wszystko tak wielu 
ementalskich Anabaptystów udało się do Jury, że w połowie XVIII wieku tylko bardzo nieliczni 
bracia mieszkali w Emmentalu. Nie odbywali regularnych spotkań, ani nie mieli własnego pastora4.  
W XIX wieku wielu Braci Szwajcarskich wyemigrowało do Ameryki. Było to głównie spowodowane 
presją ekonomiczną, brakiem tolerancji religijnej i nakłanianiem ich do służby wojskowej.  
 
Połowiczni Anabaptyści 

Połowiczni Anabaptyści byli sympatykami Anabaptystów, którzy wierzyli w większość ich 
doktryn i starali się ich chronić przed prześladowaniami, lecz bali się faktycznie przyłączyć do ich 
ruchu. Bracia nazywali ich także ludźmi „szczerego serca”. Wydaje się, że bez ich pomocy berneńscy 
Anabaptyści nie zdołaliby przetrwać, zwłaszcza podczas srogich prześladowań. Połowiczni 
Anabaptyści często ostrzegali braci przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, a czynili to za pomocą 
okrzyków, dęcia w rogi lub strzałów. Czasami dawali im żywność i schronienie.   

 niektórych szwajcarskich wsiach większość ludzi była połowicznymi Anabaptystami. 
Niektórzy pastorzy Kościoła państwowego skarżyli się na to, że ich zbory były przychylne 
Anabaptyzmowi. Gdy pastorzy głosili kazania wymierzone przeciwko Anabaptystom, wielu ludzi było 
niezadowolonych. 
  Wielu połowicznych Anabaptystów uważało, że Anabaptyści są prawdziwymi 
chrześcijanami5.  Mieli przekonanie, że ich własne zbawienie zależy od wspólnoty z tym ludem 
Bożym. Z uwagi na to, że ludzie ci gardzili Kościołem państwowym, zepsutym klerem i władzami, 
wielu z nich pomagało Anabaptystom. Uciskany, obłożony nadmiernymi podatkami człowiek czuł 
duchowe pokrewieństwo z tymi, którzy ośmielili się odróżniać od obowiązującego systemu. Prosty lud 
nie popierał prześladowań Anabaptystów, uważając, że są oni lepszymi chrześcijanami niż ich 
prześladowcy. Przywódcy państwowi potępiali ludzi „szczerego serca” za ich działania i grozili im, 
lecz nie byli w stanie ich powstrzymać.   

Około 1690 roku berneński obserwator odnotował: „Wielka jest liczba takich, którzy są 
zawieszeni między niebem a ziemią, nie wiedząc, co robić”. Z tego świadectwa można wnioskować, 
że Anabaptyści naprawdę nakłaniali swych połowicznych przyjaciół, by się do nich przyłączyli, lub 
przynajmniej wierne życie chrześcijańskie braci było dla ich przyjaciół prawdziwym oskarżeniem. Co 
więcej, łatwe życie ludzi „szczerego serca” było również pokusą dla właściwych Anabaptystów, 
bowiem niektórzy opuścili braci i stali się połowicznymi Anabaptystami. 

Bracia Szwajcarscy ustosunkowywali się do połowicznych Anabaptystów w różny sposób, co 
stało się kwestią sporną, prowadzącą w 1693 roku do podziału między Ammannem i Reistem6. Reist 
nie chciał stwierdzić, że ludzie „szczerego serca” nie mogą być zbawieni, lecz Ammann miał silne 
przekonanie, że jeśli nie utożsamią się oni z cierpiącym Kościołem, to nie mogą być zbawieni. 
 
Duchowe, rodzinne i ekonomiczne życie Braci Szwajcarskich 

Prześladowania uniemożliwiają prowadzenie normalnego życia. Mimo to Bracia Szwajcarscy 
prowadzili odrębny styl życia. Szereg dawnych źródeł ukazuje ich codzienne życie.  
 

Przywództwo w Kościele i jego struktura. Bracia Szwajcarscy mieli w Kościele trzy urzędy. 
Kilka szczegółów na temat poglądu Braci Szwajcarskich na przywództwo w Kościele poznajemy na 
podstawie porozumienia braterskiego ze Schleitheim7 i porządku ustalonego w 1568 roku na spotkaniu 
pastorów w Strasburgu. 

Biskup był pastorem, który przewodził w praktykowaniu ustanowień (np. chrztu i Wieczerzy 
Pańskiej – przyp. tłum.), w ordynacjach, w stosowaniu dyscypliny kościelnej, i miał ogólny nadzór 

                                                            
4Delbert L. Gratz, Bernese Anabaptists (Berneńscy Anabaptyści), s. 95. 
5Według pewnej książki napisanej w 1693 roku, zwykli ludzie uważali, że „najpewniejszą drogą do zbawienia” jest 
bycie Anabaptystą (John Horsch, Mennonites in Europe (Menonici w Europie, s. 398). 

6Więcej szczegółów na temat tego podziału czytelnik znajdzie w rozdziale 5. 
7Pełne tłumaczenie tego dokumentu czytelnik znajdzie w Dodatku II. 



nad konkretnym kościołem. Biskupi, którzy mieli większe doświadczenie, udzielali instrukcji w 
zakresie opieki duszpasterskiej mniej doświadczonym biskupom. Biskupi i pastorzy zachęcali i 
nauczali kościół za pomocą kazań i prywatnych wizyt. Odwiedzali także żony i dzieci uwięzionych 
braci, udzielając im pocieszenia i dopilnowując, by ich potrzeby były zaspokajane. Czasami 
podróżowali do innych kościołów, by wygłaszać tam kazania. Kościół wpierał finansowo pastorów, 
kiedy ich praca w Kościele wiązała się z wyczerpaniem się ich środków finansowych. Pewien pastor 
Kościoła państwowego opisał Anabaptystów jako biednych i nieuczonych pracowników, którzy poza 
Biblią posiadali niewiele książek, lecz mimo to potrafili z wielką szczerością głosić kazania, i osiągać 
lepsze rezultaty niż kaznodzieje Kościoła państwowego.          

Bracia Szwajcarscy mieli także ordynowanych diakonów, którzy dbali o materialne potrzeby 
członków Kościoła. Diakoni traktowali swą pracę jako świętą rzecz, i podchodzili do niej z wielką 
dbałością. W późniejszych latach diakoni byli także odpowiedzialni za prywatne szkoły 
Anabaptystów.  

Chociaż Anabaptyści mieli wielki respekt dla swoich przywódców kościelnych, to jednak byli 
gotowi otwarcie mówić o ich porażkach. Publicznie, lecz ostrożnie załatwiali sprawę błądzących 
przywódców. Kiedy członkowie zniesławiali wiernych przywódców lub byli wobec nich oporni, 
wówczas Kościół ich karcił. Porządek przyjęty w 1568 roku stwierdza: „Nikomu nie powinno się 
pozwalać na takie plotki i obmowy, ani żaden brat czy siostra nie powinni przyjmować takich 
oszczerstw, bez względu na to, czy pochodzą one od obcych, czy od rodaków, lecz trzeba się takimi 
sprawami zająć”8.  

Gdy zabrakło przywódcy wskutek śmierci lub prześladowań, nowy przywódca musiał być 
ordynowany natychmiast. Wygląda jednak na to, że gdy w danym kościele brakowało 
wykwalifikowanych braci, Bracia Szwajcarscy nie byli skorzy do nieostrożnego ordynowania nowych 
przywódców. Różne kościoły przez pewien okres nie miały miejscowych przywódców. Inni bracia 
wypełniali te braki, regularnie podróżując do grup pozbawionych przywódców, by im usługiwać. Lecz 
Bracia Szwajcarscy wyraźnie podali w porządku z 1568 roku, że biskupi powinni odwiedzać kościoły, 
które nie miały wystarczającego przywództwa i by ordynowali pastorów i biskupów.  

Anabaptyści przekazali władzę w Kościele w ręce lokalnego zboru i jego przywódców9. 
Wierzyli, że czyste, zaangażowane kościoły mogą przetrwać jedynie wówczas, gdy lokalnemu 
zborowi przekaże się władzę zajmowania się jego potrzebami i kwestiami spornymi. Struktura ich 
Kościoła była wyraźnym zerwaniem z systemem rzymskokatolickim, w którym lokalni księża 
przypisywali sobie autorytet na zasadzie szczebli w hierarchicznej drabinie, która prowadziła do 
papieża w Rzymie.  

Bracia Szwajcarscy przygotowali się na sytuacje, w których trzeba było wykonywać pracę w 
kościele, choć żaden biskup nie był dostępny. W takim przypadku lokalny zbór lub jego kaznodzieje 
mieli prawo wyznaczyć brata na przywódcę. Zanim taki brat mógł być wyznaczony, musiał mieć 
dobre świadectwo i cieszyć się zaufaniem ludzi. Do czasu pojawienia się biskupa, taki brat był 
odpowiedzialny za prowadzenie Komunii, udzielanie chrztów, ślubów i praktykowanie ekskomuniki.    
Nie jest jasne, czy to postanowienie obejmowało zwykłych członków, czy też ordynowanych 
kaznodziejów.  

Bracia Szwajcarscy dostrzegali potrzebę wzajemnej wspólnoty i doradztwa między ich 
kościołami. Okazjonalnie odbywały się spotkania pastorów, które pomagały im jednoczyć się w 
wierze. Na kilku takich spotkaniach pastorzy uzgodnili swe podstawowe doktrynalne i praktyczne 
stanowiska. Te spotkania nie były regularne. W latach 1525 do 1568 odnotowano tylko sześć takich 
spotkań. Te zebrania odbyły się w latach 1526, 1527, 1554, 1555, 1557 i 1568. Między spotkaniem w 
1527 roku a zebraniem w 1554 roku upłynęło prawie trzydzieści lat. Jest prawdopodobne, że w tym 
okresie odbywały się także mniejsze spotkania. Od XVIII wieku takie spotkania miały miejsce raz w 
roku. 
 

Nabożeństwa. Na pierwszym etapie działalności ruchu anabaptystycznego nabożeństwa miały 
nieoficjalny charakter. Lecz w miarę, jak ruch się rozrastał, Bracia Szwajcarscy dostrzegli potrzebę 
wprowadzenia wzorca zorganizowanych nabożeństw. Ten wzorzec do pewnego stopnia rozwinął się 

                                                            
8Tekst tego porządku czytelnik znajdzie w Dodatku IV. 
9Franklin H. Littell, The Anabaptist View of the Church (Anabaptystyczny pogląd na Kościół), ss. 86-95. 



także w czasie srogich prześladowań, lecz prawdopodobnie ich nabożeństwa miały mniej oficjalny 
charakter niż dzisiejsze nabożeństwa Kościoła Menonitów. Wierzyli, że nie każdy członek Kościoła 
ma te same dary i to samo powołanie, dlatego w gronie wierzących potrzebny jest porządek.  

Lokalni władcy często oskarżali Braci Szwajcarskich o to, że ich nabożeństwa nie odbywały 
się w niedzielę. Oczywiście prześladowania sprawiały, że gromadzenie się w ciągu dnia było 
niemożliwe lub niemądre. Zazwyczaj spotykali się potajemnie w nocy i często zmieniali miejsca 
spotkań. Często spotykali się trzy lub cztery razy w tygodniu. Spotkania zwykle trwały kilka godzin. 
W górzystych okolicach spotykali się w odosobnionych jaskiniach lub głębokich wąwozach, słuchając 
kazań, śpiewając i ciesząc się swoją wspólnotą. W czasach względnego pokoju Bracia Szwajcarscy 
zgromadzali się na nabożeństwach w domach lub stodołach. Do roku 1847 Bracia Szwajcarscy nie 
posiadali budynków kościelnych.  

Zgromadzona grupa zazwyczaj nie była zbyt liczna. Przy powitaniu członkowie pozdrawiali 
się wzajemnie świętym pocałunkiem i życzyli sobie błogosławieństwa Bożego10. Tych, którzy nie byli 
członkami witali słowami „Niech Pan ci pomoże”, lecz nie pozdrawiali ich pocałunkiem. 
Pochodzący z 1527 roku dokument o Zborowym Porządku, prawdopodobnie autorstwa Michała 
Sattlera, daje wgląd w to, jak wyglądało nabożeństwo kościelne pierwszych Anabaptystów. Brat 
obdarzony lepszym zrozumieniem Pisma Świętego objaśniał fragment Słowa Bożego. Zazwyczaj był 
to pastor, jeśli był obecny; lecz jeśli go nie było, nauczał zwykły członek zboru. Słuchacze w ciszy i z 
uwagą przysłuchiwali się mówcy. Na nabożeństwie panowała powaga. Jeżeli brat zobaczył, że ktoś 
zbacza od prawdy, napominał go po bratersku. Często na tych spotkaniach bracia obchodzili Komunię. 
Nabożeństwa pierwszych Anabaptystów polegały na serdecznej wspólnocie zainteresowanych 
wierzących, z których każdy był oddany prawdzie.  

Z innych dokumentów dowiadujemy się, że nabożeństwa pierwszych Anabaptystów nie 
sprowadzały się jedynie do tego, że kaznodzieja nauczał lud, lecz czasami miał miejsce dialog całego 
zboru. W 1531 roku pewien Anabaptysta zaświadczył o tym, że podczas swych spotkań rozmawiali 
oni o Słowie Bożym, pytając jeden drugiego: Jak rozumiesz ten fragment?”. Bardzo im na tym 
zależało, by dobrze pojąć to, co Bóg mówił im przez swoje Słowo. Gdy się rozchodzili, napominali się 
wzajemnie, by mocno trwać w prawdzie11. 
 

Pomoc materialna. Na początku XVIII wieku Kościół zaczął tworzyć fundusz pomocy na 
rzecz potrzebujących członków Kościoła. Czasami za pomocą pieniędzy z tego funduszu pomagano 
braciom emigrować. Nadzór nad funduszem mieli diakoni. Fundusz był częściowo zasilany ze 
sprzedaży własności członków, którzy umarli jako bezdzietni.     

Są także zapiski o dobrowolnych ofiarach. Dokument z 1540 roku zawiera zapis: „Przede 
wszystkim brat powinien zawsze mieć pod ręką skrzynkę lub worek, o którym wiedzieliby członkowie 
kościoła, tak by każdy członek wiedział, że w czasie spotkania lub po nim można tam włożyć 
dobrowolną ofiarę lub ofiarę dziękczynną, jeżeli tak napomina Pan”12. Biedni otrzymywali pomoc 
według swych potrzeb i na miarę dostępnej pomocy. Starannym rozdzielaniem pieniędzy zajmował się 
brat odpowiedzialny za pieniądze, którym był ordynowany brat lub wyznaczony starszy brat. Zanim 
odbiorca otrzymał pomoc, odpowiedzialna osoba upewniała się, czy potrzeba jest uzasadniona. 
 

Myśl doktrynalna. Źródła historyczne przekazują nam dwa główne zapisy wierzeń 
anabaptystycznych. Ważnym źródłem są pisma anabaptystyczne – wyznania wiary, zasady i listy. 
Uzupełniającą pomocą są także zapiski sądowe z ich procesów. Jeśli chodzi o źródła dotyczące 
wierzeń Braci Szwajcarskich, zarówno sporządzone przez nich samych, jak i przygotowane przez ich 
przeciwników, to występuje między nimi duża zgodność13. W następnych akapitach dokonano 
przeglądu ich stanowiska doktrynalnego. W następnych rozdziałach omówiono bardziej dogłębnie 
pogląd anabaptystyczny na Biblię, Kościół, uczniostwo, i państwo.  

                                                            
10Bracia pozdrawiali braci, a siostry pozdrawiały siostry. 
11Patrz także: opis nabożeństwa pierwszych Anabaptystów w dziele Johna Horscha, Mennonites in Europe (Menonici 
w Europie), s. 128. 

12Leopold Scharnschlager, „Wzajemny Porządek” 1540. Cytat za dziełem pod red. Waltera Klaassena, Anabaptism in 
Outline (Szkice na temat Anabaptyzmu), s. 128. 

13W porównaniu z holenderskimi Menonitami i z Huterytami, Bracia Szwajcarscy wydali niewiele literatury. 



Wybitną cechą myśli Anabaptystów był ich stosunek do Biblii. Gorliwie przykładali się do 
studium Nowego Testamentu, budując na nim swoje życie i swoje koncepcje. Studium nie było 
jedynie ćwiczeniem umysłowym lub powołaniem zarezerwowanym dla przywódców Kościoła. Całe 
ugrupowanie zgłębiało doktrynę z zamiarem okazywania posłuszeństwa całemu Nowemu 
Testamentowi. Gorliwie szukali w Słowie i modlitwie kierownictwa dla swego życia codziennego. 
Władze świeckie i religijne owych czasów często były zdumione bogactwem poznania Biblii, jakim 
odznaczał się zwykły Anabaptysta. 

Przekonanie Anabaptystów, że ostatecznym autorytetem jest Pismo Święte, a nie papieże i 
sobory, było bardzo podobne do stanowiska protestantów. Jednakże Anabaptyści posunęli się w tym 
dalej, czyniąc to na dwa sposoby. Po pierwsze, byli wierni dosłownym nakazom Pisma Świętego, 
które protestanci uznali za symboliczne. Po drugie, wierzyli, że Pismo Święte jest wzorcem nie tylko 
dla myśli religijnej, lecz także dla praktycznego życia chrześcijańskiego. 
Anabaptyści wierzyli, że najpewniejszym sprawdzianem czyjejś interpretacji Biblii było upewnienie 
się, czy ta interpretacja popierała święte życie. Podkreślali także potrzebę zadowalania się tym, co 
mówi Pismo Święte, zamiast podejmowania się dalszych dociekań.   

Inną charakterystyczną cechą wiary Anabaptystów było ich oddanie dla sprawy uczniostwa. 
Bracia Szwajcarscy byli cierpiącym Kościołem. Codzienne noszenie krzyża było dla nich czymś 
bardzo realnym. Cechą prawdziwych uczniów zawsze było naśladowanie Chrystusa bez względu na 
koszty. Uznawali oni upokorzenia i cierpienia za niezbędne dla chrześcijańskiego wzrostu. Wiedzieli, 
jak cierpiał ich Mistrz i że nie byli więksi od swego Pana; dlatego cierpliwie znosili prześladowania.     
Powszechnymi praktykami wśród Braci Szwajcarskich były modlitwa, post i jałmużna. Do modlitwy 
klękali. Najwyraźniej niektórzy z nich kwestionowali tę praktykę, lecz w porządku z 1568 roku 
podano, że ci, którzy mają skruszone serca powinni uniżyć się i uklęknąć w swoich sercach, lecz że 
nie powinno to zastąpić rzeczywistego, fizycznego klękania.  

Późniejsi Bracia Szwajcarscy posługiwali się także modlitewnikami. Pierwsze znane nam 
modlitewniki szwajcarskie zostały wykorzystane i poszerzone przez holenderskich Menonitów, i 
ukazały się drukiem po raz pierwszy około 1700 roku. W dziele Mennonites in Europe (Menonici w 
Europie), w Dodatku D, John Horsch przetłumaczył fragment modlitw z modlitewnika Anabaptystów. 
W czasopiśmie The Seed of Truth (Ziarno Prawdy), w wydaniach z 2006 roku zamieszczono modlitwy 
przetłumaczone z modlitewnika Anabaptystów Modlitewnik dla poważnych chrześcijan.   

Bracia Szwajcarscy byli posłuszni wszystkim prawom państwowym, które nie wiązały się z 
naruszeniem Pisma Świętego. Ich władcy świeccy zaświadczyli o tym, że Anabaptyści chętnie płacili 
podatki. Napominali członków, którzy łamali prawa świeckie. Na przykład polowania były 
ograniczone do pewnych terenów. Bracia wykluczali z Kościoła każdego, kto polował na 
niedozwolonym terenie.  

W kształtowaniu się myśli Braci Szwajcarskich dużą rolę odegrały prześladowania. 
Szczególnie wpłynęły one na ich poglądy eschatologiczne. Szwajcarscy Anabaptyści mieli prosty, 
biblijny pogląd na temat spraw ostatecznych. Uważali, że prześladowania, których doświadczali były 
elementem ucisku, który miał poprzedzać Powtórne Przyjście Chrystusa. Dlatego te prześladowania 
były tylko tymczasowe. Wkrótce miał przyjść Sąd Ostateczny. Nagroda czekała na wiernych, a 
potępienie czekało na prześladowców. W pewnym niedatowanym piśmie, prawdopodobnie 
sporządzonym przez Michała Sattlera, Kościół rzymski został uznany za bestię z Księgi Objawienia. 

Kluczową sprawą dla Kościoła anabaptystycznego było oddzielenie od grzesznego świata. 
Prawdziwy Kościół jest gronem powołanych wierzących, którzy dobrowolnie poddali się i poświęcili 
Bogu. Zobowiązywało to wierzących do oddzielenia się od społecznego życia świata. Wpłynęło to 
także na ich pogląd na świecką modę i świeckie wzorce myślowe14. 

W zborach Anabaptystów panowało przekonanie, że każdy członek musi osobiście angażować 
się we wzrost duchowy swego brata. Uważali, że członkowstwo w Kościele jest dobrowolne, i za 
jedyny właściwy sposób wejścia do Kościoła uznawali chrzest dorosłych wierzących. Praktykowali 
także czystą Komunię.  

Anabaptyści wierzyli, że wzniosłe powołanie chrystianizmu wyklucza sprawowanie służby 
państwowej. Z tego powodu nie angażowali się w sprawowanie władzy świeckiej i trzymali się zasady 

                                                            
14Patrz także J. C. Wenger, Separated Unto God (Oddzieleni dla Boga, Scottdale, Pensylwania, USA, Herald Press, 
1955), ss. 53-73. 



nie stawiania oporu. Żyli pod rozmaitymi rządami, płacąc podatki i okazując posłuszeństwo prawu 
świeckiemu, jeśli nie było ono sprzeczne z prawem Bożym; przy czym nie mogli żadnemu 
ziemskiemu rządowi okazywać czci i posłuszeństwa należnego tylko Bogu. Słudzy Chrystusa są 
sługami miłości, a miłość wyklucza stosowanie kar fizycznych, koniecznych dla utrzymania porządku 
ludzkiego. Miłość biblijna zabrania okazywania nienawiści z powodu krzywd narodowych oraz 
prowadzenia wojny jako zemsty za te krzywdy. Prawdziwy Kościół może przetrwać jedynie dzięki 
duchowym apelom skierowanym do serc ludzkich, podczas gdy władza państwowa trwa za sprawą 
siły fizycznej. Dlatego te dwa podmioty (Kościół i państwo – przyp. tłum.) nigdy nie mogą działać 
jako jeden organizm.   

Anabaptyści często prosili władze, by obdarzyły ich wolnością praktykowania wiary. 
Wierzyli, że prawdziwy Kościół nigdy nie będzie prześladował i niszczył tych, którzy z nim się nie 
zgadzają. Ta koncepcja „wolności sumienia” opiera się na przekonaniu, że każdy człowiek jest 
osobiście odpowiedzialny za obranie drogi zbawienia i ma do tego prawo. Wolność praktykowania 
prawdy i wierzenia w nią była dla nich tak ważna, że obstawali przy niej nawet, gdy ich za to zabijano.   
 

Życie rodzinne Anabaptystów często znajdowało się pod naciskiem prześladowań. Czasami 
siłą zabierano im nieletnie dzieci i chrzczono je15. W pewnym okresie historii Braci Szwajcarskich ich 
dzieci uznawano za nieślubne, gdyż rodzicom nie udzielił ślubu protestancki pastor16. W rezultacie 
dzieci nie mogły dziedziczyć własności po zmarłych rodzicach. Wówczas władze konfiskowały i 
sprzedawały ich dobra, wykorzystując pieniądze w celu finansowania Kościołów państwowych i 
powstrzymania Anabaptyzmu. Na początku XVIII wieku berneńscy urzędnicy sporządzili 
sprawozdanie ze swoich grabieży posiadłości Anabaptystów. Sprawozdanie wskazuje, że rodziny 
anabaptystyczne z tego okresu dysponowały bardzo ograniczonymi środkami ekonomicznymi17. 

W jednym z najwcześniejszych dokumentów anabaptystycznych, w dokumencie o Porządku 
Zborowym (patrz Dodatek III), wspomniano, że rodziny powinny w domu codziennie czytać Psalmy. 
Nie podano konkretnie, czy było to zajęcie osobiste, czy obejmowało całą rodzinę, lecz z innych 
źródeł wnioskujemy, że rodziny anabaptystyczne wielbiły Boga w swych domach. 

W czasach względnego pokoju Anabaptyści mogli pracować i znajdować rynki zbytu dla 
swych produktów. Często całe rodziny pracowały wspólnie, zwłaszcza w zimowe miesiące, tkając 
ubrania, wykonując kosze lub różne rodzaje drewnianego rękodzieła. W okresie letnim Anabaptyści, 
którzy posiadali ziemię lub dzierżawili ją, byli wraz swymi rodzinami zajęci pracą w gospodarstwie. 
Starsi wiekiem rodzice do późnych lat pracowali, mieszkając ze swymi dziećmi. 

W dokumencie z 1780 roku wspomniano o tym, że dzieci Anabaptystów bardzo wcześnie 
zawierały małżeństwa, lecz nie podano określonego wieku. Porządek Strasburski z 1568 roku zawiera 
stwierdzenie: „Ci, którzy wstępują w stan małżeństwa powinni to czynić za wiedzą i radą pastorów i 
biskupów, i powinno się to podejmować w bojaźni Bożej; a ponieważ jest to słuszne, powinni 
powiadomić o tym swoich rodziców”18. Małżeństwa należało zawierać jedynie z wyznawcami 
anabaptystycznej wiary.  

Dzięki sprawozdaniu napisanemu przez pewnego Szwajcara na początku XIX wieku zyskujemy 
wszechstronny wgląd w życie rodzinne i kościelne Anabaptystów mieszkających w Jurze.  

„Było to tak, jakbym żył w początkowym okresie pierwotnego chrystianizmu; 
[Anabaptyści] są zadowoleni, pobożni i nieobłudni. Prowadzą tu życie pełne gościnności i 
przedsiębiorczości, zachowując patriarchalną prostotę i pobożne zwyczaje. Nie ma wśród 
nich pijaków, hazardzistów, nocnych hulaków, kłamców, ani zazdrosnych sąsiadów. Jeśli 
powstanie wśród nich kłótnia lub spór, co zdarza się bardzo rzadko, wówczas jeden z ich 
starszych naprawia to w przyjacielski sposób. Jeden pomaga drugiemu przy sianokosach i 

                                                            
15John Horsch twierdzi, że czyniono tak aż do roku 1812 (Mennonites in Europe, s. 113). Jednakże wydaje się, że nie 
czyniono tego przez cały czas i nie działo się to w każdej społeczności, wśród której żyli szwajcarscy Anabaptyści.   

16W XIX wieku w niektórych częściach Szwajcarii małżeństwa Anabaptystów uznawano za ważne, jeśli ogłoszenie o 
planowanym małżeństwie było przedstawiane z ambony przez trzy kolejne niedziele przed ślubem, a miejscowe 
władze sporządziły państwowy akt małżeństwa.      

17Delbert L. Gratz, Bernese Anabaptists (Berneńscy Anabaptyści), ss. 54-55. 
18Patrz Dodatek IV. 



żniwach, a kiedy jest to konieczne, robi to bez zapłaty. Ich wstrzemięźliwość i 
zwyczajowa czystość pozwala im zachować dobre zdrowie aż do bardzo sędziwego 
wieku. Pewien starszy mężczyzna liczący ponad 70 lat, który był jednym z ich nauczycieli 
(oni nie mają kaznodziejów)19 z wigorem godnym młodzieńca prowadził mnie przez góry 
i doliny do domów braci ze swego Kościoła. Jakiej autentycznej miłości w małżeństwach, 
jakiej czułości pośród braci i sióstr oraz jakiego posłuszeństwa dzieci wobec rodziców 
byłem tam świadkiem! Praktycznie cały ich system edukacji po prostu opiera się na 
przykładzie, jaki dorośli dają dzieciom i na kilku słowach: „Miej Boga przez swymi 
oczami”. Mimo to zapewniają wychowanie, które jest często szlachetniejsze niż najlepsze, 
jakie dostępne jest w wyższych sferach. Cóż za ludzie, cóż za chrystianizm, który nie 
potrzebuje prawników, kaznodziei, sędziego, i rzadko potrzebuje lekarza!   
W niedzielę idą do tego czy tamtego nauczyciela… by ich pouczał na wolnym powietrzu 
lub w stajni, czy też w dużym pokoju mieszkalnym. Nauczyciel mówi to, czego w jego 
odczuciu ludzie potrzebują lub czyta na głos ze starej księgi ku zbudowaniu. Chrzci, 
udziela komunii, udziela ślubów, lecz podobnie jak inni jest rolnikiem. Chrzest poprzedza 
pierwszą komunię, i często także zawarcie małżeństwa przez zaręczoną parę20. Ich 
pobożne książki, modlitewniki i śpiewniki sprawiają wrażenie starożytnych. Po 
zakończeniu nabożeństwa rodzinom przybyłym z dalszej okolicy serwuje się posiłki, a 
owe rodziny służyły w ten sposób przy innej okazji.    
Ich ubrania są czyste i pozbawione ozdób, tak jak ich skromne domy. Podobnie jak inne 
kościelne ugrupowania chrześcijańskiego świata, Anabaptyści mają swoje upodobania i 
dziwactwa. To, że żonaci mężczyźni zapuszczają brody jako oznakę męskości nie byłoby 
złe, gdyby jednocześnie ubierali się tak, jak w średniowieczu lub według mody Starego 
Testamentu. Lecz do majestatycznej brody nie pasuje szara, krótka marynarka, krótkie 
spodnie i skarpety sięgające do kolan. Nie wolno im nosić guzików. Zastępuje się je 
haczykami, pętelkami i koronkami. Wygląd kobiet jest prosty. Nie noszą złota, aksamitu 
ani jedwabiu, a w swych słomianych kapeluszach nie noszą nawet białych lub 
wielobarwnych wstążek z jedwabiu. Mimo to te dziewczęta wiedzą, jak się wystroić, by 
nie narazić na szwank swojej religii”21. 

Bracia zaspokajali potrzeby sierot, które pośród nich żyły. Z uwagi na to, że prześladowania 
dotknęły rodziców, w Kościele było więcej sierot niż to jest obecnie. Bracia Szwajcarscy brali sieroty 
do swych domów i wychowywali je jak swoje dzieci. Sieroty, których rodzice pozostawili po sobie 
środki utrzymania były otaczane opieką przy pomocy pieniędzy ich rodziców, a o sieroty, których 
rodzice nie mieli środków, troszczono się przy pomocy funduszu kościelnego. 

Wydaje się, że szwajcarscy Anabaptyści kształcili swe dzieci w domu aż do XIX wieku. 
Rodzice według swych najlepszych możliwości nauczali swe dzieci podstaw czytania, pisania i 
matematyki. W owym czasie chcąc funkcjonować w społeczeństwie trzeba było posiąść jedynie 
najbardziej podstawowe umiejętności. Prawdopodobnie niewielu Anabaptystów było uzdolnionymi 
uczonymi, gdyż nie było to im potrzebne. W XIX wieku wprowadzili szkoły kościelne, wspierając je 
finansowo i zapewniając im nauczycieli spośród braci. Z biegiem czasu te szkoły rozwinęły 
dziewięcioletni program nauki. Często nauczycielami w tych szkołach byli pastorzy, lecz czasami na 
miarę potrzeb nauczały także osoby spoza anabaptystycznej wiary. 
 

Życie ekonomiczne. Od XVII wieku do 1743 roku, władze często konfiskowały osobiste dobra 
Anabaptystów. Jednakże w XVIII wieku prześladowania powoli zanikły. Na pewną miarę tolerancji 
wobec Anabaptystów wpłynęły takie czynniki, jak ich pokojowe świadectwo, ogromny szacunek, 
jakim darzyła ich większość sąsiadów oraz zanik aktywnej ewangelizacji (anabaptystycznej – przyp. 

                                                            
19Anabaptyści nie mieli zawodowych pastorów, lecz mieli świeckich pastorów podobnie, jak to jest dzisiaj u nas. Dla 
państwowego Kościoła znaczyło to, że nie mieli pastorów.  

20To zdanie prawdopodobnie znaczy, że obserwator widział na jednym nabożeństwie kościelnym szereg obrzędów w 
następującej kolejności – chrzest, potem Komunia, a następnie ślub.  

21Heinrich Zschokke, Novellen und Dichtungen (Filadelfia, 1854). Za dziełem Delberta L. Gratza, Bernese Anabaptists, 
ss. 113- 114. 



tłum.). W 1743 roku rozwiązano Komisję do spraw Anabaptystów22. Kiedy przestała istnieć, ogólnie 
rzecz biorąc prześladowania ustały. Jednakże Anabaptyści nadal byli karani grzywną za odmowę 
służby wojskowej. Według obecnych szacunków grzywny te wahały się od 1200 do 1600 złotych.  

Informacje na temat etyki siedemnastowiecznych Anabaptystów w sferze ekonomii i pracy 
można zebrać na podstawie pism pastora Kościoła państwowego z Emmentalu. Ten pisarz wzywał 
swych czytelników do naśladowania dobrego przykładu Anabaptystów w zakresie postępowania, lecz 
zalecał unikanie ich błędnej doktryny. W owym okresie Anabaptyści nie nosili kosztownych ubrań 
oraz unikali braku umiaru w piciu i jedzeniu. Niewiele czasu poświęcali na zabawę. Większość z nich 
wykonywała prace ręczne.  

Z końcem XVII wieku ostre prześladowania zmusiły większość Anabaptystów do 
przeprowadzki ze wsi do wysoko położonych dolin, z dala od Emmentalu. W tych regionach trudno 
było się utrzymać. Ręcznie uprawiali rolę na stromych zboczach. 

W XVIII wieku wielu z nich przeniosło się w Góry Jurajskie w zachodniej Szwajcarii. Tam 
większość z nich hodowała bydło i uprawiała warzywa. Niektórzy z nich także tkali ubrania. Jednakże 
władze nie pozwoliły im posiadać ziemi. Zazwyczaj nie wolno im było dzierżawić najlepszej ziemi ani 
ziemi w pobliżu wsi.  

Właściciele ziemscy, którzy oddawali swe posiadłości w dzierżawę, wyżej cenili Anabaptystów 
od innych dzierżawców. Anabaptyści punktualnie płacili czynsz dzierżawny, płacili więcej niż robili 
to inni, i byli gotowi pracować na gorszej ziemi, której inni nie wzięliby w dzierżawę. Lokalne 
społeczności miały z nich wielki pożytek.  

Chociaż właściciele gruntów byli zadowoleni z braci, to nie można tego powiedzieć o całej 
miejscowej ludności. Mieszkańcy Jury szereg razy wnosili do swych władz skargi, nalegając, by z 
różnych miejsc usunęły Anabaptystów. Głównie skarżono się na to, że Anabaptyści płacili wyższy 
czynsz dzierżawny od tego, na który było stać miejscową ludność, zmuszając tym samym lokalnych 
mieszkańców do szukania innej pracy lub cierpienia z powodu bezrobocia. Skarżyli się także na fakt, 
że od czasu przybycia Anabaptystów ceny żywności wzrosły. Twierdzili, że miejscowe rynki 
sprzedaży bydła ucierpiały, ponieważ bracia importowali bydło z innych okolic. Nie wiadomo, czy 
wszystkie te oskarżenia były zgodne z prawdą, lecz wiemy, że bracia mądrze gospodarowali swymi 
finansami, byli pracowici i angażowali do pracy swe rodziny, dlatego byli w stanie zapłacić wyższy 
czynsz dzierżawny niż byli gotowi to zrobić inni.  

Zupełnie inny wizerunek Anabaptystów nakreślił w swym liście pewien urzędnik, w którego 
okręgu mieszkało wielu z nich. Z całego serca ich popierał, twierdząc, że wnieśli wkład finansowy, 
uprawiali ziemie, z których nikt nie chciał skorzystać, i byli cichymi, rozważnymi ludźmi, nie 
sprawiającymi społeczeństwu żadnych kłopotów.  

Na początku lat 30. XVIII wieku miejscowa ludność Jury tak bardzo skarżyła się na 
Anabaptystów, że książę w końcu nakazał Braciom Szwajcarskim opuścić te tereny. Taki obrót 
wypadków sprawił Anabaptystom wielką przykrość. Jednakże pewien wysokiej rangi urzędnik 
zaapelował do księcia, by odwołał ten nakaz. Oznajmił księciu, że Anabaptyści nie przynosili tej 
krainie szkody, lecz byli dla niej prawdziwym pożytkiem. Przypomniał także księciu, że władze 
otrzymywały jedną dziesiątą ich produkcji. Dzięki tym prośbom o tolerancję i dzięki własnej niechęci 
księcia do wypędzenia braci, nie wprowadził tego nakazu w życie i Anabaptyści pozostali. W dowód 
wdzięczności bracia przesłali mu wspaniałe lniane płótno23.  

Kamienista, sucha gleba Gór Jurajskich i płaskowyżów nie pozwalała uprawiać wielu odmian 
zbóż. Anabaptyści uprawiali len, z którego wytwarzali lniane ubrania. Dobrze sprawdzała się uprawa 
owsa, jęczmienia i ziemniaków, zapewniająca pokarm ludziom i zwierzętom. Rolnicy wytwarzali ser i 
masło, które zazwyczaj sprzedawali, by opłacić czynsz dzierżawny. Niektóre rodziny utrzymywały się 
także z ciesielstwa i stolarstwa. Pod wieloma względami ci Anabaptyści byli samowystarczalni. Z 
uwagi na to, że najczęściej mieszkali z dala od wsi i rynków, nie podróżowali do tych miejsc bez 
potrzeby. 

Pewien profesor, który odwiedził jurajskich Anabaptystów w latach 80. XVIII wieku, tak opisał 
ich życie ekonomiczne i kościelne: 

                                                            
22Tę komisję państwową utworzono w 1659 roku, w celu kierowania prześladowaniami Anabaptystów i nadzorowania 

wymierzania im grzywien. 
23Delbert L. Gratz, Bernese Anabaptists, ss. 74, 75. 



„Nabraliśmy odwagi i po półtoragodzinnej wspinaczce dotarliśmy do domu starego Benza 
. . . mądrego Anabaptysty. Mieszka w tej części Jury, którą nazywa się Górą Biel. Skoro z 
powodu swych wierzeń religijnych musiał opuścić miejsce, w którym się urodził w 
Kantonie Berneńskim, to tutaj wybudował sobie dom. Swoje obecne miejsce wziął w 
dzierżawę, biorąc od miasta Biel kredyt w wysokości 50 koron [około 1800 złotych] i 
zbudował wygodny i przestronny dom. Zasadził rozmaite drzewa owocowe, założył 
ogród, uprawia żyzne łąki i pola, a w pozostałych godzinach wraz ze swymi dziećmi 
uprawia swe stare rzemiosło, tkactwo. Gdy przybyliśmy do jego domu, zastaliśmy go 
siedzącego wraz z dziećmi przy stole, przy którym spożywali śniadanie. Śniadanie 
składało się z tłuczonych ziemniaków i syropu z suszonych gruszek. Obydwa dania były 
podane na specjalnych talerzach oraz były bardzo smaczne i czyste. Chociaż ten 
przedsiębiorczy Benz jest już dobrze po sześćdziesiątce, mając siwe włosy i brodę, to 
jednak jest nadal tak zdrowy, że może każdego dnia raz lub więcej razy schodzić w dół do 
miasta Biel. Jest jednym z najbardziej szanowanych pastorów dla około tysiąca 
Anabaptystów, którzy są rozproszeni po płaskowyżach i dolinach Jury, która podlega 
miastu Biel i biskupowi Bazylei. Skoro żadna z tych władz (Rada Miejska i biskup – 
przyp. tłum.) od wielu lat nie brała udziału w wojnie, i nie weźmie w niej udziału w 
możliwej do przewidzenia przyszłości, możliwe jest, by pozwalały one istnieć tej sekcie, 
która za grzech śmiertelny uznaje pójście na wojnę i przelew ludzkiej krwi. Oprócz 
starego Benza Anabaptyści mają jeszcze 25 pastorów. Stary prorok, który w tak 
przyjacielski sposób nas przyjął, głosi kazanie prawie w każdą niedzielę, a w trzecią lub 
czwartą niedzielę pokonuje odległość kilku godzin, by głosić Słowo Boże swym braciom. 
Im trudniejsza jest podróż, którą musi odbyć, tym bogatsze są jego duchowe skarby. 
Zwykle głosi przez trzy lub cztery godziny. Powiedział mi, że pastor (reformowany) z 
Zurychu słyszał go i ocenił, że w młodości musiał być na studiach. Ma niewiarygodne 
poznanie Pisma Świętego i nie ma takiego cennego fragmentu Pisma, którego nie byłby w 
stanie przytoczyć i natychmiast wskazać. W pewnym momencie nasze spotkanie 
przerodziło się w zaawansowaną dyskusję na temat szczególnych zasad jego wiary, i 
wszyscy zdumiewaliśmy się tym, co powiedział, gdyż rzadko słyszymy o ideach jego 
sekty, i dziwiliśmy się, jak umiejętnie posługiwał się ulubionymi fragmentami Biblii. 
Rozmowa z tym starym, energicznym i pomysłowym człowiekiem była dla nas głównym 
źródłem i jestem przekonany, że ten stary człowiek, który własnymi rękami zbudował 
dom i upiększył ten poprzednio nieużyteczny kawałek ziemi, i dzięki swej pobożności 
pocieszył wiele dusz i uchronił je przed zepsuciem, otrzyma znacznie większą nagrodę 
niebiańską niż wielu słynnych zdobywców, którzy zniszczyli całe cywilizacje i obrócili w 
ugór żyzne ziemie”24. 

Syn jednego z Braci Szwajcarskich, imigranta w stanie Ohio napisał inne sprawozdanie, które 
dobrze opisuje ekonomiczne warunki i styl życia braci w Jurze na początku XIX wieku:  

„Nasi ojcowie w Szwajcarii zajmowali się głównie rolnictwem i hodowlą bydła. Jednakże 
oprócz tego każdy miał jakieś rzemiosło, by zarabiać podczas długiej zimy. Duża warstwa 
śniegu spada na góry, tak duża, że może przykryć ogrodzenia, toteż w takim czasie nie ma 
pracy na polach, ani w lesie. Pośród nich byli stolarze, tokarze, i szewcy, którzy 
wytwarzali obuwie zarówno drewniane, jak i skórzane. Lecz w zimie głównym zajęciem 
naszych ojców było tkactwo. Len dobrze rósł, dlatego kobiety były w stanie usnuć długą 
przędzę. W wąskich dolinach górskich wieczory były długie, gdyż w najkrótszych dniach 
słońce świeciło tylko przez kilka godzin, a w niektórych miejscach w ogóle nie świeciło 
przez szesnaście do osiemnastu tygodni. Kołowrotki kręciły się przy świetle z gałęzi 
sosnowych i czółenko tkacza poruszało się tam i z powrotem do późna w nocy. Ponieważ 
jest tak wiele śniegu, który sięga wysoko, dom i stajnia są pod jednym dachem. Są też 
drewniane budynki, w których szpary są wypełnione mieszaniną gliny i słomy, którą 
umieszcza się między kawałkami drzewa i między belkami. Wiele domów zbudowano z 

                                                            
24C. Meiners, Briefe über die Schweiz. Erster Theil (Berlin, 1790). Dzieło cytowane w książce Delberta L. Gratza, 

Bernese Anabaptists, ss. 83-84. 



wapnia i otynkowano je na zewnątrz i wewnątrz. Gonty zostały wykonane za pomocą 
siekiery ciesielskiej i umocowane kamieniami, by nie porwał ich wiatr.   
Siano tam niewiele pszenicy, ponieważ na wysokich wzniesieniach nie dojrzewała, jak 
trzeba. Uprawiano także rodzaj orkiszu, lecz generalnie uprawiano owies, jęczmień i 
groch. Z tych trzech zbóż, po ich zmieszaniu, zmieleniu i upieczeniu, powstawał chleb, 
którzy ci górale jedli. Był on ciemny i ciężki, ale miał znacznie większą wartość 
odżywczą niż chleb zrobiony z najlepszej białej mąki. Ich głównym produktem był 
ziemniak, który dotarł do Ameryki z najdalszych górskich okręgów Europy.  
Wszelkie prace polowe, jak sianokosy i żniwa są wykonywane za pomocą prostych 
narzędzi, jak kosa, grabie i sierp. Młocka jest wykonywana za pomocą cepów. W tym 
okresie wytężonej pracy zarówno mężczyźni, jak i kobiety pracują od czwartej rano do 
dziesiątej w nocy.  
Ich jedzenie jest proste i mało urozmaicone. Składa się głównie z ciemnego chleba, 
ziemniaków, mleka, warzyw i niewielkiej ilości mięsa. Jest ono rzadko podawane w 
niedziele i święta, ponieważ dla rodziny zabijano tylko jednego lub dwa wieprze. Zatem 
wielu uważa mięso za rzadki przysmak, i kiedy kładziono je na stole, ojciec kroił je na 
kawałki, by każdy otrzymał przysługującą mu porcję.    

Wystrój stołu nie jest luksusowy. Na stół podaje się ziemniaki ugotowane w 
koszulkach. Każdemu podaje się miskę z mlekiem lub zupą. Każdy przynosi długi nóż 
kieszonkowy, używany do krojenia chleba, jeśli ojciec już wcześniej go nie pokroił.   
Na stole naszych rodziców nie było zbyt wiele masła ani melasy, i nie psuli sobie 
żołądków różnego rodzaju zbędnymi smakołykami. Takie dobra, jak masło trzeba było 
zabierać do wsi, by dzięki ich sprzedaży nabyć niezbędne artykuły i zapłacić coroczny 
podatek. Ogólnie rzecz biorąc, za szczęśliwego człowieka uchodził mężczyzna, który 
potrafił utrzymać rodzinę w zwykły sposób i opłacić czynsz dzierżawny. Byli i tacy, 
którzy z powodzeniem utrzymywali swe rodziny, i mogli też odłożyć niewielki kapitał na 
starość. Lecz było także wielu takich, którzy korzystali z pomocy Kościoła.  
Za względu na te trudności przywykli do ciężkiej pracy i nauczyli się żyć bardzo 
oszczędnie. Nie było wśród nich zwyczaju oddawania się bezczynności25. 

Życiu Anabaptystów w Szwajcarii towarzyszył ciężki trud i praca fizyczna aż do XIX wieku 
włącznie. Te warunki przygotowały ich na podobne doświadczenia na terenie Ameryki.  
W XIX wieku okolice Jury były tak zatłoczone Anabaptystami, że połowa z nich przeniosła się do 
Ameryki. Wówczas tym, którzy pozostali w Szwajcarii łatwiej było się utrzymać korzystając z 
dostępnej ziemi.  
 

                                                            
25Abraham J. Moser, “Aus dem Leben der Schweizer-Mennoniten” (Z życia Szwajcarskich Menonitów), 

Christlicher Bundesbote, 15 sierpnia, 1885. Dzieło cytowane w książce Delberta L. Gratza, Bernese 
Anabaptists, ss. 109-110. 



Rozdział 5.  
Powstanie i rozwój niderlandzkiego Anabaptyzmu 

 
Jak to widzieliśmy w drugim rozdziale, w Niemczech i w Szwajcarii oficjalna Reformacja 

torowała sobie drogę z góry na dół, za pośrednictwem władz do prostego ludu1. Wielu prostych ludzi 
w Niemczech i Szwajcarii także zaangażowało się w religijne przemiany, lecz większość z nich 
pragnęło się dostosować do jakiejkolwiek religii, którą narzucą im władze. Jednakże w Niderlandach 
Reformacja wywarła wpływ na prawie wszystkich członków społeczeństwa. Zwłaszcza w 
początkowej fazie był to ruch, który wypływał z głębokiej potrzeby niderlandzkiego ludu. Jeśli chodzi 
o trzymanie się protestanckich wierzeń w obliczu silnej presji katolickiej, Niderlandczycy jako 
zbiorowość wykazywali się większą nieustępliwością i głębszym przekonaniem niż Szwajcarzy i 
Niemcy.  
 

Sytuacja religijna w Niderlandach z czasów przed Reformacją 
Kościół katolicki. Kościół katolicki w Niderlandach był gorzej zorganizowany i mniej skuteczny niż w 
innych europejskich krajach. Na początku XVI wieku w Niderlandach było tylko siedem diecezji 
(biskupstw), obejmujących około trzy miliony ludzi. W krajach, w których Kościół lepiej rozwinął 
swój system, podobna liczba ludzi była objęta dwudziestoma diecezjami (biskupstwami).     

Brakowi odpowiedniej organizacji Kościoła w Niderlandach towarzyszyła apatia jego 
wysokich hierarchów. Niektórzy biskupi nie byli zbytnio zainteresowani pełnieniem swoich 
obowiązków i często byli nieobecni w swoich diecezjach. Na wiele urzędów kościelnych 
podlegających biskupom wstępowali szlachcice, którzy czynili to z pobudek politycznych lub 
finansowych. Ci szlachcice nie byli szczerze zainteresowani rozwojem katolicyzmu.  

Brak odpowiedniej władzy w Kościele katolickim Niderlandów ujawnił się zwłaszcza w 
postaci niezdyscyplinowanego i słabo wykształconego kleru. Nie brakowało księży, zakonników czy 
innych sług Kościoła niższego stanu. Na początku XVI wieku słudzy Kościoła stanowili jeden do 
dwóch procent całej populacji. Lecz 
wielu członków kleru uległo 
moralnemu zepsuciu i nie 
wywiązywało się ze swoich ślubów. 
Powszechne było pijaństwo i życie w 
konkubinacie.   

Pomimo tych poważnych 
braków, Kościół katolicki miał 
ogromną władzę nad 
Niderlandczykami aż do końca XV 
wieku. Bujnie rozwijały się klasztory, a 
wielu ludzi mocno wierzyło w 
świętych. Wielu ludzi udawało się na 
pielgrzymki do Rzymu i Jerozolimy, by 
zwiedzić historyczne miejsca związane 
z chrześcijaństwem. Kościół był 
bogaty; a w XV wieku podjął się 
realizacji dużych projektów 
budowlanych. Prości ludzie dawali 
pieniądze, by sfinansować te 
przesadnie ambitne projekty.  
 

                                                            
1Ruch reformacyjny w południowych Niemczech, w Szwajcarii i przyległych miejscach był także do pewnego stopnia 
ruchem oddolnym. Lecz większość tych, którzy należeli do ruchu oddolnego została Anabaptystami. Jako ogół, tacy 
Reformatorzy, jak Luter, Zwingli i Kalwin wspierali ruch, który szedł z góry na dół, a nie z dołu do góry. Lecz w 
Niderlandach Reformacja protestancka była prowadzona w cichy i niejawny sposób, podobnie jak to się działo przy 
powstawaniu szwajcarskiego Anabaptyzmu.  



Pojawienie się „chrześcijańskiego” humanizmu. Jak zauważyliśmy w rozdziale pierwszym, 
europejski humanizm był po większej części świecki i bezbożny. Zwłaszcza włoski humanizm był 
niczym więcej niż powrotem do pogaństwa. Jednakże w północnej Europie humanizm nabrał 
chrześcijańskiego odcienia. Narodziny „chrześcijańskiego” humanizmu w Niderlandach były pracą 
przygotowawczą dla niderlandzkiej Reformacji i pośrednio dla niderlandzkiego Anabaptyzmu.   

Na początku XIV wieku katolik Gerard Groote kierował religijnym i edukacyjnym ruchem 
zwanym  devotio moderna, lub „nowa pobożność”. Zwolennicy Grootego byli także nazywani Braćmi 
Wspólnego Życia lub Braćmi Nowej Pobożności. Ruch devotio moderna nie kwestionował doktryny 
katolickiej. Kładł raczej nacisk na doskonalenie i szerzenie szkół, nauczycieli i bibliotek. Uwypuklał 
potrzebę wewnętrznego, duchowego rozwoju i osobistej pobożności skupionej na Chrystusie. Ruch 
rozwinął się w Deventer i okolicznych miastach w północnowschodnich Niderlandach, przyciągając 
zarówno prostych ludzi, jak i zakonników. Wielu ludzi z północnowschodnich Niderlandów 
opanowało umiejętność czytania w szkołach prowadzonych przez ruch devotio moderna. Te szkoły 
były wylęgarnią idei Renesansu i rozwinęły ideę, że ludzie powinni myśleć samodzielnie2. 

Ruch devotio moderna odwracał uwagę ludzi od zewnętrznej formy religijnej, kierując ją ku 
wewnętrznej pobożności, i dawał im narzędzia, by uczyli się i czerpali inspirację z książek. Tym 
samym powstał grunt dla niderlandzkiego humanizmu, który po około stu latach od zaistnienia ruchu 
devotio moderna powstał w tym samym północnowschodnim regionie Niderlandów. Niderlandzki 
humanizm był połączeniem włoskiej nauki skupionej na człowieku z duchowymi ideałami  ruchu 
devotio moderna. Ogólnie rzecz biorąc zaowocował on nauką bardziej świadomą Boga niż to było w 
przypadku nauki występującej w południowej Europie3. 

Przykładem takiego połączenia był Erazm. Urodził się w 1466 roku i zdobył wykształcenie u 
Braci Wspólnego Życia. Stał się wybitnym „chrześcijańskim” uczonym humanistą i napisał kilka 
książek popierających prawdy biblijne. Zwrócił uwagę na pewne niebiblijne praktyki i wierzenia 
katolickie. Wskazał na niektóre absurdy renesansowego społeczeństwa. To było dobre, lecz Erazm nie 
widział potrzeby biblijnej pokuty. Natomiast wierzył w to, że społeczeństwo można zmienić dzięki 
edukacji. Trzymał się pewnych prawd biblijnych jako dobrych ludzkich ideałów, lecz nauczał, że 
człowiek może żyć zgodnie z tymi ideałami dzięki ludzkiemu wysiłkowi. Erazm nie dostrzegał wagi, 
jaką biblijny Kościół odgrywał w życiu człowieka wierzącego. Jednym z głównych tematów jego 
filozofii było przekonanie, że każda jednostka jest odpowiedzialna za kształtowanie treści i formy 
swego chrześcijańskiego życia.  

Ponadto Erazm bardzo obawiał się schizmy w Kościele i rewolucji, ponieważ wiedział, że 
takim zmianom często towarzyszyły wstrząsy społeczne i polityczne. Bał się, że Kościół lub władze 
mogłyby uznać, że do konfliktów religijnych doprowadziły studia humanistyczne, i zaczęłyby 
prześladować uczonych. Kierując się tym lękiem Erazm ostro wystąpił przeciwko Anabaptystom4 i nie 
zgodził się poprzeć Zwingliego i Lutra5. 

W trzydziestoletnim okresie między 1490 a 1520 rokiem, w Niderlandach szybko rozwinął się 
„chrześcijański” humanizm. Ruch ten popierała coraz większa liczba nauczycieli i przywódców 
politycznych. Humanizm popierał wolność intelektualną i indywidualizm, co wywarło głęboki i trwały 
wpływ na umysł religijnego Niderlandczyka. Chociaż bardziej liberalna frakcja humanistów skupiała 
się na rewolucji w sferze edukacji i świeckiej kultury, to „chrześcijańska” forma humanizmu kładła 
także nacisk na rewolucyjną ideę pobożności i myśli religijnej. Zwolennicy tego ruchu pod jego 

                                                            
2Ruch devotio moderna nie odrzucał katolickiej formy wielbienia Boga. Pozostał lojalny wobec katolickiej teologii i 
katolickich instytucji. Promował pobożność i wykształcenie, które pomagały jednostkom doświadczać osobistego 
rozwoju wykraczającego poza normę religijnego doświadczenia owych dni, lecz działo się to całkowicie w 
kontekście Kościoła katolickiego. Chociaż ten ruch promował pewne dobre cele i przygotował grunt pod rozwój 
Reformacji, to jednak nie był to ruch biblijnej reformy.  

3 To nie oznacza, że nauka z północy była oparta na Biblii, lecz, że bardziej liczyła się z prawdą Bożą niż nauka z 
południa.  

4W 1534 roku Erazm napisał: „Anabaptyści zalali Nizinne Kraje jak żaby i szarańcze zalały Egipt, jest to szalone 
pokolenie, skazane na śmierć. Wślizgnęli się pod pozorem pobożności, lecz skończą na publicznym rabunku. I 
zakrawa na jakiś cud, że choć nauczają absurdów, wręcz niemożliwych rzeczy, i choć szerzą to, co jest niemiłe, 
ludność lgnie do tego, jakby pod wpływem zgubnego nastroju lub złego ducha w tej sekcie”. Cytat za: The 
Mennonite Encyclopedia, hasło „Erasmus”, 2:240. 

5Z początku popierał Lutra, lecz szybko się z tego wycofał.  



wpływem dystansowali się od ustalonych form pobożności i kultu, które występowały w nauce 
Kościoła katolickiego.  

Nie uszło to uwadze Kościoła. Chociaż humanizm wywierał silny wpływ na niderlandzkie 
społeczeństwo, to jednak obrońcy tradycyjnego Kościoła i tradycyjnej filozofii religijnej nadal byli 
nieustępliwi i potężni. Zepsuty Kościół katolicki, mocny władzą i przywilejami, był zbyt silny, by po 
prostu mógł być odsunięty na bok. 
 

Niderlandzkie społeczeństwo oddala się od Kościoła katolickiego. Zarówno wpływ 
„chrześcijańskiego” humanizmu, jak i zepsucie Kościoła, podkopały zaufanie społeczeństwa do 
Kościoła. Pomimo imponującej struktury katolicyzm w Niderlandach utracił w XVI wieku swój 
prestiż. Klasztory i zakony żeńskie szybko opustoszały. Szybko zanikł szacunek dla kleru. W 
niektórych regionach Niderlandów kilku czołowych urzędników Kościoła zauważyło, że kler jest 
powszechnie znienawidzony.  
Ponadto Niderlandczycy po większej części utracili wiarę w praktyki i filozofie religijne, które 
Kościół starannie wypracował przez wieki. Pielgrzymki do Ziemi Świętej przestały być atrakcją. 
Nadal odbywały się tradycyjne katolickie procesje, lecz wiele oznak wskazywało na to, że nie cieszyły 
się już takim szacunkiem, jak dawniej. Dla Niderlandów nastał przeddzień Reformacji.   
 

Rozpoczyna się niderlandzka Reformacja  
Wpływ Marcina Lutra. W chwili, gdy Luter przybił swych dziewięćdziesiąt pięć tez do drzwi 

Kościoła Zamkowego w Wittenberdze, w Niemczech, stopniowa utrata zaufania Niderlandczyków do 
Kościoła już była faktem. W ciągu kilku lat wczesne pisma Lutra były rozpowszechniane po całych 
Niderlandach. Do tak szerokiego rozpowszechnienia tych dzieł przyczyniły się takie czynniki, jak 
duży procent ludzi umiejących czytać oraz spora liczba księgarzy i drukarzy.  
Gorliwy protest Lutra przeciwko upadkowi Kościoła katolickiego oraz jego stały akcent na Ewangelię, 
spotkały się z dobrym oddźwiękiem w sercu Niderlandczyków. Luter dał Ewangelię ludowi w jego 
zwykłym, krajowym języku i posługiwał się nią w szczerej krytyce Kościoła rzymskiego. Już na 
początku lat 20. XVI wieku kilku przywódców politycznych w Niderlandach okazało się jawnymi 
zwolennikami Lutra, którego idee wywarły silny wpływ na religijną umysłowość Niderlandczyków.    
 

Cesarz Karol V przeciwstawia się Reformacji. Karol V, tak zwany6 Cesarz Świętego Imperium 
Rzymskiego, panował nad rozległymi obszarami Europy, także nad Niderlandami. Będąc lojalnym 
katolikiem, w 1521 roku oświadczył, że Luter jest przestępcą, obłożył jego pisma zakazem, i zażądał, 
by Lutra schwytać i zabić. Katoliccy przywódcy Niderlandów nie tracili czasu, lecz szybko wdrożyli 
w życie dekret przeciwko pismom Lutra. W ciągu kolejnych kilku lat spalili setki pism Lutra.   

W 1522 roku Karol ustanowił w Niderlandach inkwizycję. W Europie Zachodniej, w1523 
roku  inkwizycja spaliła pierwszych protestanckich męczenników. Jednakże wysiłki inkwizycji były 
nie w pełni skuteczne, gdyż pojawiła się ona zbyt późno. Inkwizytorzy szybko zrozumieli, że poparcie 
dla Kościoła katolickiego było w Niderlandach bardzo słabe. To jednak nie powstrzymało ich przed 
wywarciem wpływu na niderlandzką Reformację. Celem ich ataku byli ludzie wpływowi, jak 
księgarze, dyrektorzy szkół i inne oficjalne osoby, tak że ludzie ci nie mogli otwarcie popierać 
Reformacji, chyba, że za cenę utraty stanowiska i życia.   
Prześladowania nie zdołały całkowicie uciszyć protestantyzmu w Niderlandach, lecz tymczasowo 
osłabiły poparcie dla tego ruchu. Było wręcz niemożliwe, by założyć jakąkolwiek organizację 
protestancką.  
 

Różnice między niderlandzką a niemiecką Reformacją. W Niemczech i Szwajcarii Reformacja 
była wdrażana przez potężnych władców politycznych, którzy śmiało zbuntowali się przeciwko 
papieżowi i cesarzowi. Chociaż Luter i Zwingli opracowali swoje stanowiska doktrynalne i wyznania 
wiary, silnie wpływając na swe religijne otoczenie, to jednak nadzieja na utworzenie w Niderlandach 
protestanckiego Kościoła szybko zanikała. W czasie prześladowań jedynym separatystycznym 

                                                            
6Tytuł Cesarz Świętego Imperium Rzymskiego, który papieże nadawali potężnym królom będącym obrońcami 
interesów papieskich był błędnym określeniem. Żaden z tych ludzi nie rządził faktycznym imperium, żadne z nich 
nie było rzymskim imperium, i na pewno żadne z nich nie było święte.    



Kościołem był Kościół Anabaptystów. Reformacja, która miała miejsce w krajach znajdujących się na 
południe od Niderlandów, naprawdę wywarła wpływ na Niderlandczyków. Skoro jednak nie było 
możliwe utworzenie protestanckich ugrupowań kościelnych, to mentalność Niderlandczyków nie 
przesiąkła uformowaną doktryną protestancką i jej wyznaniami wiary. Jakaś forma protestantyzmu 
istniała w umysłach wielu ludzi, lecz było to duchowe nastawienie, a nie potężna organizacja 
kościelna.  

W odróżnieniu od niemieckiej Reformacji, jej niderlandzki odpowiednik był ruchem 
oddolnym. W Szwajcarii i w Niemczech wielu ludzi było gotowych należeć do dowolnego Kościoła, 
jaki narzuciłyby im władze państwowe. W niektórych regionach Szwajcarzy i Niemcy w bierny 
sposób kilkakrotnie zmieniali swoją religię z katolickiej na protestancką i odwrotnie, w zależności od 
tego, kto aktualnie panował nad ich regionem7. Lecz Niderlandczycy z wielką nieustępliwością 
trzymali się protestantyzmu, choć robili to w ukryciu, będąc za panowania Karola V zmuszeni 
zachować zewnętrzną formę katolicyzmu. W 1568 roku, kiedy Filip II (syn Karola V i jego następca) 
zaczął tracić władzę nad Holandią, protestantyzm wybuchł ponownie, z ogromną siłą.  
 

Powstanie niderlandzkiego Anabaptyzmu  
Jedna grupa ludzi – niderlandzcy Anabaptyści – odmówiła poddania się żądaniom władzy. 

Przed 1530 rokiem w Niderlandach Anabaptyści byli praktycznie nieznani. Jednakże później ich 
liczba szybko wzrosła. 

Powstaniu niderlandzkiego Anabaptyzmu towarzyszyło większe zamieszanie niż w przypadku 
szwajcarskiego Anabaptyzmu. Niderlandzki Anabaptyzm zrodził się pośród religijnego chaosu, 
powiązanego z niebiblijnymi ruchami religijnymi. Chociaż wiele z nich było nazywanych 
anabaptystycznymi, i wielu historyków przypisywało ich grzechy wpływom Anabaptyzmu, to jednak 
staranne zbadanie historii pozwala uniewinnić wiernych Anabaptystów. Agresywni „Anabaptyści” 
szybko zeszli ze sceny wydarzeń, lecz sprowadzili trwałą niesławę na wiernych Anabaptystów. Z 
drugiej strony wierni, biblijni Anabaptyści dzięki błogosławieństwu Bożemu przetrwali aż do chwili 
obecnej. 
 

Melchior Hofmann wprowadza Anabaptyzm do Niderlandów. Melchior Hofmann (ok. 1495-
1543 r.) był zainteresowany Biblią i literaturą religijną, i dzięki pilnemu studium uzyskał z obydwu 
tych źródeł rozległą wiedzę. Stał się jednym z pierwszych zwolenników Lutra, popierających jego 
reformatorskie starania. W Niemczech Hofmann stał się protestanckim pastorem i pracował tam aż do 
ucieczki przed prześladowaniami na początku lat 20. XVI wieku.  

W następnych latach Hofmann ponad dziesięć razy przenosił się z miasta do miasta, 
zabiegając o to, by przyjęto go jako kaznodzieję. Wszędzie, gdzie się wybrał, kładł nacisk na 
radykalną interpretację proroctw i typologii biblijnej. Wszędzie tracił łaskę przywódców religijnych i 
politycznych i był zmuszony przenosić się dalej. Nawet Luter, który kiedyś mu pomagał, zaczął 
traktować go ozięble i ostro go krytykował. 

W 1529 roku Hofmann przybył do Strasburga, w Niemczech, gdzie ponownie miejscowi 
reformatorzy nie zaakceptowali go. Mimo wszystko pozostał w mieście. Udało mu się opublikować 
niektóre ze swych pism, które zawierały szczegółowy opis czasów ostatecznych. Ponadto spotkał się z 
Anabaptystami, najwyraźniej po raz pierwszy, i zainteresował się ich naukami. Być może już w 1530 
roku Hofmann przyłączył się do szwajcarskich Anabaptystów w Strasburgu. Nie ma na to wyraźnego 
dowodu, lecz pewne jest, że podczas swego pobytu w tym mieście przyjął niektóre doktryny 
anabaptystyczne. Jednakże Hofmann wkrótce musiał opuścić to miasto. Jego pisma na temat proroctw 
dotarły do władz miejskich, które uznały, że jego poglądy stanowiły nieznośne wyzwanie dla ich 
religijnego autorytetu.  

Następnie Hofmann udał się do Wschodniej Fryzji. W mieście Emden zgromadził grupę ludzi 
rozczarowanych innymi Kościołami, i  zaczął prowadzić dla nich nabożeństwa. Grupa, którą utworzył 
trzymała się zasadniczo doktryny anabaptystycznej, lecz wyjątkiem były jej millenarystyczne 
wierzenia na temat czasów końca. Na tym etapie głosił takie nauki: chrzest na wyznanie wiary, 
świętość życia, nie składanie przysiąg, i nie stawianie oporu. Te nauki były dobre, lecz chcąc poprzeć 
swe idee i wizje na temat czasów ostatecznych, często przekręcał treść Pisma Świętego. Grupa szybko 

                                                            
7John Horsch, Mennonites in Europe (Menonici w Europie), s. 25. 



się powiększyła, lecz jej wzrost nie uszedł uwagi władz miejskich, które zmusiły Hofmanna do 
opuszczenia miasta. Ustanowił Jana Volkertsa (Trijpmakera) odpowiedzialnym za kościół i powrócił 
do Strasburga.  

Hofmann dwukrotnie powracał do Niderlandów, gdzie aktywnie ewangelizował i chrzcił. 
Ponadto stał się fanatykiem na tle swych poglądów na temat czasów ostatecznych. Wkrótce uwierzył, 
że odegra przewodnią rolę w czasie powrotu Chrystusa, po którym poprowadzi Anabaptystów do 
zbrojnego zwycięstwa nad innymi ugrupowaniami religijnymi. Hofmann ustalił daty powrotu 
Chrystusa i przepowiedział, że Chrystus przyjdzie do Strasburga, gdzie Hofmann spotka Go na czele 
144 000 świętych. Jednakże Hofmann wierzył, że najpierw zostanie na krótki czas uwięziony. W maju 
1533 roku w Strasburgu dobrowolnie oddał się w ręce władz i został wtrącony do więzienia. 
Przebywał tam przez ponad dziesięć lat. Wycofał się ze swego stanowiska na temat chrztu wierzących 
i kilkakrotnie rewidował swoje daty dotyczące czasów ostatecznych. W końcu, w 1543 roku zmarł 
więzieniu jako człowiek doświadczający załamania zdrowia i upadku na duchu.  

W późniejszych latach swej działalności Hofmann bronił poglądu, że jego zwolennicy 
powinni po cichu pozostać w Kościele państwowym, aż powróci Pan, by ich wyzwolić. Zdecydowanie 
odrzucili tę naukę szwajcarscy Anabaptyści i wielu niderlandzkich Anabaptystów. Bracia Szwajcarscy 
oświadczyli, że nie mają nic wspólnego z naukami Melchiora Hofmanna, do czego skłoniły ich 
fanatyczne wierzenia Hofmanna na temat czasów ostatecznych, jego zachęty, by „pozostać cichym” i 
czekać na mniejsze prześladowania oraz jego chwiejność w kwestii przysiąg i chrztu wierzących. Jeśli 
kiedykolwiek przyłączył się do szwajcarskich Anabaptystów w Strasburgu, na co nie ma pewnych 
dowodów, to w swych późniejszych latach na pewno już do nich nie należał. 
 

Uczniowie Melchiora wprowadzają nauki anabaptystyczne do Niderlandów. Podczas pobytu 
Hofmanna w Strasburgu, Jan Volkerts i Sicke Freerks, wraz z innymi jego uczniami, szerzyli 
anabaptystyczne nauki w niderlandzkich miastach. Wielu z tych misjonarzy szybko stało się 
męczennikami. Freerks został ścięty w Leeuwarden, rodzinnym mieście Obbe Philipsa. Męczeństwo 
Freerksa skłoniło Menno Simonsa, księdza z sąsiedniego miasta Pingjum, do studiowania Pisma 
Świętego, dzieł Ojców Kościoła i pism Reformatorów pod kątem doktryny chrztu. Jednakże upłynęło 
jeszcze pięć lat, zanim Menno porzucił kapłaństwo i Kościół katolicki.  

Pomimo tych egzekucji, Anabaptyzm w formie melchioryckiej rozwinął się w Niderlandach 
bardzo szybko. Najwybitniejszymi przywódcami byli Jan Matthijs, Bartłomiej Bookbinder, Dirk 
Cooper i Piotr Woodsawer. Pod koniec 1533 roku do tej grupy zostali pozyskani Obbe i Dirk Philips. 
Na tym etapie wielu Melchiorytów, chcąc uniknąć prześladowań, nadal pozostawało członkami 
Kościoła katolickiego, lecz wewnętrznie zgadzali się z wierzeniami anabaptystycznymi. Kładli nacisk 
na wizje i sny oraz na interpretację proroctw dotyczących wydarzeń czasu końca. Te odstępstwa od 
Biblijnego Anabaptyzmu były następstwem wpływu Melchiora Hofmanna. Nadużywanie Pisma 
Świętego szybko zostało doprowadzone przez zwolenników Hofmanna do jeszcze większej skrajności 
w ziemskim „mieście Bożym” – Münster. 
 

Tragedia w Münster  
Nasilające się w Niderlandach prześladowania ze strony katolików wywołały u prostego ludu 

frustrację i tłumioną złość. Z uwagi na to, że Kościół protestancki przestał wyraźnie stawiać opór 
katolikom, ludzie, którzy byli zbyt oburzeni, by siedzieć cicho, nie mieli gdzie się zwrócić, jak tylko 
do Anabaptystów. Fakt, że niderlandzki Anabaptyzm przyjął do swych szeregów taki element ludzki, 
nadał mu charakter zupełnie odmienny od szwajcarskiego Anabaptyzmu. Wczesny Anabaptyzm 
niderlandzki był z pewnością ruchem entuzjastycznym, lecz także chaotycznym i skłonnym do 
tworzenia podziałów8. 

Nie trzeba było długo czekać, by niderlandzcy Anabaptyści podzielili się na dwa główne 
odłamy. W 1534 roku bracia Philipsowie przewodzili jednemu ugrupowaniu. Nauczali nie stawiania 
oporu i oddzielenia się od Kościoła państwowego oraz nie mieli zaufania do radykalnych, prorockich 
wyobrażeń. Drugiemu odłamowi przewodzili Jan Matthijs i Jan z Lejdy. Ci cieleśni ludzie ulegali 
coraz większej obsesji na tle pomysłu, że Bóg ustanowi królestwo na ziemi, a oni będą w tym planie 

                                                            
8Jonathan Israel, The Dutch Republic—Its Rise, Greatness, and Fall, 1477-1806 (Republika Niderlandczykska – jej 
powstanie, wielkość i upadek, lata 1477-1806).  



głównymi postaciami. Uznali, że muszą przemocą pomóc Chrystusowi w ustanowieniu Jego nowego 
Królestwa. Kiedy usłyszeli, że prości ludzie z Münster, miasta w północnozachodnich Niemczech 
obalili swe wyższe klasy i swego katolickiego biskupa, ci dwaj Janowie nawiązali kontakt z 
kaznodziejami z Münster. Gdy pozyskali kaznodziejów dla swych poglądów, na początku 1534 roku 
Janowie przybyli do Münster i objęli władzę nad miastem. 

Z Münster wysłali proroków, by zebrać razem wszystkich „Anabaptystów” w „Nowym 
Jeruzalem”. Setki zwiedzionych dusz napłynęły do miasta, ulegając wrażeniu, że stoją u progu 
wielkiej, agresywnej, apokaliptycznej zmiany. Katolicki biskup Münster, który w nim nie rezydował, 
szybko dokonał oblężenia miasta, i fanatyczni Anabaptyści nie mogli się już do niego dostać. 
Oblężenie przeciągnęło się do osiemnastu miesięcy. W trakcie krótkiej potyczki z katolicką armią Jan 
Matthijs został zabity, a Jan z Lejdy zajął jego miejsce jako król tego miasta. Miasto cierpiało z 
powodu strasznej klęski głodu i zarazy. Pośród tego chaosu, Jan wprowadził wielożeństwo, broniąc go 
na podstawie Starego Testamentu9. W czerwcu 1535 roku siły katolickie w końcu zdobyły miasto. 
Skutkiem tego była straszna rzeź. Ponadto katolicy schwytali głównych przywódców w Münster. 
Władze poddały tych przywódców śmiertelnym torturom, a następnie umieściły ich ciała w żelaznych 
klatkach i zawiesiły je w wieży Kościoła Św. Lamberta, gdzie tak pozostały przez czterysta lat. W 
oczekiwaniu na śmierć Jan z Lejdy przyznał się do tego, że uczynił zło i zgodził się z tym, iż został za 
to sprawiedliwie ukarany. 

Kiedy rewolta w Münster została stłumiona, Jan van Batenburg, inny rewolucyjny 
„Anabaptysta”, zgromadził więcej radykałów i podróżował po Niderlandach, plądrując kościoły i 
mordując niewinnych ludzi, którzy nie chcieli przyjąć jego doktryny. Jego szalona aktywność 
skończyła się aresztowaniem go w 1537 roku, a w następnym roku dokonano jego egzekucji.   
Ci radykałowie sprowadzili ogromne cierpienia na wszystkich Anabaptystów, zarówno tych pokojowo 
usposobionych, jak i wojowniczych. Wygląda na to, że w niektórych wypadkach przedstawiciele 
władz niderlandzkich uświadamiali sobie, że między tymi dwoma ugrupowaniami występowała 
różnica, lecz nie ufali żadnemu z nich. W rezultacie władze skazały około dwa tysiące pięciuset ludzi 
na śmierć męczeńską10. Bracia nie stawiający oporu, którzy całkowicie odrzucali Münsterytów i 
zwolenników Batenburga często otrzymywali te same kary, co najgorsi radykałowie. 
 

Obbenici    
Pogłębiające się różnice w niderlandzkim ruchu anabaptystycznym skłoniły Obbe i Dirka 

Philipsów do oddzielenia się od fanatycznych sekt jeszcze przed kulminacją tragedii w Münster. Obbe 
potwierdził, że bardzo smucił go fakt, iż żaden z pozostałych nauczycieli nie żył zgodnie ze Słowem 
Bożym. Świat ich prześladował, lecz rzekomi bracia zwodzili ich swoimi wyobrażeniami i 
widzeniami. Obbenici szybko i całkowicie odrzucili pogląd, jakoby nowe objawienia przewyższały 
spisane Słowo. Odrzucili także fałszywą naukę, że można być członkiem Kościoła katolickiego i 
jednocześnie pozostawać skrytym Anabaptystą.  

Gdy Obbenici napomnieli Batenburgerów za ich agresywność, ci ostatni złożyli przysięgę, że 
będą prześladować i zabijać Obbenitów. W tych okolicznościach Obbe i Dirk odłączyli się od 
wszystkich innych grup i zgromadzili wiernych Anabaptystów, którzy odrzucali stawianie oporu, 
składanie przysiąg i odłączyli się od Kościoła katolickiego.   

Doktryna Obbenitów była bardzo podobna do nauk Braci Szwajcarskich. Chociaż Melchior 
Hofmann przeniósł ze sobą kilka podstawowych wierzeń anabaptystycznych ze Strasburga do 
Niderlandów, to według dostępnej wiedzy Obbenici nie mieli kontaktu z Braćmi Szwajcarskimi. 
Kierowali się jedynie Pismem Świętym, bowiem odcięli się od powiązań z Melchiorytami i  
Münsterytami. Doktryny i praktyczne wierzenia Obbenitów były po większej części identyczne z 
poglądami Braci Szwajcarskich, choć ci pierwsi najwyraźniej doszli do wielu z tych wniosków 
niezależnie od tych drugich. To potwierdza, że reformując swe poglądy na Boga, zbawienie i Kościół 
każda z tych grup kierowała się starannym, biblijnym podejściem.  
 

Menno Simons przyłącza się do Obbenitów 

                                                            
9Dla niektórych jego zwolenników to już było za wiele. Zbuntowali się przeciwko niemu, lecz ich bunt został 
brutalnie stłumiony. 

10The Mennonite Encyclopedia (Encyklopedia Menonicka, hasło “Netherlands,” 3:827. 



Menno Simons zwrócił baczną uwagę na błąd chrztu niemowląt pod wpływem męczeństwa 
Sicke Freerksa, jednego z pierwszych anabaptystycznych ewangelistów w Niderlandach. Przebudzenie 
Menno nastąpiło w 1531 roku. Od dwóch lat powątpiewał w katolicką naukę o mszy. Teraz pojawiła 
się kwestia chrztu11.  

Menno starannie zbadał Pismo Święte pod kątem dowodów na chrzest niemowląt, lecz nie 
znalazł wzmianki o tej praktyce. Na tej podstawie odrzucił doktrynę katolicką, nauczanie Ojców 
Kościoła oraz luterańsko-zwingliańską naukę o chrzcie niemowląt. Jednak miłował wygodę i 
bezpieczeństwo, którymi cieszył się dzięki swemu stanowisku w Kościele. 
Na początku 1534 roku pewni prorocy z Münster przybyli do Witmarsum, gdzie Menno był księdzem. 
Tutaj zaszczepili swe spaczone wierzenia niektórym parafianom podlegającym Menno, co go bardzo 
zasmuciło. Natychmiast zaczął nauczać przeciwko błędom Münsterytów i bardzo umiejętnie im się 
przeciwstawił. Napisał także traktat przeciwko nim.  

Lecz sumienie Menno nie dawało mu spokoju. Chociaż już wiedział, że msza katolicka i 
chrzest niemowląt to błędne praktyki, to nadal praktykował te sakramenty. Starał się uratować dusze, 
które zbaczały w kierunku Münsterytów, lecz uświadomił sobie, że wzywał je z powrotem do 
Kościoła katolickiego, który w jego odczuciu także nie był Kościołem Biblijnym. Potrzeba było 
jeszcze jednej tragedii, by Menno całkowicie zerwał z Kościołem katolickim. 

Na początku 1535 roku, banda rebeliantów pod wodzą Jana van Batenburga i innych zajęła 
Stary Klasztor koło Bolsward i okupowała go12. Władze natychmiast obległy klasztor i szybko 
pokonały fanatycznych okupantów. Na połowie z tych, którzy nie zginęli z bitwie, szybko dokonano 
egzekucji.  To wydarzenie było dla Menno wielkim ciężarem. Myśląc o grupie zwiedzionych 
radykałów, gotowych oddać życie za wiarę, zauważył, że sam nie był skłonny zerwać z Kościołem 
katolickim, choć wiedział, iż jest on wyraźnie niebiblijny. Czy byłby w stanie pomóc choć niektórym 
z tych zwiedzionych fanatyków, gdyby zerwał z błędami Kościoła katolickiego i nauczał całej 
prawdy? Nie wiedział, czy tak by było, lecz także nie mógł uwolnić się od potępiania samego siebie. 
Miał znajomość prawdy, lecz nie był chętny, by ją głosić, i to nie dawało mu spokoju. W swej męce 
Menno szukał i znalazł ukojenie w nawróceniu i oddaniu swego życia Panu. Oto jego własne słowa: 

„Moje serce we mnie drżało. Ze wzdychaniem i łzami modliłem się do Boga, by udzielił 
mi, pokutującemu grzesznikowi, swego daru łaski, stworzył we mnie nowe serce, i by 
łaskawie przez zasługi szkarłatnej krwi Chrystusa przebaczył moje nieczyste 
postępowanie i lekkomyślne życie, oraz by obdarzył mnie mądrością, Duchem, odwagą i 
duchem męstwa, tak bym mógł w czystości głosić Jego wzniosłe i wspaniałe imię i święte 
Słowo, i oznajmiać Jego prawdę ku Jego chwale”13. 

Krótko po napisaniu tych słów, Menno opuścił Kościół katolicki. Przez jakiś czas prowadził 
ciche życie, studiując Słowo, pisząc i kontaktując się z nielicznymi Anabaptystami ze swego 
otoczenia, którzy byli bardzo oddani prawdzie. Są także dowody na to, że w tamtym czasie angażował 
się w pracę ewangelizacyjną. Anabaptysta, który został stracony w 1540 roku poświadczył, że Menno 
Simons został ochrzczony w 1536 roku. 

Po upływie roku od swego nawrócenia, Menno, który wówczas prawdopodobnie przebywał w 
okolicy Groningen, został poproszony o to, by stał się przywódcą Anabaptystów. Kilku braci przybyło 
do niego i w imieniu innych braci z tej okolicy przedstawiło mu tę prośbę. Menno był tą prośbą bardzo 
zakłopotany. Wiedział, jakie niebezpieczeństwa groziły przywódcom prześladowanego Kościoła. 
Jednak widział także wielką potrzebę wielu poszukujących dusz, które błąkały się, jak owce bez 
pasterza. Menno rozważył tę sprawę i spędził sporo czasu na modlitwie, po czym przychylił się do 
próśb braci. Dokładna data jego ordynacji nie jest znana, lecz odbyła się ona pod koniec lat 30. XVI 
wieku, a przeprowadził ją Obbe Philips. 

                                                            
11Szczegółowe sprawozdania z duchowych poszukiwań Menno i z jego nawrócenia można znaleźć w następujących 
dziełach:  Menno Simons’ Life and Writings (Życie i pisma Menno Simonsa), The Complete Writings of Menno Simons 
(Wszystkie pisma Menno Simonsa), oraz Mennonites in Europe (Menonici w Europie). Książki te są dostępne w 
wydawnictwie Rod and Staff Publishers.  
12Niektóre źródła podają, że w bitwie o Stary Klasztor zabity został brat Menno. Historycy nie są w tej kwestii zgodni. 
Wygląda na to, że jeśli jakiś Simons został tam zabity, to prawdopodobnie nie był on bratem Menno.  
13The Complete Writings of Menno Simons (Wszystkie pisma Menno Simonsa), s. 671. 



 
Młody Kościół w obliczu prób 

Kiedy Menno przyłączył się do Obbe i Dirka Philipsów w przewodzeniu niderlandzkim 
Anabaptystom, Kościół musiał się zmierzyć z kilkoma przeszkodami. W owym czasie w Niderlandach 
było pięć różnych ugrupowań Anabaptystów, przy czym niektóre z nich nie zasługiwały na to miano.  
Nadal działali tam niektórzy Münsteryci, którzy ciągle trzymali się program wytyczonego przez 
zabitych przywódców. Po drugie, byli tam Batenburgerowie, którzy nawet po egzekucji samego 
Batenburga kontynuowali swe mordercze najazdy. Tylko te dwa ugrupowania usprawiedliwiały 
posługiwanie się przemocą. Istniały też trzy ugrupowania nie stawiające oporu – pierwotni 
Melchioryci, zwolennicy Dawida Jorisa (Dawidowcy), i zwolennicy Obbe Philipsa (Obbenici). 

Dawid Joris przyłączył się do Anabaptystów w 1534 roku, zanim związał z nimi swój los 
Menno Simons. Później Kościół ordynował go do służby pastorskiej. Jednakże wkrótce, pod 
wpływem fanatycznych wizji, zaczął uznawać siebie za specjalnego, namaszczonego proroka. 
Odrzucony przez Obbenitów, utworzył własne ugrupowanie. Podkreślał tak zwaną duchową więź z 
Bogiem, lecz kosztem świętego życia, co doprowadziło jego zwolenników do grzechu. Joris nie 
uznawał Biblii za wyłączny autorytet dla prawdziwego chrystianizmu. Interpretował całą naukę Biblii 
za pomocą tego, co „Duch” osobiście mówił wiernym. W myśleniu Jorisa straciły swój sens takie 
wartości, jak widzialny Kościół, ustanowienia (chrzest i Wieczerza Pańska – przypis tłumacza), a 
nawet Pismo Święte. Uważał, że jego serce i umysł mogły nauczyć go wszystkiego, co powinien znać. 

Począwszy od 1539 roku, Menno przeciwstawiał się nauce Jorisa. Mimo to Joris miał wielu 
zwolenników i przez pewien czas wywierał wielki wpływ. W końcu, pod presją prześladowań zbiegł 
do Bazylei, gdzie pod nazwiskiem Jan van Brugge stał się szanowanym członkiem Kościoła 
Reformowanego. Prowadził podwójne życie, potajemnie kontaktując się ze swoimi niderlandzkimi 
zwolennikami aż do swojej śmierci. Władze Bazylei odkryły jego prawdziwą tożsamość dopiero trzy 
lata po jego śmierci. Kiedy zrozumiały, że ich obywatelem był Dawid Joris, wykopały jego ciało i 
spaliły je wraz z wieloma jego książkami.  

Kolejna przeszkoda pojawiła się wśród anabaptystycznych braci: Obbe Philips postanowił 
opuścić Kościół. Lista niderlandzkich starszych anabaptystycznych z 1540 roku zawiera wzmiankę, że 
Obbe Philips porzucił wiarę. Obbe napisał wyznanie, w którym podał swe powody odejścia. Myślał, 
że skoro prawdziwy Kościół jest niewidzialny, to błędem jest tworzenie zorganizowanego, 
widzialnego grona wierzących, z wyjątkiem sytuacji, gdy ktoś otrzymał bezpośredni nakaz Boży, by 
to uczynić. Z uwagi na to, że to Jan Matthijs był jego nauczycielem i ordynował go, Obbe uznał, iż nie 
miał upoważnienia od Boga. Sądził, że uległ zwiedzeniu i doprowadził do niego także innych ludzi.  

Lecz Obbe kiedyś wierzył inaczej. Jednak teraz nie rozumiał faktu, że Pismo Święte naprawdę 
zawiera wiele nauk dotyczących tworzenia widzialnego Kościoła, i że czynienie tego nie tylko było 
uprawnione, lecz także nakazane przez Boga. Obbenici dostrzegli jego błędy. Nie ma zapisków o tym, 
by nastąpił rozłam lub by jakaś grupa przyłączyła się do Obbe; istotnie, jego główny powód 
opuszczenia Kościoła nie pozwalał mu na tworzenie takiej organizacji. Jeśli chodzi o jego religijność, 
to po swym odstępstwie aż do śmierci prowadził życie samotnika. Niektórzy przypuszczają, że miał 
jakieś związki z Kościołem luterańskim.   

Do roku 1540, zwolennicy Dawida Jorisa byli ugrupowaniem  większym liczebnie od 
Obbenitów. Jednakże, pomimo odejścia Obbe, po roku 1540 Obbenici stopniowo stali się głównym 
nurtem niderlandzkiego Anabaptyzmu. Inne grupy zeszły na dalszy plan i przestały istnieć.  
 

Wierni Anabaptyści jednoczą się i rosną liczebnie 
Po odejściu Obbe, Menno Simons był najwyraźniej głównym przywódcą niderlandzkich 

Anabaptystów. Wspólnie z Dirkiem przyczynili się do ustabilizowania i ożywienia Obbenitów, 
pomagając młodemu Kościołowi ukształtować się z popiołów, które pozostały po poprzednich 
„anabaptystycznych” ruinach. Nie zbudowali oni wielkiego systemu teologicznego, lecz ich pisma 
wywarły ogromny wpływ na ówczesny Kościół i świat. Ich głównym wkładem we wzrost Kościoła 
był silny nacisk na praktyczną świętość, oddzielenie wierzącego od świata i potrzebę osobistego 
posłuszeństwa Kościołowi. Taka podstawa zapewniała Kościołowi ważne miejsce w życiu tych, 
którzy byli mu oddani. Wygląda na to, że w odróżnieniu od Menno, Dirk kładł większy nacisk na 
autorytet Kościoła i starszych.  



Ten nacisk na porządek i dyscyplinę przyczynił się do ustabilizowania niderlandzkiego 
Kościoła anabaptystycznego i pozwolił mu się rozwijać. W ciągu trzydziestu lat od chwili 
przyłączenia się Menno do Kościoła, nastąpił jego ogromny wzrost, i to pomimo prześladowań. Ruch 
dotarł z północnych prowincji Niderlandów na południe, na tereny dzisiejszej Belgii. Około roku 1586 
liczba Anabaptystów we Fryzji, gdzie prześladowania nie były tak ciężkie, jak w innych regionach 
Niderlandów, wynosiła 25 procent ogółu ludności.  

Ten wzrost nie był zasługą jedynie Menno i Dirka. Ordynowali oni Adama Pastora, Gillisa z 
Aachen, Leenaerta Bouwensa, i innych przywódców, którzy pomagali w budowaniu Kościoła. 
Jednakże Menno aż do swej śmierci był niewątpliwie najwybitniejszym przywódcą niderlandzkich 
Anabaptystów. W roku 1545 niderlandzcy Anabaptyści byli znani jako „Meniści”, lecz potem 
zmieniono tę nazwę na „Menonici”.  

Menno ordynował Adama Pastora około 1542 roku, lecz w 1547 roku Adam został 
wykluczony za kwestionowanie Trójcy. Gillis z Aachen został ordynowany w tym samym czasie, co 
Pastor. Pracował we Flandrii, południowej części Niderlandów. Flamandzcy męczennicy 
anabaptystyczni często wskazywali imiennie na niego jako na osobę, która ich ochrzciła. W 1557 roku 
Gillis został aresztowany. Wyrzekł się wiary, lecz mimo to został ścięty. Z powodu jego niewierności 
książka Zwierciadło męczenników nie zawiera o nim żadnej wzmianki. Niektóry źródła podają, że 
przed śmiercią okazał skruchę za swe zaparcie się wiary14. 

Leenaert Bouwens został ordynowany na pastora około 1546 roku, a w roku 1551 Menno 
ordynował go na biskupa. Leenaert był silnym przywódcą, lecz jeśli chodzi o dobro Kościoła, być 
może był pod pewnymi względami zbyt silnym przywódcą, jak się przekonamy w Rozdziale 7. Mimo 
wszystko w ciągu swych trzydziestu lat przywództwa wykonał on ogromną pracę ewangelizowania i 
chrzczenia ludzi. Leenaert sporządził listę osób, które ochrzcił, która dowodzi, że między 1551 a 1582 
rokiem ochrzcił co najmniej 10 252 osób. 

Wszyscy ci przywódcy znajdowali się w ogromnym niebezpieczeństwie, gdyż byli stale 
ścigani przez władze. Z tej przyczyny Menno i Dirk mieszkali w Niemczech, lecz często podróżowali 
do Niderlandów, by umacniać zbory.   
 

Prześladowania przyczyną rozprzestrzenienia się Kościoła 
 Karol V rządził hiszpańskim Cesarstwem Habsburgów, w którego skład wchodziły 

Niderlandy w okresie pierwszych lat Reformacji. Bruksela, miasto we Flandrii była główną siedzibą 
hiszpańskiego imperium w Niderlandach. We Flandrii znajdowała się także kwatera główna 
inkwizycji w Niderlandach, którą zainicjował Karol V w celu udaremnienia starań niderlandzkiej 
Reformacji. Ze względu na silną reprezentację Hiszpanii we Flandrii, edykty przeciwko Anabaptystom 
i członkom wszystkich innych niezależnych ugrupowań były surowo narzucane i skutecznie 
wykonywane.  

Jednakże w północnych Niderlandach wpływy Karola były zauważalnie słabsze. Hiszpania 
miała mniejszą władzę nad książętami z północy, a wielu z nich popierało reformatorskie wysiłki. 
Doceniali oni ideały Devotio Moderna i nie godzili się na surowe narzucanie katolicyzmu. Karol nadal 
był w stanie wywołać prześladowania na północy, tak iż wielu tam zginęło, zwłaszcza, że wojowniczy 
„Anabaptyści” sprowadzili niesławę na pokojowych Anabaptystów. Lecz na południu prześladowania 
były ostrzejsze, a liczba męczenników była większa. Nasze spojrzenie na prześladowania i następujące 
po nich rozproszenie Anabaptystów dotyczy głownie Flandrii, ponieważ Anabaptyści z północnych 
Niderlandów nie byli zmuszeni do emigracji.  

Już w pierwszych latach niderlandzkiego ruchu anabaptystycznego we Flandrii, byli tam 
obecni zarówno pokojowi, jak i wojowniczy Anabaptyści. Podobnie jak na północy, wojownicze 
grupy zanikły, a bardzo rozwinęli się Anabaptyści nie stawiający oporu. Pewien historyk ocenił, że w 
szczytowym momencie tego ruchu było 5 400 flamandzkich Anabaptystów. Chociaż inni historycy 
uważają, że ta liczba jest przesadna, to jednak jest dowiedzione, iż ruch ten był popularny.   
Leenaert Bouwens podczas swych trzech wizyt we Flandrii ochrzcił 592 wierzących. We Flandrii 
wielką pracę wykonał Gillis z Aachen. Hans Buschaert był czołowym biskupem flamandzkim, 
ordynowanym przez Menno, lecz niewiele wiadomo o jego pracy. Hans van Overdam był kolejnym 
wybitnym flamandzkim przywódcą. Były takie okresy, w których Anabaptystom we Flandrii 

                                                            
14John Horsch, Mennonites in Europe (Menonici w Europie), s. 218. 



brakowało przywódców, na co wskazywali w swych smutnych listach skierowanych do braci z 
północy.      

Wyjątkowo srogie prześladowania, które miały miejsce we Flandrii w latach 40. XVI wieku 
skłoniły ponad 60 tysięcy anabaptystycznych i protestanckich uchodźców do ucieczki na północ. Stało 
się to problemem dla takich północnych miast, jak Antwerpia, do której zbiegło wielu uchodźców. 
Czasami wydawano rozporządzenia, które nie pozwalały na przybycie do miast dalszej liczby 
uciekinierów. Mimo to, czy to w miastach, czy we wsiach, wielu flamandzkich Anabaptystów 
znalazło swój stały dom w północnej części Niderlandów.  

Także Londyn w Anglii stał się azylem dla anabaptystycznych uchodźców. W 1538 roku 
władze angielskie wydały przeciwko nim ostrzeżenie. Niektórzy z tych Anabaptystów ponieśli 
męczeństwo na angielskiej ziemi, tak że Kościół anabaptystyczny nie przetrwał na Wyspach. Jednakże 
idee religijne, które zachowali Anabaptyści, były jednym z wpływów, który doprowadził do powstania 
angielskich Kościołów separatystycznych, będących zalążkiem zborów baptystycznych15. 

Wielu uciekinierów zbiegło na północny wschód do Polski i Prus. Danzig, miasto nad 
Morzem Bałtyckim było popularnym ośrodkiem Anabaptystów. Danzig (obecnie Gdańsk) leży u 
ujścia Rzeki Wisły do morza. Menonici najpierw osiedlili się w okolicach delty, gdyż to zapewniało 
im warunki i zajęcia podobne do tych, które mieli w Niderlandach. Luterańskie i katolickie władze na 
ogół ich tolerowały, a to ze względu na ich wkład w osuszanie bagien i podnoszenie wartości gruntów. 
Wielu z nich miało także swój wkład w ekonomię dzięki tkactwu. Jednakże wielu z nich zapłaciło 
cenę za ten rodzaj tolerancji. W trakcie osuszania bagien wielu z pierwszych osadników umarło z 
powodu gorączki i innych chorób. 

Gdy już delta zapełniła się Menonitami, inni uchodźcy osiedlali się wzdłuż rzeki, tworząc 
osady tak daleko na południe, że dotarli aż do Warszawy. Uciekinierzy napływali aż do końca XVI 
wieku. Pewien historyk ocenił, że około połowa wszystkich dzisiejszych Menonitów ma swe korzenie 
w okolicach Rzeki Wisły, albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem Rosji. Wielu Menonitów znad 
Wisły osiedliło się w Rosji w XVIII i XIX wieku.   

Jednakże nie wszyscy uchodźcy udali się w odległe, nadwiślańskie strony. Niektórzy osiedlili 
się w takich miastach dzisiejszych północnych Niemiec, jak Hamburg, Lubeka, Wismar, Rostock i 
Schleswig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
15Przywódcą pewnego separatystycznego zboru był John Smyth. Wraz z częścią swego zboru poprosił o członkostwo w 
zborze Menonitów w Amsterdamie. Druga część jego zboru, która nie zgadzała się z menonickim poglądem na wojny i 
przysięgi, utworzyła około roku 1610 zbór generalnych arminiańskich baptystów. Kalwińscy baptyści zaczęli działać 
kilka lat później.     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział 7.  
„Słowo Boże jest proste” 

Anabaptystyczny pogląd na Pismo Święte 
 

 
Pisząc do ludzi, którzy kwestionowali zdolność Anabaptystów do zrozumienia Biblii, Menno 

Simons stwierdził: „Mówicie, że jesteśmy niezorientowani, nieuczeni i że nie znamy Pisma Świętego. 
Odpowiadam: Słowo Boże jest proste i nie wymaga interpretacji”1. Dalej Menno wskazał na wyraźne 
fragmenty Biblii, które potępiały rzekomą mądrość jemu współczesnych „chrześcijan”. Ustanowione 
autorytety dostrzegały zagrożenie, jakim był fakt, że zwykły człowiek mógł interpretować Pismo 
Święte – nie dlatego, iż mógł je źle zinterpretować, lecz że mógł odkryć jego właściwy sens.  

Katolicy pozostawili interpretację Biblii w gestii papieża i soborów. Luteranie, zwinglianie i 
kalwiniści opierali większość swych wierzeń na nauce takich dawnych teologów, jak Augustyn i 
Orygenes. Wielu skrajnych Anabaptystów kierowało się osobistymi marzeniami i wizjami. Jednakże 
wierni Anabaptyści jako ugrupowanie potrafili wznieść się ponad religijny zamęt i trzymali się Słowa 
Bożego2. 
 

Autorytet Pisma Świętego 
Klasyczne hasło Reformacji protestanckiej brzmiało: „Tylko Pismo, tylko wiara, tylko łaska”3. 

Anabaptyści zgadzali się z pierwszą podkreśloną myślą: „Tylko Pismo”. W liście do 
anabaptystycznego zboru, przywódca Leonard Schiemer napisał: „Wszystko można znaleźć w Nowym 
Testamencie”4. Menno Simons napisał w swej książce Fundament chrześcijańskiej nauki (1539 r.): 

„Nie spodziewamy się, by ktoś obdarzony rozumem byłby tak głupi, by kwestionować, że 
całe Pismo Święte, zarówno Stary, jak i Nowy Testament, zostało napisane dla naszego 
pouczenia, napomnienia i dla poprawy, i że jest ono prawdziwym berłem i regułą, które 
muszą rządzić królestwem Pana, domem, Kościołem i zborem. Dlatego wszystko, co jest 
sprzeczne z Pismem Świętym, czy to w zakresie doktryn, wierzeń, sakramentów, 
nabożeństwa, czy życia, trzeba zmierzyć tą nieomylną regułą i obalić za pomocą tego 
prawego i boskiego berła, i zniszczyć, i to bez względu na osobę”.  

Na pierwszy rzut oka nacisk protestantów i Anabaptystów na Pismo Święte był podobny, lecz te 
dwie grupy miały odrębne koncepcje i inaczej wyglądało ich życie kościelne. Składało się na to pięć 
zasadniczych powodów. 
 

1. Anabaptyści nie wierzyli w hasło „tylko wiara, tylko łaska” według nauki protestantów.  Dla 
protestantów, przynajmniej w praktyce, zbawienie „tylko przez wiarę” oznaczało, że zbawienie miało 
niewielki lub żaden wpływ na życie. Ich nacisk na „samą łaskę” faktycznie sprowadzał się do 
polegania na tym, że Bóg w swej łaskawości będzie przeoczał grzech. Z drugiej strony Anabaptyści 
polegali na łasce Boga, która uzdalnia do prowadzenia zwycięskiego życia. Jeśli wyciągniemy 
logiczne konsekwencje z tej myśli, to zrozumiemy, że niebiblijny nacisk protestantów na „samą wiarę, 
samą łaskę” unieważniał ich twierdzenie, że wierzą w „samo Pismo”. Dla protestantów hasło „tylko 
Pismo” niekoniecznie oznaczało powrót do życia zgodnego z Biblią i do biblijnego wzorca Kościoła. 
Praktycznie znaczyło ono dla nich to, że nie podporządkują się katolickiej interpretacji Pisma 

                                                            
1The Complete Writings of Menno Simons, s. 214 

2Zauważmy, że robili to niezmiennie, opierając się nie na indywidualnym rozumieniu, lecz jako zbiorowość, zwłaszcza, gdy ich 
Kościół stał się stabilny i dojrzały w wierze. Niderlandzcy Anabaptyści byli skłonni kłaść większy nacisk na rolę biskupa, podczas 
gdy Bracia Szwajcarscy uwypuklali rolę zboru, lecz obydwie grupy oczekiwały, że interpretacja Biblii będzie się odbywała w 
grupie, a nie indywidualnie. Jedynie skrajni Anabaptyści, tacy jak Hut, kładli nacisk na indywidualistyczną interpretację Pisma 
Świętego. 

3Różnica między potrójnym naciskiem Luteranów, a tematem przewodnim Anabaptystów zostanie szerzej omówiona w dalszej 
części. 
4 Dzieło pod red. Waltera Klaassena, Anabaptism in Outline (Zarys Anabaptyzmu), ss. 148-151. 

 



Świętego. Zamiast tej interpretacji ustanowili własny system – mieszaninę nauk biblijnych z teologią 
powstałą po czasach apostolskich.  

Anabaptyści wierzyli, że skutkiem prawdziwej wiary i prawdziwego doświadczania łaski Bożej 
zawsze będzie prawe życie. Odrzucali protestancką doktrynę, gdyż jej owocem nie byli ludzie 
ukształtowani na Biblii, ani Kościoły biblijne. Skoro świat prześladuje chrześcijanina za to, że 
naśladuje on Chrystusa, to niech tak będzie. Anabaptyści żywili ufną wiarę, że Bóg udzieli im łaski 
niezbędnej do prowadzenia prawego życia i do cierpliwego znoszenia cierpień, ponieważ tak obiecuje 
Biblia. Ostro różniło się to od protestanckiego nastawienia, że z łaski przez wiarę ludzie mogą uniknąć 
wąskiej drogi i mimo to być chrześcijanami.  
 

2. Protestanci kierowali się w swej interpretacji Pisma Świętego teologią powstałą po czasach 
apostolskich, co odrzucali Anabaptyści. Anabaptyści wierzyli, że Chrystus i apostołowie byli czystymi 
przykładami prawdy biblijnej. Rozumieli, że późniejsi teolodzy, tacy jak Augustyn, rozwodnili 
przesłanie Ewangelii za pomocą ludzkiego rozumowania. Protestanci i katolicy uważali, że Kościół 
apostolski był nierozwinięty doktrynalnie i prosty intelektualnie. Nazywali go prymitywnym 
Kościołem.  

Dla Anabaptystów było rzeczą oczywistą to, co przyznaje dziś wielu protestantów, że teolodzy 
działający po czasach apostolskich nie trzymali się ściśle prawdy biblijnej. Na przykład Augustyn 
nauczał, że Kościół w pozyskiwaniu nowych członków może stosować fizyczny przymus, że Biblia 
nakazuje chrzcić niemowlęta i że Bóg przeznacza jednych ludzi na wieczną karę, a innych do 
wiecznego szczęścia. Chociaż wielu protestantów nadal trzyma się dwóch ostatnich punktów, to 
odrzucili ten pierwszy.  

Pierwsi przywódcy protestanccy trzymali się teologii powstałej po czasach apostolskich, 
ponieważ była to łatwiejsza droga od drogi biblijnej. Dzięki niej dopuszczalne były takie sprawy, jak 
Kościoły kontrolowane przez państwo, zdobywanie politycznej popularności i Kościół akceptowany 
przez świat. W odróżnieniu od nich, wierni Anabaptyści stosowali się do Nowego Testamentu bez 
względu na to, z jakim samozaparciem i cierpieniem fizycznym wiązało się ich oddanie dla tej sprawy.   
 

3. Anabaptyści nie godzili się na przyjmowanie protestanckiej ewangelii „miłości i tolerancji”. 
Kiedy niektórzy zwolennicy Zwingliego zarzucili mu, że źle prowadzi swą reformę Kościoła, Zwingli 
ripostował, iż Kościół musi tolerować słabych i jeszcze nie powinien zmieniać starych praktyk 
katolickich. W pewnym momencie stwierdził: „Choć Anabaptyści mają na poparcie swych poglądów 
Pismo Święte, to jednak sprawy te należy rozstrzygać w duchu miłości”5. Kiedy Michał Sattler 
biblijnie uzasadnił ważność chrztu wiary wobec czołowych reformatorów Strasburga, odpowiedzieli 
mu, że powinien zrezygnować z takiego sztywnego, biblijnego stanowiska. Stwierdzili, że jeśli tego 
nie zrobi, to nie postąpi zgodnie z duchem biblijnej miłości. Wielokrotnie bywało, że gdy protestanccy 
reformatorzy musieli przyznać, iż Anabaptyści mają rację, to ich ostatnim argumentem było to, że w 
stosowaniu Pisma Świętego trzeba się kierować tolerancją i miłością. Gdy ludzie nie byli gotowi 
zaakceptować prawdy biblijnej odnośnie życia Kościoła, wówczas główni reformatorzy woleli pójść 
na kompromis niż obstawać przy prawdzie i utracić zwolenników.  

Jednakże miłość i tolerancja reformatorów często była taktyką polityczną. Kiedy Anabaptyści 
się z nimi nie zgadzali, wówczas Reformatorzy nie potrafili ich spokojnie tolerować. Reformatorzy 
wiedzieli, że Anabaptyści nie staną się ich zwolennikami dzięki życzliwości i tolerancji. Wiedzieli, że 
Anabaptyzm doprowadzi do zmniejszenia się szeregów protestantów. Dlatego prześladowali 
Anabaptystów na śmierć, czym jasno pokazali, że zrobią wszystko, by utrzymać przy sobie 
protestanckich zwolenników. Tolerancja nie miała dla nich żadnego znaczenia, chyba że dawała im 
polityczne korzyści.  

W rzeczywistości wierni Anabaptyści byli najbardziej kochającymi i najbardziej tolerancyjnymi 
ludźmi doby Reformacji. Któż inny narażał swe życie i rezygnował z ziemskiego bezpieczeństwa, by 
prowadzić innych do Królestwa Bożego? Nie tolerowali w swych szeregach grzechu, lecz pokojowo 
tolerowali straszne prześladowania. Jeżeli ktoś odrzucał Anabaptyzm, to Anabaptyści nadal kochali 
taką osobę jako swego bliźniego. Nigdy nie zmuszali ludzi do tego, by się z nimi zgadzali. Zamiast 
tego postępowali zgodnie z 2 Koryntian 5,20: „Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, 
                                                            

5John Horsch, Mennonites in Europe, s. 353. 



jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem”. Mocno 
trzymali się zasad wolności sumienia i dobrowolnego członkostwa w Kościele, podczas gdy 
protestanci kwestionowali obydwie zasady.  
 

4. Anabaptyści odnosili autorytet Pisma Świętego do swego życia kościelnego, czego na ogół nie 
chcieli czynić protestanci. Luter dostrzegał wysokie wymagania Pisma Świętego, i podjął kilka 
bezowocnych starań, by dostosować do nich swe Kościoły, lecz szybko uznał, że prawdziwy 
chrystianizm może być zachowany jedynie w niewielkiej grupie oddanych chrześcijan, którzy 
odznaczaliby się wyższym poziomem duchowości niż „przeciętni” chrześcijanie. Często mówił o 
ustanowieniu takiego Kościoła, lecz nie chciał ponieść ceny, jaka wiązałaby się z takim działaniem6.  
Pierwsi Anabaptyści nie przyjmowali żadnych namiastek prawdy. Oczywiście rozumieli, że nikt nie 
jest doskonały. Wierzyli, że w łasce Bożej musimy wzrastać. Lecz od przyszłych członków 
społeczności wierzących konsekwentnie domagali się praktycznych dowodów na to, że osoby te 
chodzą w Duchu Świętym. Ponadto od osób pozostających w Kościele wymagali, by stale dowodziły 
swojej świętości. Z grzechem rozprawiali się jak ze śmiertelną trucizną, wierząc, że odrobina zakwasu 
zakwasza całe ciasto (Galacjan 5,9). 

Marcin Luter wierzył, że głoszenie dobrych kazań skłoni masy ludzkie do nawrócenia się na 
chrześcijaństwo, lecz tak się nie stało, nad czym ubolewał. Mówił o swych zwolennikach, że są na 
wpół poganami, którzy tylko nazywali siebie chrześcijanami. Nacisk Lutra na samo nauczanie, 
kosztem biblijnej dyscypliny kościelnej sprawił, że do protestanckiej listy „tylko”, można dodać 
zasadę „tylko kazanie”.  

Polityka Lutra sprawiła, że nie mógł ustanowić biblijnego Kościoła; był jedynie przywódcą 
ludzi, którzy tak interpretowali chrześcijaństwo, by pasowało do ich upodobań. W odróżnieniu od 
niego Anabaptyści wierzyli zarówno w dobre kaznodziejstwo, jak i biblijne działania kościelne wobec 
błądzących członków. Wierzyli, że zdrowe życie Kościoła składało się z biblijnego kaznodziejstwa i z 
pobożnego „sprawdzania owoców”7. Chociaż Pilgram Marpeck sprzeciwiał się nieuprzejmemu i 
szorstkiemu podejściu do ekskomuniki, to jednak stwierdził: 

„Gdy ciało fizyczne traci członka, nie obędzie się bez bólu. Nie odcina się go 
natychmiast, choć jest zawodny i słaby; raczej stosuje się wszelkiego rodzaju lekarstwa. 
Dopóki nie jest martwy i sprawia jedynie ból, ciało znosi go z cierpliwością i 
wielkodusznością, i odwleka karę, by było miejsce na poprawę. Jeżeli jednak nie daje on 
ciału spokoju, ani nie poprawia się dzięki lekarstwu od Pana Jezusa Chrystusa, to kosztem 
cierpienia i bólu musi być odcięty, by inne członki ciała Chrystusowego pozostały zdrowe 
w bojaźni i miłości Bożej”8. 

Fakt, że protestanci zachowali system Kościoła państwowego i jego sakramentalnego 
„zbawienia”, nie pozwolił im zastosować Biblii w życiu Kościoła. Organizacje skrępowane 
czynnikami narodowościowymi, społecznymi i ceremonialnymi, jakimi były Kościoły protestanckie, 
nie mogły konsekwentnie stosować zasad biblijnych dotyczących Kościoła. Bóg przeznaczył te zasady 
tylko dla grona ludzi odkupionych, i tylko do niego one pasują.  
 

5. Anabaptyści poprawnie odróżniali Stary Testament od Nowego. Chociaż Anabaptyści 
wierzyli, że całe Pismo jest autorytatywne i natchnione, to rozumieli, że Nowy Testament jest 
wypełnieniem Starego.  

W tym punkcie błądzili zarówno katolicy, jak i protestanci, ponieważ trzymali się błędów 
Augustyna i innych starożytnych teologów. Gdy wczesny Kościół zaczął odstępować od prawdy 
biblijnej, wówczas teolodzy sięgnęli do Starego Testamentu, by znaleźć poparcie dla swych błędnych 
wierzeń. W wyniku nierzetelnego posługiwania się Biblią, elementem „chrześcijaństwa” stały się takie 
niedobre praktyki, jak wojny, chrzest niemowląt, prześladowania „heretyków”, sakramentalne 
„zbawienie”, i tym podobne. Oczywiście Kościoły głównego nurtu wyznawały pogląd, że Stary 
Testament częściowo się wypełnił. Lecz nie mogły umieścić w tej kategorii całego Starego 
                                                            

6Tamże, ss. 26-29. 
7Patrz: Mateusza 7,16-21; Jana 15,1-6; Galacjan 5,22-23; 1 Koryntian 11,28 i 2 Koryntian 13,5. 

8The Writings of Pilgram Marpeck, ss. 356, 357. 



Testamentu (co wyraźnie czyni Nowy Testament9), bowiem wówczas okazałoby się, że wiele ich 
ulubionych doktryn jest pozbawionych podstawy biblijnej.  

Skrajni Anabaptyści mieli różne poglądy na temat roli obydwu Testamentów. Podobnie jak 
Kościoły głównego nurtu, często posługiwali się Starym Testamentem, by uzasadnić swe ulubione 
teorie. Wybitnym przykładem takiej postawy byli Münsteryci, którzy posłużyli się Starym 
Testamentem, by usprawiedliwić wojny i poligamię.    

Przekonanie wiernych Anabaptystów, że Stary Testament się wypełnił i że Nowy Testament ma 
ostateczny charakter, często pojawiało się w procesach sądowych, w traktatach i w listach do zborów. 
Wielokrotnie Anabaptyści cierpliwie wyjaśniali swoje wierzenia w tej kwestii, gdy zarówno 
protestanccy, jak i katoliccy oskarżyciele bronili swego postępowania za pomocą Starego 
Testamentu10. 

„Nowy Testament jest pełniejszy od Starego. Stary został wypełniony i objaśniony przez 
Chrystusa. Będę się trzymał tego, co Chrystus wyjaśnił i pomógł nam zrozumieć … 
Przyjmuję Stary Testament, gdy wskazuje on na Chrystusa. Jednakże Chrystus przyszedł 
ze wznioślejszą i doskonalszą nauką. Ukazał swemu ludowi nowe przymierze, którego 
potrzebowali, skoro ich sprawiedliwość miała przewyższać sprawiedliwość uczonych w 
Piśmie i obłudników”.  

-Hans Pfistermeyer, 
Kaznodzieja szwajcarskich Anabaptystów, 1531 r. 

„Po pierwsze, uznajemy, że o tyle, o ile prawo zgadza się z Nowym Testamentem i jest 
ogłoszeniem i świadectwem o Chrystusie, oraz Jego typem lub znakiem, to jest ono 
użyteczne dla wiernych w umacnianiu wiary. W takim stopniu przyznajemy mu ważność, 
bowiem sam Mojżesz zaświadczył o proroku, którego wzbudzi Bóg i którego powinniśmy 
słuchać. Jest ono ważne o tyle, o ile oświetla i objawia Chrystusa. Jesteśmy zadowoleni ze 
sposobu, w jaki zajmuje się ono sprawami sądowymi i karaniem zła, i nic z tego nie 
krytykujemy. Lecz nie stwierdzamy, by Chrystus ustanowił i nakazał karanie ciała 
śmiercią. Zamiast tego ustanowił chrześcijański zakaz”.   

-Bracia Szwajcarscy podczas debaty, 1538 r. 
„Zatem prawo jest naszym nauczycielem do czasu, w którym jesteśmy w Chrystusie, 
przez którego obietnica Ojca jest wylana na wszystkich, którzy wierzą w Jego imię, a tą 
obietnicą jest Duch łaski, dzięki któremu, jeśli pozwalamy mu nami rządzić i nas 
prowadzić, jesteśmy wolni od prawa, jak mówi Paweł…      
 . . . Nie znaczy to, że Boskie przymierze się skończyło i jest dokonane, lecz, że skończyło 
się i przestało istnieć jego niedoskonałe objawienie i ciemność, by to przymierze mogło 
być objawione w swej mocy i jasności i wyjść na jaw, jak to się stało w Chrystusie”.    

-Piotr Riedemann, huterycki  biskup, 1542 r. 

 
Interpretacja Pisma Świętego 

Menno Simons oświadczył: „Słowo Boże jest proste i nie wymaga interpretacji”. To proste, 
silne przekonanie pomogło odejść Anabaptystom od głównego, średniowiecznego poglądu na Pismo 
Święte i dojść do światła prawdy.   

Kiedy Menno podał tę uwagę, najwyraźniej odnosił się do złej interpretacji, która zrodziła się 
z ludzkich filozofii i pragnień cielesnych. Wszyscy wierni Anabaptyści interpretowali Pismo Święte, 
lecz starali się to czynić zgodnie z zasadami biblijnymi, a nie według ludzkiej filozofii. Anabaptyści 
słusznie wierzyli, że chcąc uniknąć pozornych sprzeczności, trzeba rozumieć różne wersety biblijne w 
ich kontekście i w świetle ogólnego wydźwięku Pisma Świętego. Wierzyli także, że interpretacja 
określonego fragmentu Pisma jest niegodna zaufania, jeśli nie prowadzi do chrześcijańskiej świętości i 
do praktycznego uczniostwa.  

W literaturze anabaptystycznej stale pojawia się kilka znaczących myśli dotyczących 
interpretacji Biblii. 
                                                            

9Patrz: Rzymian 10,4 i Hebrajczyków 10,9. 
10Dzieło pod red. Waltera Klaassena, Anabaptism in Outline (Zarys Anabaptyzmu), ss. 149-157. 

  



 
Jasność Pisma Świętego. Anabaptyści wierzyli, że Słowo Boże jako całość jest zupełne i że 

samo się wyjaśnia. Niepotrzebni są papieże, księża, sobory lub inni pośrednicy, którzy mieliby nas 
„oświecać”. Jeżeli zwykły człowiek miał taką możliwość, to mógł czytać Biblię i poznać wolę Boga 
co do swego życia.  

To biblijne przekonanie wywoływało silny sprzeciw ze strony katolików. Od wielu stuleci 
Kościół katolicki posiadał wielką potęgę dzięki nauce, że Biblię potrafią zrozumieć jedynie  nieliczni 
przywódcy kościelni wysokiej rangi. Nawet księża byli przekonani, że Biblia jest niebezpieczną 
księgą. I faktycznie była ona prawdziwym zagrożeniem dla katolickiego systemu, gdyż ujawnienie 
prawdy biblijnej oznaczało koniec katolickiego monopolu władzy.  
 

Rola wiary w rozumieniu Słowa Bożego. Biblia mówi, że słuchanie Słowa Bożego bez wiary 
nie przyniesie człowiekowi pożytku. „I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym; 
lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy 
je słyszeli” (Hebrajczyków 4,2). 

Jest to jeden z powodów, dla których luterańskie wysiłki reformatorskie nie zaowocowały 
pojawieniem się zdyscyplinowanych żołnierzy krzyża. Luter wierzył, że jeśli kaznodzieje będą głosić 
Słowo Boże, to masy średniowiecznej ludzkości uwierzą w Boga i doświadczą zbawienia. Jeśli nawet 
w jakimś stopniu to się stało, to jednak skutkiem tego nie było uświęcone życie. Anabaptyści to 
dostrzegali, i niektórzy z nich uważali, iż Luter nie rozumiał, że jeśli człowiek ma zareagować na 
głoszone Słowo, to w jego sercu musi zostać wykonane dzieło Ducha Świętego. Pewna miara wiary i 
duchowego pragnienia także jest konieczna, by Słowo wywarło pozytywny wpływ.  

Niektórzy Anabaptyści chcąc przyznać Duchowi Bożemu należyte miejsce, nazwali Biblię 
zewnętrznym Słowem, a dzieło Ducha wewnętrznym Słowem11. Tacy Anabaptyści, jak Hans Denck i 
Hans Hut, którzy znajdowali się na marginesie południowoniemieckiego i szwajcarskiego 
Anabaptyzmu, uważali, że obydwa Słowa są konieczne do zbawienia. Przywódca Huterytów, Ulrich 
Stadler, także swobodnie posługiwał się tymi określeniami.  

Bracia Szwajcarscy wzbraniali się przed używaniem tych terminów prawdopodobnie dlatego, 
że słowa te mogły odnosić się do osobistych wizji i snów jako autorytatywnych źródeł objawienia. 
Niektórzy ludzie uzasadniali swój fanatyzm ideą, że „Duch” może udzielić człowiekowi pozwolenia 
na czynienie rzeczy niedozwolonych przez Biblię. Lecz większość Anabaptystów posługujących się 
tymi terminami wcale nie podkopywało autorytetu spisanego Słowa Bożego, lecz najwyraźniej 
walczyło z „tanią łaską”. Podczas gdy Luter mówił: „Tylko uwierz Słowu Bożemu, a będziesz 
zbawiony”, ci ludzie głosili: „Nie wystarczy tylko zewnętrznie zgodzić się ze słowami podanymi na 
papierze. Musicie mieć wiarę i wewnętrzną wspólnotę z Duchem Bożym, której skutkiem jest 
zmienione życie”.  

Ulrich Stadler wyraźnie objaśnił swe przekonania w tej kwestii: 

„Nie wystarczy wyznać: Wierzę w spisane Słowo i uważam je za Słowo Boże. Taka wiara 
nie zbawia, a jej następstwem nie jest poprawa postępowania. Wiara biblijna jest dziełem 
łaski Ducha Świętego, który ożywia czytane lub słyszane Słowo, tak że staje się ono mocą 
w człowieku, pozwalającą żyć sprawiedliwie i cierpieć cierpliwie. Naprawdę, cierpienie 
staje się środkiem umacniającym wiarę dla tych, którzy wierzą z serca”12. 

Anabaptyści wymagali, by wyznawana wiara była potwierdzona biblijnym postępowaniem. 
Wierzyli, że jeżeli prawda zawarta w wersecie lub fragmencie biblijnym nie wniknie w serce 
człowieka i nie zostanie potwierdzona w jego życiu, to taki człowiek nie będzie umiał poprawnie 
interpretować Pisma Świętego.  
 

Zagrożenia związane z teologią i uczonymi. Teolodzy protestanccy i katoliccy bardzo 
nienawidzili Anabaptystów. W pełnych złośliwości broszurach i kazaniach podjudzali przywódców 

                                                            
11Anabaptyści nie wymyślili tych terminów. Posługiwano się nimi przez całe Średniowiecze.  
12Cytat za Wilhelmem Wiswedel, „The Inner and the Outer Word” (Wewnętrzne i zewnętrzne Słowo), The Mennonite Quarterly 
Review (Kwartalnik Menonicki), lipiec 1952 r., s. 189. 



politycznych i społeczeństwo przeciwko pokojowo usposobionym braciom. Był to jeden z powodów, 
dla których Anabaptyści odrzucali profesjonalną, religijną uczoność.  
Zarówno Luter, jak i Zwingli na początku nauczali, że wszyscy prawdziwi wierzący potrafią 
poprawnie interpretować Pismo Święte. Lecz kiedy ich zwolennicy zaczęli tak robić i doszli do 
wniosków, które były dla nich wyzwaniem (jako przywódców – przypis tłumacza), zarówno Luter, jak 
i Zwingli powrócili do innej zasady autorytetu. 

„Podczas debaty w Bernie Anabaptystom powiedziano, że jako laicy nie są zdolni do 
zajmowania się teologicznymi kwestiami. Owce nie powinny być na tyle zuchwałe, by 
nauczać pasterza; powinny natomiast zadbać o swoje rodziny i zająć się swoimi 
zawodami, a interpretację Pisma Świętego pozostawić w gestii osób odpowiednio 
wykształconych”13. 

Teolodzy stale się spierali i przekręcali proste słowa Pisma Świętego. Gdy konfrontowano ich z 
wyznawanymi przez nich błędnymi poglądami, często przekonywali, że Biblia wcale nie ma takiego 
sensu, jaki znajduje w niej normalny człowiek. Z uwagi na to, że przygotowanie naukowe często było 
wykorzystywane po to, by podważać jasny sens Pisma Świętego, Anabaptyści odrzucali teologów i 
narzędzia edukacyjne, jako niegodne źródła interpretacji Pisma Świętego14. 

Na przykład w 1524 roku, Zwingli w następujący sposób omawiał sprawę chrztu niemowląt: 

„Jeżeli chrzci się niemowlęta, to oni [Anabaptyści] krzyczą, że nie ma w chrześcijaństwie 
większej obrzydliwości, okropności czy grzechu niż chrzczenie niemowląt. I codziennie 
wysuwają więcej głupich argumentów niż w Afryce rodzi się dziwnych bestii… 

. . . mówiąc o chrzcie niemowląt, ci, którzy odmawiają im chrztu nie mają wyraźnego 
zakazu chrzczenia niemowląt. Z drugiej strony ci, którzy je chrzczą, nie mają wyraźnego 
słowa, by je chrzcić. . . . Nie znajdujemy w Nowym Testamencie wzmianki, że chrzest 
niemowląt jest nakazany lub zakazany. Albowiem podnosząc zarzut, że skoro apostołowie 
nie chrzcili niemowląt, to nie powinny być chrzczone, niczego nie udowadniają; w 
przeciwnym razie i ja mógłbym się spierać: skoro apostołowie nie ochrzcili nikogo w 
Kalkucie, to nikt w Kalkucie nie powinien zostać ochrzczony. Zatem musimy zobaczyć, 
czy jest coś na ten temat w Starym Testamencie. Nie znajdujemy tam nic na temat chrztu, 
lecz znajdujemy coś na temat praktyki, która była sprawowana w miejsce chrztu, 
mianowicie obrzezania. . . . Paweł także porusza ten sam temat w 2 rozdziale Kolosan: ‘W 
Nim (w Chrystusie) jesteście obrzezani obrzezaniem nie dokonanym rękami, w tym, że 
zrzuciliście grzeszne ciało przez obrzezanie Chrystusowe, tak że jesteście pogrzebani z 
Nim w chrzcie, etc.’15. Oczywiście wiem, o czym Paweł mówi. Przytaczam ten fragment 
po prostu po to, by pokazać, iż znamy werset, który wykazuje, że chrzest zajmuje miejsce 
obrzezania. . . . Poza tym, lepiej jest założyć, że apostołowie chrzcili niemowlęta należące 
do wierzących, jak Paweł mówi w 1 Koryntian 1: ‘Ochrzciłem także dom Stefanasa’. I w 
16 rozdziale Dziejów Apostolskich: ‘A gdy Lidia została ochrzczona wraz z jej domem, 

                                                            
13Walter Klaassen, „Word, Spirit, and Scripture” (Słowo, Duch i Pismo Święte), Mennonite Life, XV (1960), s. 184. 
14 Opinia Anabaptystów na temat teologii jest zbieżna ze stwierdzeniem Ambrożego, biskupa Mediolanu (ok. 340-397). 
Ambroży powiedział, że poganie i heretycy „pofarbowali swoją bezbożność czerpiąc z kadzi filozofii”. Wątpliwe jest, 
czy Ambroży sam był zupełnie wolny od kadzi filozofii, lecz jego stwierdzenie zawiera ważną prawdę (Encyclopedia 
Britannica, 1993, hasło „Ambrose”).  
15 Nie uszło uwagi Zwingliego, że List do Kolosan 2,11- 12 mówi o duchowym obrzezaniu, „nie dokonanym rękami”. 
Wynika stąd, że duchowymi działaniami są także pogrzebanie z Chrystusem w chrzcie i wskrzeszenie wraz z Nim 
przez wiarę. Te wzmianki nie dotyczą dosłownego chrztu wodnego, ponieważ musielibyśmy zostać dosłownie 
pogrzebani i wskrzeszeni z Chrystusem, co jest fizyczną niemożliwością. Zwingli usprawiedliwiał się: „Co byłoby 
przyczyną analogicznego porównania chrztu do obrzezania, jeśli [Paweł] nie mógłby bez tego mówić o odnowieniu 
ducha, gdyby nie chciał w ten sam sposób zrównać ze sobą zarówno rzeczy wewnętrznych, jak i rzeczy zewnętrznych? 
. . .  Musi zatem tak być, że Paweł podzielał opinię, że naszym obrzezaniem jest chrzest. Nigdy by się tego nie trzymał, 
gdyby nie widział w tamtym czasie, że dzieci chrześcijan są chrzczone, tak jak poprzednio widział, że były 
obrzezywane” (Ulrich Zwingli, Obalenie sztuczek Anabaptystów [1527 r. ]. Cytat za dziełem pod red. Lelanda Hardera, 
The Sources of Swiss Anabaptism [Źródła szwajcarskiego Anabaptyzmu], s. 505.) 



etc.’. I zaraz dalej: ‘I w tejże godzinie został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy’. 
Bardziej prawdopodobne jest założenie, że wśród takich domowników były dzieci”16.  

Podstawą Anabaptyzmu nie były spekulacje i filozofia, lecz praktyczne posłuszeństwo Biblii. 
Skoro świadectwo całego Pisma Świętego było takie, że chrzest wodny musi być poprzedzony 
nauczaniem i pokutą, a niemowlęta nie mogły sprostać tym wymaganiom, Anabaptyści dostosowali 
swą praktykę do nauki Biblii. To było proste. Nie spędzali wielu dni na wysuwaniu filozoficznych 
argumentów, dlaczego jasny fragment Pisma Świętego nie jest wcale jasny; poświęcali czas na 
mówienie innym o tej prawdzie. 

Wierzyli, że chrystianizm jest życiem, a nie zbiorem intelektualnych propozycji. Wierzyli, że 
spekulacje i filozofie związane z teologią podkopują proste, posłuszne oddanie dla Boga.  
Teologia w wydaniu większości teologów zaciemnia Słowo Boże. Teolodzy w ramach swych studiów 
stosują do tekstu Biblii narzędzia analizy literackiej. 
Biorąc pod uwagę pochodzenie „autorów” Biblii, badając starożytny kontekst i języki, w których 
spisano tekst Biblii, oraz prezentując naukowe i archeologiczne dane rzutujące na przesłanie Pisma 
Świętego, większość teologów zaciemniło prostą, wyraźną prawdę biblijną. Zwingli, Luter i Kalwin 
nie byli wyjątkiem od tej reguły17. 

Ponownie możemy posłużyć się uzasadnieniami Zwingliego jako przykładem takiego podejścia.  
Zwróćmy uwagę na to, jak wykorzystuje on ludzkie przypuszczenia i tło historyczne, by wprowadzić 
własną wersję „prawdy”, zamiast przyjęcia wyraźnej nauki Pisma.   

„Dekretem Kościoła zebranego w Duchu obrzezanie zostało zniesione. Niemowlęta wraz 
ze swymi rodzicami byli w Kościele. Jeżeli, jak utrzymują Anabaptyści, te niemowlęta 
lub małe dzieci nie były ochrzczone, tylko obrzezane, wynika stąd, że dekretem Kościoła 
dzieci chrześcijan zostały wyrzucone z Kościoła i odesłane z powrotem do obrzezania. 
Gdyż ten, kto jest obrzezany, jest dłużnikiem wobec całego prawa. I nie ma powodu, dla 
którego powinniśmy bronić poglądu, że to doniesienie trzeba odrywać od jego czasów. 
Gdyż spór o obrzezanie wierzących powstał w Antiochii, a nie w Jerozolimie, skąd miało 
wyjść (postanowienie – przypis tłumacza), czy obowiązuje obrzezanie, czy chrzest.   

. . . powinniśmy wziąć pod uwagę rasę, z jakiej wywodzili się pierwsi wierzący. Należeli 
do rasy tak bardzo przywiązanej do rzeczy zewnętrznych, że apostołowie wierzyli, iż po 
zmartwychwstaniu Chrystus będzie sprawował cielesne rządy. Zatem nie jest to 
prawdopodobne, że pozostawili swe dzieci bez chrztu. Resztę pozostawiam tobie, 
czytelniku, gdyż na tej podstawie wiele można wywnioskować.  

Czwartą sprawę poruszyłem wcześniej, tj. że Paweł w 10 rozdziale 1 Koryntian zrównuje 
nas z Hebrajczykami. ‘Wszyscy’ – powiada – ‘byli ochrzczeni, wszyscy jedli ten sam 
duchowy chleb’. A skoro wszystkie ich dzieci były ochrzczone w morzu i obłoku, to nie 
byłoby równości, gdyby nasze dzieci nie były ochrzczone, jak już powiedziano. . . . 

[Anabaptyści]: Jeżeli jedli ten sam duchowy chleb, to nasze dzieci także powinny 
uczestniczyć w Eucharystii.  

[Odpowiedź]: . . . Skoro jednak mamy zalecenie odnośnie obchodzenia Eucharystii – 
‘Niech każdy człowiek doświadcza samego siebie’ – to dzieci nie są do tego zdolne, 

                                                            
16 Ulrich Zwingli, Traktat o buntownikach i buncie (1524). Cytat za dziełem pod red. Lelanda Hardera, The Sources of 
Swiss Anabaptism [Źródła szwajcarskiego Anabaptyzmu], ss. 316-320. 
17 Nie jest niczym złym korzystanie z archeologii, języków czy innych źródeł. Lecz złe jest posługiwanie się takimi 
narzędziami w celu przekłamywania Biblii lub przekręcania jej treści, by usprawiedliwić cielesne zachowania. Takie 
źródła mogą być wartościową pomocą w studium Biblii, lecz musimy z nich ostrożnie korzystać. Powinniśmy nasycać 
nasze umysły Słowem Bożym, a z innych źródeł korzystać ostrożnie.   

Nie wszyscy teolodzy świadomie usiłują zaciemnić Słowo Boże. Lecz wielu z nich przekręcało Pismo Święte, by 
dopasować je do swoich kaprysów. Nie powinniśmy traktować wszystkich teologów jako świadomych zwodzicieli, 
lecz musimy mieć się na baczności przed wprowadzaniem ich metod do naszego studium Biblii. 

Powinniśmy pamiętać, że zdrowa egzegeza wymaga przejścia od Pisma Świętego do zastosowania go w życiu. 
Większość teologów zaczyna od ulubionego poglądu lub ulubionej praktyki, a potem usiłują oni znaleźć dla nich 
biblijną podstawę.    



chociaż są zdolne do chrztu i obrzezania18. Jest jasne, że Paweł praktykował chrzest 
niemowląt, a nie Eucharystię dla niemowląt. . . .”19. 

Zamiast polegać na teologach i uczonych w kwestii interpretacji Pisma Świętego, Anabaptyści 
polegali na lokalnej grupie „nieuczonych” wierzących. Zamiast „profesjonalnej” analizy danego 
tekstu, polegali na zborowej analizie. Wierzyli, że grupa szczerych, narodzonych na nowo wierzących, 
zgromadzona we czci i w gotowości słuchania Boga przemawiającego na temat ich bieżących potrzeb, 
będzie w stanie zrozumieć Pismo Święte. Tym właśnie był Anabaptyzm – grupą zjednoczonych, 
pełnych Ducha zwykłych ludzi, reagujących na oczywisty sens Biblii i uczących się tego, co Bóg 
mówił w ich czasach. 14 rozdział Pierwszego Listu do Koryntian i inne fragmenty Pisma były 
podstawą tego przekonania.  

„Prorocy zaś niech mówią po dwóch albo trzech, a inni niech rozsądzają. A gdyby innemu 
z siedzących zostało coś objawione, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem wszyscy, 
jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy zostali pocieszeni. A 
duchy proroków są poddane prorokom. Bóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju, 
jak we wszystkich kościołach świętych” (1 Koryntian 14,29-33). 

Literatura Anabaptystów jest bogatym świadectwem potwierdzającym, że taki był model 
nabożeństw. 

„Bracia i siostry powinni się spotykać przynajmniej trzy lub cztery razy w tygodniu, by 
ćwiczyć się w nauce Chrystusa i Jego apostołów i serdecznie zachęcać się nawzajem do 
pozostawania wiernymi Panu, tak jak ślubowali.  

Kiedy bracia i siostry są razem, powinni wspólnie coś czytać. Ten, komu Bóg udzielił 
najlepszego zrozumienia powinien to objaśnić, inni powinni być cicho i słuchać, tak by 
dwóch lub trzech nie prowadziło prywatnej rozmowy, przeszkadzając innym”. 

—Porozumienie Braci Szwajcarskich, 152720 

„Nie mają specjalnych miejsc spotkań. Kiedy panuje pokój i jedność, i kiedy nikt z 
ochrzczonych nie żyje w rozproszeniu, schodzą się razem tam, gdzie są ludzie. Przekazują 
sobie wiadomości (o spotkaniu – przypis tłumacza) przez chłopca lub dziewczynkę. 
Kiedy się schodzą razem, nauczają się wzajemnie Słowa Bożego i jeden pyta drugiego: 
jak rozumiesz tę wypowiedź? Dlatego prowadzą uczciwe życie zgodne ze Słowem 
Bożym”.   

—Zapisek sądowy z procesu Anabaptysty, 152721 

Anabaptyści nie tylko kładli nacisk na zaangażowanie całego zboru w proces podejmowania 
decyzji, lecz wierzyli także w porządek kościelny i w odpowiedzialność pastorów za przewodzenie 
Kościołowi.  

„Dzięki naszej wierze otrzymaliśmy od Boga łaskę i urząd apostolski. Jednakże nie 
wierzymy, że w takim razie wszyscy, którzy wierzą i przyjmują wiarę w Chrystusa 
powinni być kaznodziejami. Są bowiem różne urzędy, odrębne od siebie, lecz wszystkie 
należą do jednego ciała. . . 

Wyznajemy także, że nie każdy, kto jest powołany do pobożnego życia, powinien 
nauczać. Wierzymy, że jest rozmaitość darów i urzędów. Człowiek nie może sam siebie 
wyznaczyć; musi być wybrany przez Kościół. Ja także, ze swej strony, nie głosiłem kazań 

                                                            
18 Skoro Zwingli potrafił dostrzec konieczne warunki uczestnictwa w Komunii, to dziwne jest, że nie potrafił także 
dostrzec koniecznych warunków odnośnie chrztu.  
19 Ulrich Zwingli, Obalenie sztuczek Anabaptystów [1527 r. ]. Cytat za dziełem pod red. Lelanda Hardera, The Sources 
of Swiss Anabaptism [Źródła szwajcarskiego Anabaptyzmu], ss. 504, 505. 
20 Dzieło pod red. Johna H. Yodera, The Legacy of Michael Sattler (Dziedzictwo Michała Sattlera), s. 44. 
21 Wyjątek z przesłuchania Ambrożego Spitelmaiera. Cytat za dziełem pod red. Waltera Klaassena, Anabaptism in 
Outline (Zarys Anabaptyzmu), s. 124. 

 



do chwili, w której wierni, którzy są powołani do chrześcijańskiego życia przez naukę 
Chrystusa, i są zgromadzeni dzięki życiu nacechowanemu skruchą, powołali mnie do 
tego”.  

—Hans Hotz, kaznodzieja szwajcarskich Anabaptystów, 153822 

Procesu tego nie mogły zakłócić żadne tradycje, ludzkie wyznania wiary, ani władze 
posługujące się orężem. Kiedy Luter i Zwingli przyjęli pewne niebiblijne tradycje powstałe po czasach 
apostolskich, Anabaptyści wycofali swe poparcie dla głównego nurtu reformy Kościoła. Nie przeczyli 
temu, że mogą istnieć właściwe tradycje; po prostu utrzymywali, że każda tradycja jest właściwa 
jedynie wtedy, gdy potwierdza ją Nowy Testament. Nie wierzyli w to, że Kościół Nowego Testamentu 
był prymitywny i prosty; natomiast uznawali go za w pełni rozwinięty, czysty Kościół chrześcijański.   

Wierni Anabaptyści nauczali, że każdy prawdziwy wierzący mógł poznać i czynić wolę Bożą. 
Takie nastawienie wyraźnie występowało u Lutra i Zwingliego, gdy rozpoczęli swoje reformatorskie 
wysiłki. Różnica między reformatorami a Anabaptystami wynikała z ich działań w krytycznych 
momentach, gdy władze hamowały religijne reformy. W takich chwilach reformatorzy porzucali swą 
wizję czystego, oddanego Bogu Kościoła, by włączyć do niego wszystkich członków danej 
społeczności. Z uwagi na to, że ich Kościoły nie były czyste, polegali na technicznie 
„wykwalifikowanych” teologach i uczonych, którzy „dostosowywali” treść Biblii do ich upodobań. 
Jednakże Anabaptyści pozostali ludźmi oddanymi biblijnemu ideałowi – członkami ich Kościoła byli 
ludzie szczerzy i posłuszni, którzy wspólnie rozeznawali wolę Bożą.  
 

Lekcje na dzisiejsze czasy 
We współczesnym świecie teologia często polega na tym, że do Biblii stosuje się ludzkie 

rozumowanie. Im dalej jakiś Kościół odchodzi od posłuszeństwa Pismu Świętemu, tym bardziej 
rozwija teologię popierającą obrany kierunek. W pozostałej części tego rozdziału omówimy niektóre 
sfery, w których „teologiczna tendencja” – zastępowanie posłuszeństwa jasnemu Słowu Bożemu 
ludzkimi filozofiami – może na nas wpłynąć również obecnie. 
Kiedy Kościół odchodzi od Boga, wówczas bardziej imponują mu intelektualne, teologiczne zdolności 
niż prosta, zdrowa nauka głoszona przez bogobojnych pasterzy. Kiedy kazania stają się bardziej 
historyczne niż praktyczne, bardziej filozoficzne niż biblijne, gdy wymagają dużego wysiłku 
umysłowego zamiast umacniać serce, gdy są bardziej elokwentne niż budzące bojaźń Bożą, wówczas 
trzoda będzie głodować23. Typologia, proroctwa i podobne studia mogą odegrać swoją rolę. Lecz 
przez całe przesłanie wiernych Kościołów przewija się ‘Jezus Chrystus, i to ukrzyżowany’. Apostoł 
Paweł wyraźnie przedstawił tę sprawę korynckim braciom:  

„Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub 
mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie 
umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was 
w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były 
głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, 
aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej” (1 Koryntian 
2,1-5). 

Sednem teologicznego podejścia do Słowa Bożego nie jest posłuszeństwo Biblii, lecz tendencja 
do wyjaśniania danych kwestii za pomocą logicznej analizy. 

Jeżeli Kościół twardo rozprawia się z grzechem, to będzie oczyszczony. Lecz stosowanie do 
grzechu ludzkiej logiki przyczynia się do powstawania dalszych problemów. Jeżeli Kościół 
usprawiedliwia grzech, ponieważ dana osoba pochodzi z biednej rodziny, ponieważ inni członkowie 

                                                            
22 Dz. cyt., ss. 125, 126. 

 
23 Prawdziwy pokarm duchowy czasami mieści w sobie myśli historyczne, a przyswojenie go sobie wymaga dużego 
wysiłku umysłowego. Jeśli Bóg udziela człowiekowi elokwencji, powinien się nią posługiwać ku chwale swego 
Stwórcy. Lecz strzeżmy się kazań, które nie mobilizują ucznia w sferze praktycznej doktryny i uczniostwa. Jest to 
znak, że słabnie przywiązanie do Boga.  

 



zboru także mają problemy, lub wbrew zaleceniom Biblii o wykluczaniu chce „ratować” upartego 
grzesznika, to taki Kościół naprawdę usprawiedliwia grzech.   

W historii Kościoła Menonitów, w przypadku problemowych sytuacji zwykle popełniano dwa 
błędy. Czasami przywódcy usiłowali przyznać równą wartość wszystkim głosom w Kościele i znaleźć 
złoty środek. W innych sytuacjach przywódcy narzucali swoje zdanie, zamiast zasięgnąć rady 
wiernych braci w zborze. Te błędy mogą wydawać się logicznym wyjściem z danej sytuacji, lecz takie 
podejście jest niebiblijne. Obydwie tendencje przyczyniły się do odstępstwa głównego nurtu 
Menonitów.  

Prawdziwy Kościół jest teokracją, a nie demokracją czy dyktaturą. Szanuje dary i urzędy, które 
Bóg  dał Kościołowi, lecz nie pozwala na ich nadużywanie. Odnosi prawdę do każdej sytuacji. Chcąc 
być wierni wcale nie musimy gwałcić zasad miłości, czystości, pokory, zasady radzenia się braci i 
zasady przywództwa.  

W dużej mierze potrafimy ocenić duchową jakość naszych społeczności braterskich patrząc na 
sposób podejmowania decyzji i na to, co jest podstawą naszej jedności. Zbór kierujący się logiką, 
względami dla osobistości i błyskotliwością, to zbór zmierzający do odstępstwa. Lecz zbór kierujący 
się modlitwą i prostą prawdą Biblii będzie stale zwyciężał, aż do końca czasu.  
Teologiczna tendencja ujawnia się także w sposobie pouczania nowych członków. Doceniamy nasze 
pouczające książeczki jako wartościową pomoc dla nowych chrześcijan. Lecz główną podstawą 
członkostwa w Kościele nie powinno być zrozumienie katechizmu danego wyznania. Kiedy Kościół 
biblijny przyjmuje nowych członków, to głównym wymaganiem dla nowych członków jest to, by 
dostosowali się do Pisma Świętego. Pierwsze miejsce musi odgrywać docenianie nauk biblijnych oraz 
silne przekonanie odnośnie tych nauk i uczniostwa. Kościół biblijny utrzyma się tylko dzięki 
napływowi biblijnych członków, którzy są odrodzeni dzięki dziełu i Słowu Bożemu.  

Kościół Jezusa Chrystusa wzrasta i rozwija się, ponieważ działa na duchowym poziomie, 
zaspokajając duchowe potrzeby. Pozwala, by Chrystus budował swój Kościół. 
Bez względu na to, czy jesteśmy zwykłymi członkami zboru, czy przywódcami, możemy być wierni 
wyłącznie dzięki pozostawaniu wiernymi Bogu i Jego Słowu. Musimy podchodzić do Biblii z pełnym 
zaufaniem, że jest ona Bożą regułą odnośnie naszego życia. Powinniśmy także z oddaniem 
dostosowywać się do tej reguły, bez względu na to, z czym będzie się to wiązało. Na to kładł nacisk 
Anabaptyzm.  

„Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z 
całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają” (Dzieje 17,11). 

„Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do 
poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; aby człowiek Boży był doskonały, 
do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany” (2 Tymoteusza 3,16.17). 

„Gdy wybierałem się do Macedonii prosiłem cię, abyś pozostał w Efezie i abyś nakazał 
niektórym,  by przestali inaczej nauczać i nie zajmowali się baśniami oraz nie kończącymi 
się rodowodami, które raczej wywołują spory, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia, 
który jest w wierze. Celem zaś tego nakazu jest miłość z czystego serca, dobrego 
sumienia i nieobłudnej wiary, z czym się niektórzy rozminęli i skręcili ku czczej 
paplaninie; chcą być nauczycielami Prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, 
co [tak] stanowczo twierdzą” (1 Tymoteusza 1,3-7). 

 



Rozdział 8.  
„Zgromadzenie dzieci Bożych” 
Anabaptystyczny pogląd na Kościół  

 
Przywódca huterycki, Piotr Riedemann, w swoim dziele Sprawozdanie o naszej 

religii, doktrynie i wierze opisał Kościół anabaptystyczny jako „zgromadzenie dzieci 
Bożych”1. Anabaptyści opierali swój pogląd na Kościół na takich fragmentach Pisma 
Świętego, jak 2 Koryntian 6,17-18: „Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi 
Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi 
synami i córkami – mówi Pan Wszechmogący”. Kościół Biblijny jest czystym i oddanym 
Bogu zgromadzeniem Jego dzieci.   

  
Przywrócenie czy Reformacja?  
Reformatorzy mieli na uwadze inne cele niż osoby zaangażowane w przywracanie 

pierwotnego Kościoła. Ci drudzy przypominają konserwatora, który bierze stary przedmiot 
(jak jakiś mebel) i przywraca go w każdym szczególe do pierwotnego stanu. Z drugiej strony 
reformator przypomina osobę, która chce uczynić taki stary przedmiot ponownie użytecznym, 
choć nie jest szczególnie zainteresowana przywróceniem go do pierwotnego stanu. 
Konserwator skrupulatnie zedrze resztki farby z mebla, aż do gołego drewna i powtórnie go 
wykończy, natomiast reformator zadowoli się pokryciem go warstwą farby. 

Anabaptyści pragnęli przywrócić we wspólnocie wierzących apostolskie standardy, 
podczas gdy współcześni im luteranie i zwinglianie zadowalali się reformowaniem 
istniejącego Kościoła. Anabaptyści nie mieli własnego programu działania. Natomiast 
wierzyli w pierwotny plan zawarty w Biblii i byli jej posłuszni. Tymczasem reformatorzy 
chcieli zachować strukturę upadłego Kościoła, jedynie zastępując pewne praktyki i wierzenia 
ich nowymi odpowiednikami, pochodzącymi z Biblii. Pracowali nad tym, by przywrócić 
upadłemu Kościołowi jego funkcjonalność, lecz nie zajęli się jego upadłą naturą.  

Z uwagi na to, że plany reformatorskie Zwingliego i Lutra zostały zaczerpnięte od 
teologów żyjących po czasach apostołów, nie potrafili oni przywrócić Kościołowi jego 
apostolskiego charakteru, ani nawet nie zamierzali tego robić. Zwingli i Luter wiedzieli, że 
zachowując pewne upadłe składniki Kościoła, nie osiągali czystości Kościoła zgodnej z 
wyjaśnieniami Nowego Testamentu. Lecz tym się zbytnio nie przejmowali, bowiem wierzyli 
w katolicką naukę, że Kościół apostolski nie był rozwinięty doktrynalnie i że był prymitywny 
pod względem intelektualnym. Wierzyli, że Bóg usankcjonował szereg zmian w prostym 
planie Nowego Testamentu, tak, by Kościół apostolski zdołał przetrwać w „realnym” świecie.    

Następstwem tego przekonania było wiele złych skutków, bowiem pozbawia ono 
chrystianizm jego fundamentalnych zasad i przykładów. W istocie uwalnia ono chrystianizm 
od odpowiedzialności wobec Boga! Jeżeli człowiek dowolnie może zmieniać treść Nowego 
Testamentu, to jaki sens ma dla Kościoła Słowo Boże? W „chrześcijaństwie” prawie 
powszechnie przyjęto pogląd, że prosta wspólnota  i nauka apostolskich chrześcijan nie są 
standardem dla dzisiejszych wierzących.  

Ta kwestia jest główną linią podziału między prawdziwym a fałszywym Kościołem. 
Prawdziwy Kościół wierzy, że należy praktykować naukę Nowego Testamentu i w nią 
wierzyć. Większość nominalnych chrześcijan uważa, że Kościół nowotestamentowy po 
swych prymitywnych początkach ewoluował ku duchowej dojrzałości, w miarę jak 

                                                            
1 Peter Riendemann, Sprawozdanie o naszej religii, doktrynie i wierze, 1542. Dzieło cytowane w pracy pod red. 
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dostosowywał się do swego otoczenia. Prawdziwy Kościół nazywa tę ewolucję odstępstwem; 
fałszywy Kościół określa ją „rozkwitem ku realnej postaci”2. 

Wierni Anabaptyści po prostu przyjmowali Nowy Testament jako swój standard. 
Dosłownie wierzyli w to, co Jezus powiedział w Ewangelii Jana 12,48: „Kto mną gardzi i nie 
przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w 
dniu ostatecznym”.  

  
W następnych częściach omówiono niektóre Biblijne koncepcje Kościoła i 

wyjaśniono, jak Anabaptyści byli im posłuszni.  
 

Prawdziwy Kościół ma dobrowolny i osobisty charakter  
Większość członków średniowiecznych Kościołów państwowych popierała swój 

Kościół, bo tylko taki znali. Już od urodzenia żyli w ramach Kościoła. Ci, którzy myśleli 
samodzielnie i dochodzili do wniosków odmiennych od stanowiska państwowego Kościoła, 
byli prześladowani.  

Anabaptyści zrozumieli, iż Kościół może wypełnić swój obowiązek ewangelizacji i 
zachować Biblijny porządek jedynie pod warunkiem, że każdy członek dobrowolnie się 
zaangażuje. Pojęli, że przywódcy Kościoła nowotestamentowego nie zmuszali ludzi do 
członkostwa w Kościele ani nie stosowali kar fizycznych wobec błądzących członków. 
Anabaptyści uznawali Lutra i Zwingliego za członków upadłego Kościoła, na tej samej 
zasadzie, co katolików, ponieważ także owi reformatorzy narzucali swe religijne idee za 
pośrednictwem władz świeckich. Pilgram Marpeck oświadczył: 

„Takie dzieci Boże w Królestwie Chrystusa mają autorytet, by cokolwiek, co rozwiążą 
na ziemi, było rozwiązane i wolne w niebie, a cokolwiek zwiążą na ziemi, było związane 
w niebie. Ta kara jest zewnętrznie zarządzana przez Ducha Świętego w duchu miłości 
Bożej. . . . 

Ktokolwiek nie kieruje się miłością, i działa wbrew niej, pozostaje na zewnątrz. . . . 

Tutaj nie ma przymusu, lecz dobrowolny duch w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. 
Jeżeli ktoś nie pragnie [otrzymać tego ducha], niech pozostanie na zewnątrz; kto go 
pragnie, niech przyjdzie i pije darmo, bez płacenia”3. 

Do Kościołów luterańskich i zwingliańskich można było należeć nawet wtedy, gdy nie 
przejawiało się żadnego zainteresowania sprawami duchowymi. Nie trzeba było zgadzać się z 
Biblią, a nawet z Kościołem. Wystarczyło uczestniczyć w sakramentach, wypowiadać 
właściwe słowa i wykonywać poprawne gesty. Zatem Luter i Zwingli zasadniczo nie różnili 
się od katolików, bowiem nie wymagali od członków Kościoła świętego życia4. Podstawowe 
różnice między reformatorami a katolikami mają charakter teologiczny, a nie praktyczny. 

Anabaptyzm nie był przede wszystkim nową nauką. Pod względem doktrynalnym i 
praktycznym Anabaptyści uznawali prawdy Biblii, które katolicy i reformatorzy wypaczali i 
pomijali. Anabaptyści byli oddani sprawie rzeczywistego, praktycznego stosowania doktryny 
Nowego Testamentu i gromadzili ludzi pragnących to czynić w niewielkich, dobrowolnych, 
odpowiedzialnych wspólnotach.   W tych dobrowolnych wspólnotach każdy członek był 
odpowiedzialny za swoje życie duchowe i oczekiwano od niego, że będzie utrzymywał 
kontakty z podobnie wierzącymi. Niewielu było wśród nich obłudników, bowiem 
dominującym czynnikiem w życiu kościelnym była otwarta, duchowa wymiana, polegająca 
                                                            

2 Patrz: Dodatek I, przypis 10. 
3 Writings of Pilgram Marpeck (Pisma Pilgrama Marpecka), ss. 112, 113. 
4 Zapewne Luter i Zwingli chcieli krzewić i pielęgnować pobożność wśród członków swych Kościołów, lecz nigdy jej 
nie wymagali i z góry zakładali, że w ogólnej skali jest to niemożliwe. Tak samo jest obecnie w wielu protestanckich 
Kościołach.   



na intensywnym dzieleniu się Słowem Bożym i uczeniu się z niego5. Michał Sattler żywił 
wielką ufność, że w lokalnej wspólnocie wykryte zostaną obłudne serca. Krótko przed 
śmiercią napisał: 

„Nie zapominajcie o zgromadzeniu, lecz przykładajcie się do tego, by stale wspólnie 
się zbierać, by jednoczyć się w modlitwie za wszystkich ludzi i w łamaniu chleba, czyniąc 
to z tym większą gorliwością, im bardziej dzień Pański się przybliża. Na takim wspólnym 
zebraniu ujawnią się serca fałszywych braci, i szybko się od nich uwolnicie”6. 

W pewnym sensie Anabaptyści nie chodzili do kościoła, lecz byli Kościołem. W okresie 
Reformacji chrzest niemowląt stał się żywotną kwestią, ponieważ był on wyrazem 
niedobrowolnego, nieosobistego życia kościelnego. Anabaptyści obstawali przy chrzcie 
dorosłych, ponieważ nowotestamentowa nauka o świadomej pokucie i oddaniu się 
Chrystusowi nie mogła być wcielona w życie przez niemowlęta.  

 
Prawdziwy Kościół jest widzialny 
Wierni Anabaptyści zmagali się z pokusą, by swoją wiarę zachować w tajemnicy. Życie 

byłoby o wiele łatwiejsze, gdyby służyli Bogu jedynie w swoich sercach i zrezygnowali z 
niektórych radykalnych, społecznych różnic. Ta pokusa była silna, lecz wierni Anabaptyści 
jej nie ulegli. Dlaczego?   

Anabaptyści wierzyli, że nauka Nowego Testamentu może być wprowadzona w życie 
jedynie w zgromadzonym kościele – widzialnym kościele, który odbywa wspólne spotkania, 
praktykuje obrzędy i w którym mają miejsce wzajemne kontakty. Kiedy Reformatorzy zadali 
berneńskim Anabaptystom pytanie odnośnie historii Kościoła, wówczas udzielili im oni 
następującej odpowiedzi: „Nie upieramy się przy tym, że w czasach ślepoty i ciemności [w 
okresie przed Reformacją] nie było nikogo, kto podobał się Bogu. Pozostawiamy to Bogu; On 
ich zna. … Lecz nie mogło tak być, że istniał Kościół, którego nikt nie znał i który nie był 
dostrzegalny”7. 

Piotr Riedemann napisał: 

„Wyznajemy, że Bóg przez Chrystusa wybrał, przyjął i wyszukał dla siebie lud. . . . 
Dlatego taki lud, taka wspólnota, takie zgromadzenie lub taki Kościół, jest zgromadzony i 
wspólnie prowadzony przez Ducha Świętego, który odtąd panuje nad nim, kontroluje go i 
wszystko w nim porządkuje. . . . 

. . . Zatem jest dowiedzione, że Kościół jest wspólnie zgromadzony przez Ducha 
Świętego: w Nim ma on swoje istnienie i przez Niego pozostaje żywy, tak że nie istnieje 
żaden Kościół poza tym, który jest budowany i gromadzony przez Ducha Świętego”8. 

Echem tych samych wierzeń jest stwierdzenie Dirka Philipsa: 

„Choć Kościół Pański istnieje w duchu i w prawdzie, to jednak jest także widzialny. . . 
Nazwa Kościół lub zbór wskazuje nie tylko na to, co niewidzialne, lecz także widzialne, 
ponieważ użyty termin to „ekklesia”, czyli wspólne zgromadzenie lub zebranie. . . . 
Apostołowie zgodnie z nakazem Pana . . . zgromadzili Kościół ze wszystkich narodów 
(Mateusza 28,19-20; Marka 16,15-16). Nie było to niewidzialne grono, ponieważ oni nie 

                                                            
5 Także prześladowania przyczyniały się do odsiewu obłudników.   

 
6 Michael Sattler, List do Kościoła w Horb. Cytat za dziełem The Legacy of Michael Sattler (Spuścizna Michała 

Sattlera), s. 62. 
7 Martin Haas, Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz: IV, 1538. Cytat za dziełem pod red. Waltera 
Klaassena, Anabaptism in Outline (Zarys Anabaptyzmu), s. 110. 

8 Peter Riedemann, Sprawozdanie o naszej religii, doktrynie i wierze, 1542. Dzieło cytowane w pracy pod red. 
Waltera Klaassena, Anabaptism in Outline (Zarys anabaptyzmu), ss. 111, 112. 



pisali ani nie wysyłali listów w ogólny i nieokreślony sposób, lecz konkretnie wymieniali 
wierzących i bogobojnych ludzi, określając wiele miejsc i nazywając wiele osób po 
imieniu. Czy byłoby to możliwe, gdyby chodziło o coś zupełnie niewidzialnego?”9.  

Z upływem czasu prześladowania przyczyniły się do tego, że postanowienie posiadania 
widzialnego Kościoła znacznie osłabło. Wielu Anabaptystów uległo wpływowi pietyzmu. 
Pietyści zadowalali się wielbieniem Boga i trzymaniem się właściwych wierzeń jedynie w 
sercu, bez otwartego sprzeciwiania się systemowi państwowego Kościoła. Skoro nie byli tak 
widoczni jak pierwotni Anabaptyści, to nie cierpieli surowych prześladowań.  

Jeszcze inna pietystyczna koncepcja kontrastowała z życiem kościelnym Biblijnego i 
widzialnego Kościoła. Pietyści nauczali, że chrześcijanie ponoszą odpowiedzialność jedynie 
przed Bogiem. Jednakże jak wykazali Riedemann i Philips Kościół widzialny wymaga od 
członków zaangażowania i praktycznej współpracy. Chrześcijanie ponoszą odpowiedzialność 
przed Bogiem, lecz składa się na nią określona, jawna odpowiedzialność wobec braci i za 
braci. Bez takiego osobistego zaangażowania się w widzialną grupę chrześcijan, takie 
braterskie relacje nie mogą istnieć. Anabaptyści wierzyli, że elementem Biblijnej, duchowej 
jedności jest praktyczna jedność i braterskie napominanie w odpowiedzialnym środowisku 
kościelnym. Chętnie umierali za koncepcję widzialnego Kościoła, choć wiedzieli, że mogliby 
ocalić życie, gdyby po cichu zeszli do podziemia. 

 
Prawdziwy Kościół jest czysty 
Zarówno Anabaptyści, jak i Kościoły państwowe musiały coś zrobić z członkami, 

którzy nie spełniali wymagań swych ugrupowań odnośnie członkostwa w Kościele. Skoro 
Kościoły państwowe nie miały biblijnego poglądu na Kościół, to nie stosowały też Biblijnej 
dyscypliny kościelnej. Dla władz średniowiecznego Kościoła uprawnionymi środkami 
kościelnej dyscypliny były takie praktyki, jak wtrącanie do więzień, tortury i egzekucje. 
Kościoły państwowe uznawały Anabaptystów za heretyckich członków; dlatego poczuwały 
się do karania ich10. W średniowiecznym społeczeństwie każdy był uznawany za 
chrześcijanina, zatem nie było „świata”, do którego można było wypędzić wykluczonego 
heretyka. Jedyną metodą usunięcia upartego heretyka było zabicie go. 

Anabaptyści wierzyli, że społeczeństwo dzieliło się na Kościół i świat. Zatem jeśli 
wykluczony członek Kościoła miał zostać z niego usunięty, to nie trzeba go było zabijać. 
Wobec tego prawdziwy Kościół mógł stosować biblijną zasadę niestawiania oporu i 
jednocześnie praktykować biblijne wykluczanie.  

Nie od razu kościelna dyscyplina Anabaptystów uzyskała ustabilizowaną formę. 
Szwajcarscy, niderlandzcy i południowoniemieccy Anabaptyści różnili się między sobą 
odrębnymi poglądami na temat wykluczania. Wygląda na to, że niderlandzcy Anabaptyści 
czasami zaniedbywali się w prywatnym, wyrozumiałym udzielaniu napomnień, i byli zbyt 
pośpieszni w wykluczaniu oraz do tego stopnia unikali wykluczonych osób, że nie wypełniali 
Wielkiego Posłannictwa.   

Pilgram Marpeck obwinił Braci Szwajcarskich o stosowanie szorstkiej i legalistycznej 
dyscypliny.    Nie wiemy, czy to oskarżenie było uzasadnione, lecz Bracia Szwajcarscy na 
pewno nie byli tak skrajni jak niderlandzcy Anabaptyści. Jakub Ammann opuścił Braci 

                                                            
9 Dietrich Philip, Enchirydion lub przewodnik, ss. 483, 484. 

10 Brak takiej kary w Kościołach katolickich i luterańskich nie wynika z woli ich założycieli, lecz z odmiennych 
warunków politycznych, w których te Kościoły się znalazły, i dlatego uznały, że dalsze postępowanie według 
pierwotnych zasad byłoby niemądre i niemożliwe. Niektórzy członkowie tych religii, zwłaszcza w Ameryce Północnej 
są nieco zakłopotani faktem, że ich Kościoły brały udział w prześladowaniu Anabaptystów. Jednakże powinni 
zauważyć, że zwłaszcza w Kościele katolickim struktura doktrynalna, która pierwotnie była przyczyną prześladowań, 
pozostaje nietknięta i mogłaby posłużyć za uzasadnienie prześladowań w przyszłości, gdyby sytuacja polityczna uległa 
zmianie.   



Szwajcarskich, ponieważ chciał ustanowić w Kościele niektóre twarde, niderlandzkie 
praktyki.  

Pierwszym, zwięzłym sformułowaniem stanowiska szwajcarskich Anabaptystów było 
Wyznanie wiary z Schleitheim:  

„Jesteśmy jedno odnośnie kary. Kara powinna być stosowana wobec wszystkich, 
którzy oddali się Panu, by chodzić za Nim w Jego przykazaniach; zostali ochrzczeni w 
jedno ciało Chrystusowe, i pozwalają się nazywać braćmi i siostrami, lecz potknęli się i 
upadli w błąd i grzech, którym nieumyślnie ulegli. Takich należy dwukrotnie, prywatnie 
ostrzec, a za trzecim razem publicznie napomnieć przed całym zborem, zgodnie z 
nakazem Chrystusa (Mateusza 18). Lecz należy to czynić zgodnie z kierownictwem 
Ducha Świętego przed łamaniem chleba, tak byśmy wszyscy mogli być jedno w duchu i 
w miłości łamać jeden chleb i jeść z niego, i pić z jednego kielicha”11. 

W tym oświadczeniu znalazło się szereg ważnych zasad. Podstawą wykluczenia z 
Kościoła musi być błąd i grzech; podstawą tego aktu nie może być różnica zdań w 
nieistotnych sprawach. W odpowiednim czasie błądzącej jednostce należy udzielić 
napomnienia. Cały zbór powinien wiedzieć, co się dzieje, zanim nastąpi wykluczenie. Zbór 
musi pozostać czysty, by nie uległo zepsuciu świadectwo jego duchowej jedności, jakim jest 
Komunia.   

W 1532 roku pewni Bracia Szwajcarscy powiedzieli przywódcom reformowanym: 

„Jeżeli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź i upomnij go na osobności. . . . Lecz 
wykażemy, że to wśród was nie funkcjonuje. Kiedy lud, papiści i luteranie gromadzą się 
w karczmach, to gdzie jest karcenie? Jeżeli ktoś bluźni imieniu Pana, nikt go nie 
napomina. Jeśli ktoś nie poprawia swego postępowania po napomnieniu przy dwóch 
świadkach, nikt nie wnosi sprawy przed cały zbór, i przed sługę Słowa! . . . Jeżeli ktoś 
uprawiał hazard, mówił wulgarne słowa, itd., to gdy został napomniany, a nie ma owocu, 
wówczas go wykluczamy. Nie uważamy go już za brata, aż się poprawi, porzuci zło i 
otrzyma łaskę Bożą”12.  

W liście do Braci Szwajcarskich z 1531 roku Pilgram Marpeck szczególnie podkreślił 
fakt, że kara kościelna powinna być poprzedzona cierpliwym napominaniem:  

„Jest to kopia listu napisanego do tych, którzy zwą się Braćmi Szwajcarskimi, a który 
dotyczy pośpiesznych sądów i decyzji, z którymi niektórzy mogą się nie zgodzić. . . . 

Moi kochani, przymuszony miłością Jezusa Chrystusa, piszę ten list z powodu 
podziału, który aż dotąd między nami istnieje, ponieważ nigdy wzajemnie nie uznaliśmy 
w naszych sercach i sumieniach poznania i zrozumienia Jezusa Chrystusa, które ma druga 
strona, ani nie byliśmy w stanie się zgodzić. . . . 

. . . Ciało fizyczne nie może utracić swego członka bezboleśnie. Nie odcina go także 
natychmiast, nawet gdy jest zawodny i słaby; natomiast stosuje wszelkiego rodzaju 
lekarstwa. Dopóty, dopóki nie jest martwy i jedynie sprawia ból, ciało znosi go cierpliwie 
i wielkodusznie, i odkłada karę na później, by było miejsce na poprawę. Jeśli jednak 
członek nie daje ciału spokoju, ani nie naprawia się, korzystając z wszelkich lekarstw od 
Pana Jezusa Chrystusa, to w cierpieniu i bólu musi być odcięty, by inne członki ciała 
Chrystusowego pozostały zdrowe w bojaźni i miłości Bożej. . . . 

                                                            
11 Wyznanie wiary z Schleitheim (Patrz: Dodatek II). 

12 Martin Haas, Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz: IV, „Zofingen Colloquy of 1532”. Cytat za dziełem 
pod red. Waltera Klaassena, Anabaptism in Outline (Zarys Anabaptyzmu), s. 217. 



Och, moi kochani bracia, gdyby nasze serca i sumienia mogły zgodzić się w 
powyższej kwestii! W tej sprawie martwię się o was. Mam jednak nadzieję, że dzięki 
łasce Bożej szybko zjednoczymy się w innych kwestiach”13.  

Wydaje się, że cały materiał na temat dyscypliny kościelnej, jaki pozostał zarówno po 
Braciach Szwajcarskich, jak i Marpecku, jest zgodny z Biblią. Najwyraźniej nie zgadzali się 
co do faktycznego stosowania tych wierzeń. Bracia Szwajcarscy uważali, że Marpeck był 
zbyt nieostrożny pozostawiając niektórych w Kościele, a Marpeck sądził, że Bracia 
Szwajcarscy byli zbyt nieostrożni usuwając niektórych z Kościoła.  

Cenne, zwięzłe omówienie dyscypliny kościelnej wyszło spod pióra Piotra Riedemanna. 
W poniższym fragmencie omawia on to, co dzisiaj nazywamy okresem próbnym. 
Najwyraźniej Huteryci nie wykluczali za każdy upadek, bez względu na nastawienie osoby 
błądzącej. 

„Lecz gdy ktoś nie przyjmie nagany, lecz lekceważy ją, wówczas sprawa jest 
wnoszona przed kościół, i jeśli kościoła nie usłucha, to zostaje wykluczony i usunięty.  

Jeżeli jednak ktoś został nakryty na wielkich i śmiertelnych grzechach, o których 
Paweł mówi: ‘Teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, który 
nazywając się bratem, jest rozpustnikiem, chciwym, bałwochwalcą, złorzeczącym, 
pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie’. Ktoś taki zostaje usunięty i 
wykluczony lub oddzielony od kościoła bez napomnienia, ponieważ sąd Pawła został już 
wypowiedziany.  

A jeśli ktoś został w ten sposób wykluczony, to nie mamy z nim nic wspólnego: nie 
obracamy się w jego towarzystwie, aby się zawstydził. Mimo to jest wzywany do pokuty, 
by jakimś sposobem został poruszony i szybciej wrócił do Boga, a gdyby nie wrócił, by 
kościół pozostał czysty i nie był winny jego grzechu, by z jego powodu nie ponosił winy 
przed Bogiem i nie otrzymał od Niego nagany.   

 Jednakże we wszystkich takich przypadkach czyni się różnicę, tak że ten, kto grzeszy 
świadomie zostaje ukarany stosownie do wagi swego grzechu, a im bardziej świadomy 
grzech, tym ostrzejsza kara. Jeżeli jednak zgrzeszył w cielesnym pośpiechu, a nie 
świadomie lub lekkomyślnie, lecz w słabości ciała, to jest on karany, lecz nie zostaje 
całkowicie oddzielony od kościoła lub wykluczony z naszej wspólnoty; lecz nie wolno 
mu posługiwać się pozdrowieniem Pańskim, udzielać ‘Pokoju’ lub przyjmować go, tak by 
upokorzył się przed Bogiem za swój grzech i później tym staranniej się go wystrzegał.    

Odnośnie ponownego przyjęcia 

Kiedy ktoś jest wykluczony, to nie mamy z nim wspólnoty dopóty, dopóki nie będzie 
prawdziwie pokutował: chociażby usilnie prosił o to i pragnął tego, nie zostanie przyjęty, 
aż otrzyma od kościoła dobre świadectwo o prawdziwie pokutującym życiu; tak, nie 
zostanie przyjęty, aż będzie można odczuć, że Pan znowu zbliżył się do niego, jest dla 
niego łaskawy i przyjął go. . . . Kiedy coś takiego ma miejsce, to zostaje on przyjęty z 
pełną miłością; wszelkie podejrzenie, wszelka skarga i niechęć zostają usunięte i odcięte – 
by szatan nas nie wykorzystał – i ma się prawe i w pełni ufne serce wobec niego, jak do 
wszystkich pozostałych członków kościoła”14. 

W trzecim akapicie tego urywku Riedemann wyraźnie stwierdza, że społeczność ma 
ewangeliczny obowiązek względem wykluczonej jednostki. Wykazuje, że kościół, który nie 

                                                            
13 Writings of Pilgram Marpeck (Pisma Pilgrama Marpecka), ss. 311, 312, 356, 357. 

 
14 Peter Riendemann, Sprawozdanie o naszej religii, doktrynie i wierze, 1542. Dzieło cytowane w pracy pod red. Waltera 
Klaassena, Anabaptism in Outline (Zarys anabaptyzmu), ss. 220, 221. 

 



wzywa słowami wykluczonego członka do pokuty, nawet po karzącym działaniu, może 
ponosić przed Bogiem winę.   
 
 



Rozdział 9. 
„Noszenie krzyża Chrystusowego” 
Anabaptystyczny pogląd na uczniostwo 

 
„Drodzy bracia, kiedy pomyślimy o naszej bardzo słabej i grzesznej naturze, jak 

bardzo skłonni jesteśmy do złego od młodości, jak w naszym ciele nie mieszka nic dobrego, 
…. i kiedy pomyślimy o tym, że w każdym czasie mamy skłonność (chociaż szukamy Boga i 
się Go boimy), by myśleć o rzeczach ziemskich i ginących, wówczas zrozumiemy, że 
łaskawy Bóg i Ojciec, który w swej wiecznej miłości zawsze troszczy się o swoje dzieci, 
pozostawił w swoim domu wspaniałe lekarstwo na te wszystkie choroby, mianowicie 
noszenie krzyża Chrystusowego”1. 

Wierni Anabaptyści nie rozczulali się nad sobą i nie umierali z rozpaczy, gdy 
doświadczali ostrych prześladowań. Wierzyli, że Bóg dopuścił je dla ich dobra i w celu 
oddzielenia obłudników od prawdziwych wierzących. Wielokrotnie przyrównywali je do 
cierpień Chrystusa i przytaczali Ewangelię Jana 15,20: „Nie jest sługa większy nad pana 
swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą”.  

 
Dwa królestwa 
Anabaptyści uważali, że świat jest królestwem ciemności, zła i kłamstwa. Uważali, że 

prawdziwy Kościół to grupa odrodzonych wierzących, którzy żyją w świecie, lecz nie są ze 
świata. Katolicy i reformatorzy także dzielili świat na dwie kategorie – na pogan, czyli 
mieszkańców państw, które nie służą Bogu; i na „chrześcijan” czyli mieszkańców państw, 
które utrzymują, że służą Bogu. Skoro narody „chrześcijańskie” podporządkowały sobie 
większą część Europy, to cały kontynent był uznawany za chrześcijański. 

Katolicy wierzyli, że bycie chrześcijaninem polega na uczestniczeniu w sakramentach 
i ceremoniach, które ustanowił Kościół. Reformatorzy niewiele się od nich różnili, z 
wyjątkiem dodatku, że bycie chrześcijaninem polega na tym, iż jest się nauczanym poprawnej 
doktryny. W gruncie rzeczy, zarówno katolicy, jak i reformatorzy wierzyli, że Kościół 
chrześcijański nie jest zależny od uczniostwa swych członków; natomiast zależy wyłącznie od 
poprawności swej liturgii i ceremonii. Wykonywanie tych obrzędów nie wymaga zmiany 
serca.  

Połowiczni Anabaptyści (o których była mowa w rozdziale 4) starali się znaleźć złoty 
środek. Zgadzali się z naukami anabaptystycznymi w swoich sercach, i niektórzy Anabaptyści 
nazywali ich ludźmi „dobrego” lub „szczerego” serca2. Lecz nie chcieli oni w pełni się 
poświęcić i tym samym odrzucali krzyż Chrystusa. Strach powstrzymywał ich przed 
czynieniem tego, co uznawali za słuszne, zatem nie byli prawdziwymi Anabaptystami. Kiedy 
ktoś stawał się Anabaptystą, to nie tylko myślał jak Anabaptysta, lecz żył jak Anabaptysta. 

Nieuczeni Anabaptyści lepiej pojmowali relacje zachodzące między Kościołem a 
światem niż teologicznie usposobieni reformatorzy i katolicy. Poprawnie rozumowali, że w 
fizycznym wszechświecie istnieją tylko dwa duchowe królestwa. Dla nich naśladowanie 
Chrystusa obejmowało biblijną zmianę serca i oddanie się uczniostwu. Tylko wtedy Kościół 
chrześcijański mógł się rozwijać i praktykować biblijne kaznodziejstwo i obrzędy. Oni nie 
wciągali do Kościoła każdego człowieka, by potem go zmieniać. Natomiast osoby postronne 

                                                            
1 Dzieła wszystkie Menno Simonsa, s. 614 

2 Niektórzy Anabaptyści mieli stanowcze poglądy na temat duchowego stanu ludzi szczerego serca. Hans Reist i jego 
bracia nie godzili się na nazywanie ludzi szczerego serca grzesznikami, lecz Jacob Ammann i jego zwolennicy 
obstawali przy tym, że byli oni grzesznikami. Ta kwestia sporna przyczyniła się w 1693 roku do podziału na Amiszów 
i Menonitów.  

 



uznawali za ludzi spoza Kościoła dopóty, dopóki nie oddały one swego życia Chrystusowi i 
nie potwierdziły swego uczniostwa codziennym życiem. Po upływie dwóch lat od 
zapoczątkowania Anabaptyzmu, Bracia Szwajcarscy zgromadzeni w Schleitheim, tak to ujęli: 

„Wszyscy, którzy mają społeczność z martwymi uczynkami ciemności, nie mają 
udziału w światłości. Zatem wszyscy, którzy naśladują diabła i świat, nie mają żadnego 
udziału z tymi, którzy zostali powołani ze świata do Boga. Wszyscy, którzy tkwią w 
złym, nie mają udziału w dobrym. . . . 

. . . W tym świecie i w całym stworzeniu nie ma nic innego niż dobro lub zło, wiara 
lub niewiara, ciemność i światłość, świat i ci, którzy wyszli ze świata, świątynia Boża i 
bałwany, Chrystus i Belial, i jeden nie ma udziału z drugim.  

Zatem dla nas przykazanie Pańskie jest również oczywiste, gdy nakazuje nam, byśmy 
byli i stali się oddzielonymi od złego, a wówczas On będzie naszym Bogiem, a my 
będziemy Jego synami i córkami”3. 

W pismach huteryckich znajdujemy następujący opis dwóch królestw, prawdopodobnie 
napisany przez biskupa Piotra Walpota około 1577 roku: 

„Między chrześcijaninem a światem istnieje tak ogromna różnica, jak między niebem a 
ziemią. Świat jest światem, zawsze pozostaje światem, zachowuje się jak świat, i cały 
świat jest niczym innym, jak światem. Z drugiej strony chrześcijanin został powołany ze 
świata. Został powołany, by nigdy nie dostosowywać się do świata, nigdy nie mieć w nim 
udziału, nigdy nie biec razem z tłumem tego świata i nigdy nie ciągnąć jego jarzma”4. 

Duchowa różnica między tymi królestwami sprawia, że dzieci świata nienawidzą dzieci 
światłości. W czasach Reformacji skutkiem tej nienawiści był przelew krwi. To z kolei 
przyczyniło się do powstania anabaptystycznej koncepcji męczeństwa, która będzie 
omówiona w dalszej części tego rozdziału.   

 
Wielbienie i posłuszeństwo 

Anabaptyści uważali, że wielbieniem jest prowadzenie życia ucznia Chrystusa i 
utrzymywanie właściwych relacji z Kościołem chrześcijańskim. Wiele protestów 
anabaptystycznych przeciwko państwowym Kościołom było wymierzonych w ich formalne, 
martwe pozory „wielbienia”, w których każdy mógł brać udział, bez względu na swój stan 
duchowy. Śpiewy, ceremonie i modlitwy liturgiczne były odprawiane bez względu na to, czy 
w kościele byli prawdziwi wierzący, czy nie. Ściany i sufity były ozdobione obrazami i 
malowidłami, lecz to niczego nie zmieniało w sercach czcicieli. Dla Anabaptystów były to 
oznaki odstępstwa. Takie sprawy nie miały wiele wspólnego z prawdziwym chrystianizmem, 
który pojmowali jako okazywanie posłuszeństwa Chrystusowi w codziennym życiu.   

Wielbienie nie polega na śpiewaniu Chrystusowi lub praktykowaniu wielu ceremonii, 
albo palcowaniu różańca w celu uwielbiania matki Pana, lecz wielbienie polega na wierze w 
to, co Chrystus podał do wierzenia i czynienia swoim uczniom i na czynieniu tego. Menno 
Simons uporczywie podkreślał tę myśl w swoich pismach. Oto jeden przykład:  

„Moje kochane dzieci w Chrystusie Jezusie, jesteście świadome tego, że cały świat w 
wyniku swej ślepoty i głupiej niewiary aż dotąd cudzołożnie wzoruje się na zewnętrznych 
praktykach i ceremoniach. Powinniście wiedzieć, że sprawiedliwość skuteczna wobec 
Boga nie składa się z żadnych ceremonii czy zewnętrznych praktyk, lecz jest wyłącznie 
prawdziwą, pobożną i owocną wiarą. . . . prowadzi do wszelkiego rodzaju 

                                                            
3 Wyznanie wiary z Schleitheim, Artykuły 3 i 4, 1527 r. (Patrz: Dodatek II). 
4 Robert Friedmann i Lydia Muller, Glaubenszeugnisse oberdeutscher Taufgesinnter, II, 1967. Cytat za dziełem 
Roberta Friedmanna, The Theology of Anabaptism (Teologia anabaptyzmu), s. 39. 

 



sprawiedliwości, skłania ludzi do ochotnego okazywania wszelkiego posłuszeństwa, oraz 
do ochotnego i radosnego poddania się nie tylko chrztowi, lecz wszystkim słowom i 
ceremoniom, o których Bóg, łaskawy Ojciec, przez swego błogosławionego Syna tak 
wyraźnie pouczył w swej świętej Ewangelii i które w niej nakazał”5. 

W swych pismach Pilgram Marpeck potępiał odstępców, a błogosławił prawdziwych 
naśladowców Boga:   

„Ktokolwiek zachowuje, praktykuje lub przyjmuje chrzest, Wieczerzę Pańską lub 
cokolwiek innego, nawet Pismo Święte, słowem lub uczynkiem, według nakazu, 
nastawienia, formy, treści czy przykładu antychrysta, jest dzieckiem, członkiem i bratem 
antychrysta, wielbi jego wizerunek, i wraz z nim odziedziczy zniszczenie.   

Lecz ktokolwiek zachowuje, praktykuje i przyjmuje takie ceremonie według nakazu, 
nastawienia, formy, treści i przykładu Chrystusa i apostołów, naprawdę według pouczenia 
i przynaglenia wolnego Ducha, to uczestniczy bez zmazy, niezrozumienia czy 
obrzydliwości w prawdziwie przywróconym, duchowym porządku apostolskim.  

Ktokolwiek praktykuje lub przyjmuje takie ceremonie i sprawy bez prawdziwej wiary, 
z powodu zewnętrznej presji lub z innych powodów, to błądzi, choćby zewnętrznie 
występowała poprawność słów i metod”6. 

Te pisma wskazują, że Anabaptyści naprawdę wierzyli w poprawne sprawowanie 
obrzędów. Jednakże uznawali wszelkie biblijne ceremonie za element aktywnego uczniostwa, 
a nie za kanały, przez które bierni ludzie zyskiwali Bożą aprobatę.   

Z powodu tak rozłożonych akcentów Anabaptyści często spotykali się z zarzutem, że 
wierzą w usprawiedliwienie z uczynków. Nie dziwi fakt, że występowali z takim zarzutem 
katolicy i reformatorzy. Porównując aktywne uczniostwo Anabaptystów z biernym 
przyjmowaniem łaski Bożej przez reformatorów lub z biernym przyjmowaniem sakramentów 
przez katolików, mogło się wydawać, że są skupieni na uczynkach. 

Gdy w lipcu 1527 roku Zwingli napisał swój ostatni traktat przeciwko Anabaptystom, 
wysunął przeciwko nim następujące oskarżenie: 

„Czas, byście zbadali swego ducha. Otwarcie nauczacie, że nikt nie otrzyma 
błogosławieństwa inaczej, jak tylko przez uczynki sprawiedliwości. Zatem Chrystus, 
którego Ojciec posłał na świat, by stał się ofiarą za zrozpaczonych, zostaje 
unieważniony”7. 

Johann Kessler, szwajcarski kronikarz, współczesny Zwingliemu napisał o 
Anabaptystach: 

„Silniej niż papiści [katolicy] obstawali przy usprawiedliwieniu dzięki uczynkom. Stąd 
nowo narodzeni przez ewangelię stracili orientację w swym sumieniu i popadli w 
przygnębienie, bowiem niedawno uczyli się, że tym, co zbawia jest łaska Jezusa 
Chrystusa, otrzymana przez wiarę”8. 

Pogląd, że Anabaptyści nie wierzą, że usprawiedliwienie jest z wiary pokutuje do dziś 
wśród osób źle pojmujących biblijne uczniostwo. W historycznym podręczniku akademickim 
tak to ujęto: 

                                                            
5 Dzieła wszystkie Menno Simonsa, s. 267. 
6 Pisma Pilgrama Marpecka, s. 64. 

7 Ulrich Zwingli, Obalenie sztuczek anabaptystów, 31 lipca 1527. Cytat za dziełem pod red. Lelanda Hardera, The 
Sources of Swiss Anabaptism (Źródła szwajcarskiego anabaptyzmu), s. 486. 

8 Johann Kessler, Sabbata. Cytat za dziełem pod red. Lelanda Hardera, The Sources of Swiss Anabaptism (Źródła 
szwajcarskiego anabaptyzmu), s. 382. 

 



„Niestety, wielu pierwszych Anabaptystów kwestionowało także doktrynę o 
usprawiedliwieniu tylko z wiary. Obawiali się, iż ta nauka może zachęcać ludzi do 
myślenia, że usprawiedliwienie niezależne od dobrych uczynków pozwala im grzeszyć do 
woli i mimo to otrzymywać przebaczenie Boże. Ci Anabaptyści nie rozumieli tego, co 
pojmowało większość pozostałych reformatorów, że Biblia naucza, iż choć 
usprawiedliwienie jest z wiary bez uczynków (Ga 3,11; Ef 2,8-9), to jednak zawsze 
skutkuje dobrymi uczynkami w życiu usprawiedliwionego wierzącego (Ef 2,10)”9. 

Tak, Anabaptyści kwestionowali pogląd, iż usprawiedliwienie tylko przez wiarę 
oznacza, że ludzie mogą grzeszyć do woli i mimo to być zbawieni. Wbrew powyższemu 
założeniu, w czasach Reformacji tylko Anabaptyści wcielali w życie przekonanie, że 
usprawiedliwienie skutkuje sprawiedliwym życiem10. Konflikt między tymi dwoma 
światopoglądami wynikał po części z faktu, że Luter uznawał usprawiedliwienie za coś 
dokonanego dla człowieka, podczas gdy Anabaptyści uważali, iż jest to coś dokonanego w 
człowieku. Pierwszy rodzaj usprawiedliwienia nie wymagał niczego od przyjmującego; drugi 
wymagał od niego świadomego wyboru i zmiany natury wierzącego dzięki mocy Bożej. 
Fragment rady Lutra udzielonej przyjacielowi odsłania ten błąd: „Grzesz śmiało… lecz 
jeszcze śmielej wierz w Chrystusa i raduj się Nim”11. 

Gdy Anabaptyści toczyli debaty doktrynalne z reformatorami w kościołach 
państwowych i w salach miejskich, wówczas kładli silny nacisk na ważność sprawiedliwych 
uczynków jako owocu zbawienia. Wypowiedzieli dobitne stwierdzenia, które w oderwaniu od 
kontekstu mogły być uznane za popieranie religii opartej na uczynkach. Jednakże nikt nie 
może postawić takiego biblijnego zarzutu w oparciu o ich ocalałe pisma. Zapoznaj się z 
odpowiedzią Anabaptystów na te zarzuty:  

„Wspaniałym dziełem Bożym było stworzenie człowieka z niczego, lecz równie 
wspaniałym dziełem jest usprawiedliwienie grzesznego człowieka. Lecz nie może to być 
dokonane w oderwaniu od poczęcia, narodzin, śmierci i zmartwychwstania w nas 
Chrystusa, który jest naszą sprawiedliwością. Chrystus mówi: Kto chce być moim 
uczniem, niech idzie za mną. Mówi także: beze mnie nic uczynić nie możecie” (Z listu do 
Anabaptystycznego Kościoła, napisanego w 1527 roku przez Leonarda Schiemera, 
południowoniemieckiego Anabaptysty)12. 

„Gdy ktoś mówi o uczynkach, to nie powinien głosić uczynków sprawiedliwości ani 
uczynków prawa, lecz uczynki wiary; jest to odwracanie się od uczynków, od stworzeń, od 
własnego ja, przez wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego, nie jakby człowiek mógł tego dokonać 
sam z siebie, lecz że może tego dokonać mocą wiary, zatem nie są to uczynki człowieka, lecz 
Boga. . . . 

Zaprawdę, niech będzie błogosławiony ten, kto pozostaje na środkowej drodze, kto 
odwraca się od uczynków sprawiedliwości… i nie trzyma strony uczonych w Piśmie13, 
którzy co prawda odrzucili uczynki, lecz zwrócili się na prawo, i w imieniu „ewangelii” 
nauczają wiary bez uczynków. . . . 

                                                            
9 David A. Fisher, World History for Christian Schools (Historia świata dla szkół chrześcijańskich), wydanie drugie 
(Greenville, Karolina Północna, USA: Bob Jones University Press, 1994), s. 293. 
10 Jan Kalwin usiłował bardziej niż inni reformatorzy narzucać sprawiedliwość, lecz to mu się nie udało, ponieważ 
sprawiedliwości nie można wymusić. Posługiwał się policją, by narzucać swemu ludowi biblijną moralność. 
Anabaptyści nie widzieli potrzeby narzucania sprawiedliwego życia, ponieważ ich ludzie oddali się takiemu życiu 
zanim przystąpili do Kościoła. Kalwin, podobnie jak katolicy i inni reformatorzy wciągał do Kościoła wszystkich ludzi, 
a potem usiłował ich zmieniać.  
11 Marcin Luter, Briefwechsel. Cytat za dziełem Roberta Friedmanna, The Theology of Anabaptism (Teologia 

anabaptyzmu), s. 88. 
12 Cytat za dziełem pod red. Waltera Klaassena, Anabaptism in Outline (Zarys anabaptyzmu), s. 54. 
13 Wydaje się, że Sattler określał przywódców Reformacji głównego nurtu mianem uczonych w Piśmie.  



. . . Mówią dużo o wierze, lecz nie wiedzą, kim jest Chrystus ani czym jest wiara. 
Odrzucają uczynki pozbawione wiary, by poprzeć wiarę pozbawioną uczynków. 
Chcieliby być posłuszni Bogu w swej duszy, lecz nie w ciele, by uniknąć prześladowania. 
Wierzą, że wiara jest leniwą i pustą fikcją, dlatego mogą mówić, iż niemowlęta mają 
wiarę, choć nie można u nich dostrzec uczynków wiary, nawet gdy dorosną (szwajcarski 
Anabaptysta Michał Sattler, w traktacie O zadowoleniu Chrystusa)”14. 

„Zatem bezbożny mówi do pobożnego: O tak, chełpisz się twymi dobrymi uczynkami, 
zachowujesz się jak obłudnik w świątyni, i myślisz, że dlatego jesteś bez grzechu. Na to 
odpowiadamy, że jako naturalni ludzie nie możemy mieć zasługi za dobro, lecz oddajemy 
wszelką chwałę i cześć Bogu, do którego ona słusznie należy. Gdyż jest to oczywiste, jak 
mówi Paweł, że człowiek sam z siebie nie może pomyśleć nic dobrego. Gdyż dzięki łasce 
Bożej wiemy, że uczynki, które wykonujemy i sprawujemy jako ludzie, nie będą się 
liczyć przed Bogiem w owym dniu. Jednakże w takiej mierze, w jakiej Bóg wykonuje je 
w nas przez łaskę i swego Ducha, którymi kierowani są wszyscy wierzący, są one dobre, 
prawe, przyjemne i godne przyjęcia przez Boga”  (Przywódca huterycki Jakub Hutter, w 
dziele pt. Intrygi i wytłumaczenia, około 1535 r.)15. 

„Widzisz, miły czytelniku, my nie szukamy naszego zbawienia w uczynkach, słowach 
lub sakramentach, jak to czynią uczeni, chociaż właśnie o to nas oni oskarżają, lecz 
szukamy go tylko w Chrystusie Jezusie, a nie w żadnych innych środkach w niebie i na 
ziemi. Radujemy się wyłącznie tym środkiem. Ufamy, że dzięki łasce Bożej będziemy tak 
czynić do śmierci.  

Lecz skoro gardzimy cielesnymi uczynkami i pragniemy dostosowywać się do Jego 
Słowa i przykazania, o ile pozwala na to nasza słabość, czynimy tak, ponieważ On nas tak 
nauczył i to nam przykazał. Gdyż ten, kto nie postępuje zgodnie z Jego nauką dowodzi, że 
w rzeczywistości nie wierzy w Niego ani Go nie zna i nie zalicza się do wspólnoty 
świętych” (niderlandzki przywódca anabaptystyczny Menno Simons w dziele pt. 
Wyznanie zasmuconych chrześcijan, 1552 r.)16. 

Te cytaty źródłowe, pochodzące ze wszystkich czterech głównych sfer biblijnego 
Anabaptyzmu, to tylko drobny fragment dostępnych pism omawiających ten temat. 
Anabaptyści włożyli spory wysiłek w odpieranie zarzutu reformowanych, że skoro nauczają 
uczniostwa, to nie mają zdrowego poglądu na łaskę i usprawiedliwienie.  

Dlaczego reformatorzy przyjęli założenie, że uczniostwo i religia oparta na uczynkach 
są tym samym? Ponieważ wierzyli w pogląd Augustyna, że człowiek nie jest zdolny do tego, 
by obrać prawe postępowanie. Skoro człowiek nie może postanowić, by czynić dobro, to w 
efekcie nie może nic zrobić jeśli chodzi o swoją relację z Bogiem. W świetle tej teorii 
reformatorzy zajmowali się tym, jak człowiek pozbawiony odpowiedniej zdolności mógł 
oddać się Bogu lub postanowić, że będzie usprawiedliwiony wbrew sobie. Z drugiej strony 
Anabaptyści wierzyli, że człowiek ma wolną wolę – to jest daną przez Boga zdolność 
wybierania, któremu panu duchowemu będzie służył. Dlatego Anabaptyści nie zajmowali się 
zbytnio usprawiedliwieniem; wiedzieli, że jest to dzieło, którego dokonuje Bóg, gdy człowiek 
dzięki łasce Bożej zwraca się w pokucie do swego Stwórcy. Natomiast zajmowali się 
uczniostwem – czyli tym, czego Bóg oczekiwał od człowieka po usprawiedliwieniu go. 

Bóg pragnie, by Jego dzieci były sprawiedliwe tu i teraz. Katolicy nie oczekiwali 
świętości od przeciętnego członka Kościoła. Natomiast uznawali sakramenty i ceremonie za 

                                                            
14 Cytat za dziełem pod red. Johna H. Yodera, The Legacy of Michael Settler (Dziedzictwo Michała Sattlera), ss. 115-

117. 

 
15 Cytat za dziełem pod red. Waltera Klaassena, Anabaptism in Outline (Zarys anabaptyzmu), s. 60. 
16 Dzieła wszystkie Menno Simonsa, ss. 504, 505. 

 



środki przykrywające obecne grzechy, a w przyszłych cierpieniach w czyśćcu upatrywali 
ważnego etapu, którym Bóg posługuje się jako przygotowaniem swych naśladowców do 
nieba. Także reformatorzy głównego nurtu nie rozumieli, że Bóg pragnie zapewnić 
chrześcijaninowi zwycięstwo nad grzechem już w ziemskim życiu.  

Różnicę między reformatorami głównego nurtu a Anabaptystami można sformułować 
na kilka sposobów. Reformatorzy podkreślali stan przebaczenia, który Bóg przyznaje 
usprawiedliwionej jednostce, natomiast Anabaptyści podkreślali radykalną zmianę, która 
następowała po usprawiedliwieniu. Anabaptyści wierzyli, że zbawienie nie jest przede 
wszystkim stanem, lecz przemianą. Reformatorzy uważali, że pokuta jest przyznaniem się do 
winy, natomiast Anabaptyści rozumieli, że pokuta jest przyznaniem się do winy i 
odwróceniem się od starego życia. Reformatorzy uważali, że wiara jest przede wszystkim 
biernym przyjęciem Bożej oferty zbawienia, natomiast Anabaptyści pojmowali wiarę jako 
pozytywną odpowiedź płynącą z otwartego serca, jako zaproszenie przemieniającego 
działania Bożego do swego życia. W zakres tej odpowiedzi wchodzi oddanie się uczniostwu. 
Anabaptyści „chodzili w zmartwychwstaniu”17, natomiast reformatorzy odpoczywali w 
„łasce”18. 

 
Teologia męczeństwa 
Wiemy, że jako prawdziwi chrześcijanie narażeni jesteśmy na ludzkie drwiny, lecz nie 

oczekujemy, iż umrzemy za naszą wiarę. W rzeczywistości oczekujemy, że władze świeckie 
będą szanowały uczciwość chrześcijan i ich pobożne życie. Trudno nam sobie wyobrazić 
czas, w którym oddanie dla Chrystusa oznaczało zgodę na męczeństwo. Z uwagi na to, że 
Anabaptyści tak często liczyli się z męczeństwem, rozwinęli poglądy doktrynalne, które 
umacniały ich w okazywaniu wierności aż do końca.   

Dla Anabaptystów męczeństwo było normalnym rezultatem uniwersalnej walki Boga z 
szatanem. Anabaptyści nie byli zaskoczeni, że stali się obiektem gniewu państwowego 
Kościoła. Jeszcze przed zapoczątkowaniem Anabaptyzmu19, Konrad Grebel najwyraźniej 
miał wgląd w przyszłe wydarzenia, gdy napisał:  

„Co więcej, ewangelia i jej zwolennicy nie mogą być chronieni mieczem, ani sami nie 
powinni się bronić. . . . Prawdziwie wierzący chrześcijanie są owcami pośród wilków, 
owcami na rzeź. Muszą być ochrzczeni katuszami i uciskiem, prześladowaniem, 
cierpieniem i śmiercią, wypróbowani w ogniu, i muszą znaleźć się w ojczyźnie wiecznego 
odpoczynku nie przez zabijanie tego, co fizyczne, lecz tego, co duchowe”20. 

W jednym ze swych pism Menno Simons wyliczył wielu męczenników Starego i 
Nowego Testamentu oraz okresu między Testamentami. Oto jego ocena: 

„Drodzy bracia, wydaje mi się, że jest to dobry przykład i jasna wskazówka, iż 
sprawiedliwi zawsze byli wyrzutkami i ofiarą niesprawiedliwych, i zawsze takimi będą, o 
czym wystarczająco świadczy Pismo Święte i czego prosto naucza codzienne 
doświadczenie”21. 

                                                            
17 Wyznanie wiary z Schleitheim, Artykuł 1. (Patrz: Dodatek II.) 
18 W swoim traktacie Prawdziwa wiara chrześcijańska z 1541 r., Menno Simons podał wartościowy opis rodzaju 

wiary, jaki przejawiali katolicy i luteranie, i wyjaśnił, dlaczego było to błędem.  Patrz: Dzieła wszystkie Menno 
Simonsa, ss. 332-334. 

19 Władze katolickie dokonały już wówczas egzekucji kilku protestantów za wiarę, lecz nie było jeszcze 
anabaptystycznych męczenników. Grebel prawdopodobnie wiedział o protestanckich męczennikach.  

20 Z listu Grebela do Tomasza Muntzera z 5 września 1524 r. Cytat za dziełem pod red. Lelanda Hardera, The 
Sources of Swiss Anabaptism (Źródła szwajcarskiego anabaptyzmu), s. 290. 

21 Dzieła wszystkie Menno Simonsa, s. 588. 

 



Konrad, Menno, i ich bracia mieli odmienne od nas spojrzenie na prawdziwy Kościół i 
świat. My również wiemy, że świat prześladuje prawdziwy Kościół, lecz presja, której 
doświadczamy jest głównie presją psychiczną i społeczną. Spoglądając w przeszłość 
wspominamy czas niezwykłego pokoju i fizycznej wolności, jaką cieszy się prawdziwy 
Kościół [Uwaga redakcji: Autor odnosi się do Stanów Zjednoczonych], lecz Anabaptyści nie 
mieli takiej perspektywy. Wierzyli, że od czasów Nowego Testamentu prawie każde 
pokolenie przelewało krew dzieci Bożych22. Wierzyli, że udziałem ludu Bożego zawsze będą 
fizyczne prześladowania23. Jakub Hutter napisał: 

„W oczach Boga i wszystkich świętych [cierpienie] jest pięknym honorem; zasłużoną 
chwałą i wieńcem radości, które z niego wypływają. Gdyż taka była droga świętych 
proroków, patriarchów, Chrystusa, świętego Pana i Jego uczniów, i faktycznie wszystkich 
wybranych od początku czasów24”. 

Dlaczego prześladowania ciągle będą trwały? Gdyż są one wyrazem odwiecznego 
konfliktu między niebem a piekłem, między prawdą a fałszem. Tam, gdzie Chrystus buduje 
swój Kościół, tam też szatan skupia swe największe siły. Gdziekolwiek świeci światło 
prawdy, tam zaciekle będzie z nim walczyła ciemność fałszu. Autor książki Zwierciadło 
męczenników stwierdził: „Wydaje się, że Całe Pismo Święte jest niczym innym, jak księgą 
męczenników”25. Te prawdy dodawały Anabaptystom wielkiej odwagi. Rozumieli, że ta 
walka wykraczała poza sferę ich własnego męczeństwa. Nie traktowali prześladowań jako 
zwykłych sporów między sędziami a nieposłusznymi obywatelami, lecz jako nienawiść, jaka 
istniała między Ciemnością a Światłością.  

Męczeństwo nie było tylko sprawą prywatną; miało wielkie następstwa dla sprawy 
Chrystusowej. Była to największa szkoda, jaką Ciemność mogła uczynić Światłości. Ale 
mimo całej goryczy męczeństwa, towarzyszyła mu obietnica przyszłych, wspaniałych rzeczy. 
Choć święci byli zabijani, to w końcu prawda zatryumfuje. Właśnie dlatego męczennicy 
mogli z radością iść na stos, świadcząc, że przez swą śmierć złożą świadectwo prawdzie, 
którą głosili. Wiedzieli, że w wyniku prześladowań prawda nie została zniszczona, lecz nawet 
się rozpowszechniała. A przecież prześladowcy usiłowali zahamować ten wzrost! Zabijanie 
chrześcijan, które w mniemaniu prześladowców było największym przejawem ich władzy, 
było jedynie przejawem ich słabości. Wszystkim, co mogli zrobić było odebranie fizycznego 
życia. Gdy sobie to uświadomił, polityczny przywódca Palatynatu zawołał: „Co możemy 
zrobić? Im więcej ich zabijamy, tym większa jest ich liczba”26. 

Dla chrześcijanina śmierć była właśnie drogą do wspanialszego życia. Prawda będzie 
się szerzyć bez względu na działania złych ludzi. W tym duchu Menno zachęcał swych 
cierpiących braci: 

„Mimo wszystko, moi bracia, nie lękajcie się, gdyż wszyscy wasi prześladowcy i 
wrogowie zestarzeją się jak szata, choćby byli uznawani za chwalebnych i wielkich. 
Wszelkie ciało jest jak trawa i wszelka jego chwała jest jak kwiat trawy. Lecz wy 

                                                                                                                                                                                          
 

22 Wskazywali także na postacie Starego Testamentu, które uznawali za męczenników, takie jak Abel i niektórzy 
wierni prorocy izraelscy.   

23 Prześladowania są udziałem prawdziwego Kościoła, nawet dzisiaj. Ciesząc się fizyczną wolnością w Ameryce 
możemy mieć spaczony pogląd na rzeczywistość. W wielu miejscach świata chrześcijanie nadal cierpią za swoją wiarę. 
Niewiele trzeba, by w przyszłości amerykańscy chrześcijanie mogli doświadczyć podobnej presji.   

24 Jakub Hutter, List do więźniów w Hohenwart, 1535 r., fragment. Cytat za dziełem pod red. Waltera Klaassena, 
Anabaptism in Outline (Zarys Anabaptyzmu), s. 92. 

 
25 Thieleman J. van Braght, Martyrs Mirror (Zwierciadło męczenników), s. 12. 
26 John Horsch, Mennonites in Europe (Menonici w Europie), s. 301. 



rozkwitniecie i rozwiniecie się w Bogu, a wasz owoc nigdy nie zwiędnie, gdyż królestwo 
Jerozolimskie jest wam dane, a chwalebny Pan będzie w was uczczony i da wam, bez 
względu na wściekłość Saula27 wieczne mieszkanie, które przygotował i wydzielił od 
całej wieczności dla was i dla wszystkich wybranych”28. 

Dla Anabaptystów męczeństwo było przedłużeniem cierpień Chrystusa, Głowy i Jego 
ciała, Kościoła. Ktoś, kto jest członkiem ciała Chrystusa musi doświadczać cierpienia, które 
spotkało Głowę tegoż ciała. Świat prześladował Głowę i ją zabił; dlaczego miałby lepiej 
potraktować ciało? Południowoniemiecki Anabaptysta, Leonard Schiemer tak to ujął: 

„Gdy tylko człowiek zaczyna żyć jak chrześcijanin, wówczas doświadcza tego, czego 
doświadczył Chrystus. . . . Taki jest los wszystkich chrześcijan, gdyż uczeń nie jest 
większy nad mistrza. Gdyż jest to łaska, gdy ktoś cierpi zbożny smutek ze względu na 
sumienie.  . . . Gdyż do tego jesteście powołani, ponieważ także Chrystus cierpiał za was i 
pozostawił wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. . . . Chrystus cierpiał w ciele. 
Uzbrójcie się wy tą myślą, że ktokolwiek cierpiał w ciele, ten zaniechał grzechu. . . . Gdyż 
wam darowane jest nie tylko wierzyć w Chrystusa, lecz także cierpieć dla Niego i walczyć 
w tej samej bitwie”29. 

Anabaptyści uważali Pana Jezusa Chrystusa za dowódcę zastępu męczenników. Nowa 
era, którą zapoczątkował Chrystus jest silnym zmaganiem między grzechem a 
sprawiedliwością. Wróg, który zamyślał zamordować Pana chwały, teraz kieruje całą swą 
wściekłość przeciwko naśladowcom Pana. Po raz pierwszy od ukrzyżowania Pana, pełnym 
wyrazem tej wściekłości była śmierć Szczepana jako męczennika, i jest ona przykładem, że 
chrześcijanin naśladuje Pana w pogodzeniu się ze swym losem oraz w okazywaniu 
prześladowcom miłości i troski. „[Ci], którzy karcą hańbę i grzech świata – powiedział 
Menno – . . . muszą wraz ze Szczepanem zostać wyrzuceni poza miasto i posmakować 
rzucanych kamieni”30. 

Anabaptystyczna koncepcja chrztu i męczeństwa. „Prawdziwie wierzący chrześcijanie – 
powiedział Konrad Grebel – muszą być ochrzczeni katuszami i uciskiem, prześladowaniem, 
cierpieniem i śmiercią”. Anabaptyści przywrócili biblijną doktrynę chrztu, a zwłaszcza 
prawdę, że chrzest wodny oznaczał śmierć dla starego życia, przy czym ta prawda nie była 
widoczna w chrzcie niemowląt. Rozumieli głęboki sens słów Jezusa z Ewangelii Łukasza 
12,50: „Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni”31. 
Oczywiście, Anabaptyści uświadamiali to sobie, że kielich cierpień Chrystusa miał znacznie 
większe znaczenie niż ich kielich. Chrystus nie był chrześcijaninem cierpiącym ze względu na 
sumienie; On jest wcielonym Bogiem. Mimo to nie mogli się oprzeć temu, by porównywać 
chrzest krwi z Jego ukrzyżowaniem, czerpiąc siłę z Jego wiernego przykładu zwycięskiego 
cierpienia.  

Apostoł Jan stwierdził: „A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są 
zgodni”32. Dla Anabaptystów znaczyło to, że są trzy chrzty chrześcijańskie: chrzest w Duchu, 
w wodzie i we krwi.  Chrzest w Duchu następuje przy nawróceniu, potem chrześcijanin 

                                                            
27 Menno porównuje tutaj cierpienia chrześcijan do ucisków Dawida z rąk króla Saula. 
28 Menno Simonsa dzieła wszystkie, s. 590. 
29 Fragment Listu do Kościoła w Rattenbergu, Leonarda Schiemera, 1527 r. Cytat za dziełem pod red. Waltera 

Klaassena, Anabaptism in Outline (Zarys Anabaptyzmu), s. 90. 

 
30 Menno Simonsa dzieła wszystkie, s. 594. 
31 Podobne wyrażenia występują w Ewangelii Mateusza 20,22 i Ewangelii Marka 10,38. 
32 1 Jana 5,8. 



publicznie pieczętuje swe oddanie się Bogu przez wodny chrzest, a jeszcze później oddaje 
swe życie dla Chrystusa, co jest chrztem we krwi33. 

 
Lekcje na dziś  
Dopóki duch wczesnego Anabaptyzmu pozostawał silny, Anabaptyści mocno trzymali 

się poglądu, że istnieją dwa królestwa i głosili go w swoim otoczeniu. To świadectwo 
sprowadziło na nich pełną miarę gniewu królestwa ciemności. Kiedy przestali o tym mówić, 
chcąc uniknąć gniewu, wówczas koncepcja dwóch królestw zaczęła zanikać34.  

Nawet, gdy zaniechali składania ustnego świadectwa, szwajcarscy Anabaptyści 
zachowali wiele swych tradycyjnych form, przez co ulegli złudzeniu, że są wiernymi 
Anabaptystami. W rzeczywistości nie było już u nich napięcia między dwoma królestwami  i 
utracili chrześcijańskie świadectwo, które jest istotą wiernego Anabaptyzmu. Wielu 
potomków anabaptystycznych odziedziczyło po przodkach to rozluźnienie.  

Prawdziwy uczeń Chrystusa zawsze będzie cierpiał za swe oddanie dla Boga. Normalne 
w życiu chrześcijanina jest takie jego traktowanie, jak szyderstwo, społeczne odrzucenie lub 
fizyczna przemoc35. Kościół jest niewygodny dla świata, kiedy prawdziwie jest Kościołem. 
Ospały duch jest na bakier z duchem świętości. Świat zaakceptuje religię widzów, lub 
pobożność tradycyjnych ludzi, którzy wywołują niewielkie przejawy konsternacji w bagnie 
grzechu, lecz świat nie kocha prawdziwych nosicieli krzyża36. 

Czego możemy się nauczyć z nastawienia Anabaptystów do męczeństwa? Anabaptyści 
żyli w strachu, podczas gdy większość z nas żyje we względnym poczuciu bezpieczeństwa. 
Anabaptyści często byli biedni, podczas gdy większość z nas posiada więcej niż 
potrzebujemy. Anabaptyści klękali w chłodnym cieniu starych jodeł i śpiewali hymny 
męczenników, podczas gdy wielu z nas jest zrelaksowanych w przestronnych, ogrzewanych 
domach modlitwy, śpiewając o „honorowym życiu, spokojnym końcu, i o niebie jako o 
ukoronowaniu wszystkiego”37. 

Nie jest możliwe i zdrowe odtwarzanie „sytuacji Anabaptystów” w naszym życiu, lecz 
powinniśmy podjąć wyzwanie, jakim jest zachowanie podobnego oddania dla Boga, jakie oni 
mieli. Presja krzyża jest tak samo realna obecnie, jak w czasach Anabaptystów. Jednakże dla 
nas takie zmagania zazwyczaj nie zawierają w sobie fizycznego elementu – a jeśli już on 
występuje, to jest niewielki w porównaniu z tym, co przechodzili Anabaptyści. To sprawia, że 
wizja prawdziwego królestwa jest w naszych umysłach dość mglista.  

Musimy bardziej precyzyjnie wyostrzyć nasze duchowe zmysły. Szatan usiłował 
zgładzić Kościół przez prześladowania, lecz to mu się nie udało. Dzisiaj usiłuje nas odciągnąć 
od wiernej Reszty przez religijne zamieszanie. Usiłuje zamazać różnicę między dobrem a 
złem. Lecz Bóg na pewno odróżnia dobro od zła, a my musimy Go naśladować, przejawiając 

                                                            
33 Chociaż rozumiemy, dlaczego Anabaptyści doszli do tego wniosku odnośnie 1 Jana 5,8, to jednak jego sens nie 

ogranicza się do ich wykładni. Wyznaję pogląd, że Duch to praca Ducha Świętego w ludziach, woda to spisane Słowo 
Boże, a krew wyobraża ofiarne dzieło Chrystusa na Golgocie.  

34 Przykładowo pod koniec XVII wieku niektórzy szwajcarscy Anabaptyści nie widzieli nic złego w regularnym 
chodzeniu do kościołów państwowych w celu uspokojenia władz świeckich.  

35 Każdy chrześcijanin doświadczy jednej z tych prób lub więcej z nich. Chociaż przemoc fizyczna nie spotykała 
powszechnie chrześcijan w Nowym Świecie, to zawsze była ona powszechnym przeżyciem w świecie jako całości.  

36 Obecnie w niektórych miejscach geograficznych świat szanuje niektóre chrześcijańskie zasady. Jesteśmy za to 
wdzięczni. Nie powinniśmy uważać, że nie jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, skoro nasi sąsiedzi nie czują do nas 
nienawiści. Robimy to, czego naucza Biblia, i nie jest to takie ważne, czy sąsiedzi nas nienawidzą, czy nas lubią. 
Wiemy, że oni nie kochają zasad prawdziwego chrystianizmu, bo gdyby je kochali, to także staliby się wierzącymi.    

 
37 Henry F. Lyte, “Beneath His Wings”, Church Hymnal (Pod jego skrzydłami, śpiewnik kościelny); Scottdale, 

Pensylwania, USA: Mennonite Publishing House, 1927 r., pieśń nr 484. 

 



tę samą żarliwą pobożność, jaką wyrażali Anabaptyści. Nasze przeżycia mogą być inne, nasze 
sytuacje odmienne, lecz nasze przeznaczenie może być to samo.  

Nie dajmy się usidlić myślą, że naszym udziałem zawsze będzie pokój. Tego nie wiemy. 
Prawdziwy Kościół zawsze musiał liczyć się z prześladowaniami prawie w każdym miejscu. 
Ameryka Północna, gdzie chrześcijanie cieszyli się wolnością z wyjątkiem prześladowań w 
czasie wojny, jest wyjątkiem od reguły. Jesteśmy wdzięczni za błogosławieństwo wolności, 
lecz w pewnym stopniu jest ono dla nas próbą, podobnie jak są nią prześladowania. To, czy 
będziemy wierni zależy od tego, czy okażemy się uczniami Chrystusa bez względu na 
okoliczności.   

Prawdziwi chrześcijanie w każdym wieku i w każdym otoczeniu praktykują dyscypliny 
uczniów Chrystusa:  

„Nie jest uczeń nad mistrza ani sługa nad swego pana; wystarczy uczniowi, aby był jak 
jego mistrz, a sługa jak jego pan: jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego 
domowników! Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało 
być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w 
ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. I nie 
bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, 
który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle” (Mateusza 10,24-28). 

„Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed moim Ojcem, który 
jest w niebie. A tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi, i ja się wyprę przed moim 
Ojcem, który jest w niebie. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie 
przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem i 
córkę z jej matką, a synową z teściową.      I nieprzyjaciółmi człowieka będą jego 
domownicy. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto 
miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego 
krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto 
straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je” (Mateusza 10,32-39). 

„Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i 
dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem.  Kto nie niesie 
swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem” (Łukasza 14,26-27). 
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Rozdział 10.  
„Dajcie mi wolność wyznawania mojej wiary” 

Anabaptystyczny pogląd na państwo 
 

 
W 1529 roku władze Zurychu aresztowały Anabaptystę Hansa Müllera za jego wiarę. 

Leżąc w brudnym więzieniu napisał list do Rady Miejskiej: 

„Szanowni i Drodzy Panowie, błagam Was bardzo uprzejmie, byście okazali mi 
ojcowskie współczucie, jakie ma ojciec względem swych dzieci. Proszę, nie obciążajcie 
mojego sumienia, gdyż wiara jest wolnym darem Boga. . . . 

Zatem błagam Was, słudzy Boży, dajcie mi wolność wyznawania mojej wiary. . . . 
Miejcie współczucie dla moich małych dzieci i wypuśćcie mnie do domu na małą chwilę. 
Jak chcecie, by ludzie Wam czynili, tak czyńcie i Wy”1. 

Wielu Anabaptystów powtarzało wołanie Hansa Müllera. Wierni Anabaptyści nie 
chcieli ustanawiać „państwa anabaptystycznego”, tak jak to stało się w Munsterze, ani nie 
chcieli żyć jak buntownicy i kryminaliści. Po prostu chcieli szanować władze świeckie w 
każdej sprawie, która nie była sprzeczna z ich wiarą, i mieć swobodę w opiekowaniu się 
swymi rodzinami i w szerzeniu Ewangelii. W poniższych częściach zbadamy niektóre 
podstawowe czynniki rzutujące na relacje Anabaptystów z władzami świeckimi.  

 
Bezbronni chrześcijanie 
Władze świeckie muszą się bronić. Lojalni obywatele są jednym z ich największych 

atutów, gdyż mogą pomagać w obronie kraju w chwilach, gdy jest zagrożony. Obrona nie jest 
jedynym atutem wnoszonym przez obywateli na rzecz państwa; wiele państw docenia 
pokojowe usposobienie, posłuszeństwo prawu i dobrą etykę pracy. Jednakże w krytycznym 
czasie najważniejszą rzeczą dla państwa jest to, czy jego obywatele będą bronić siebie i 
narodu.  

Z uwagi na to, że wierni Anabaptyści nie chcieli posługiwać się bronią w celu obrony 
siebie i innych ludzi, nie pasowali do stereotypu „wzorowego obywatela”. Peter Riedemann 
napisał w swym Sprawozdaniu o naszej religii, doktrynie i wierze: 

„Skoro Chrystus, Książę Pokoju przygotował Królestwo i zdobył je dla siebie, to jest 
Kościół, przez swoją krew; w tymże Królestwie wszelka świecka wojna się skończyła, jak 
przedtem obiecano: ‘Z Syjonu wyjdzie prawo i słowo Pana z Jerozolimy! Wtedy 
rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują swoje 
miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza 
przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej”2. 

Menno Simons stwierdził: 

Tak nauczamy i nie uznajemy żadnego innego miecza, ani zamieszania w Królestwie 
lub Kościele Chrystusa, jak tylko ostry miecz Ducha, Słowo Boże. . . . Lecz cywilny 
miecz pozostawiamy w rękach tych, którym go powierzono”3. 

                                                            
1 List Hansa Müllera, 1530 r.. Cytat za dziełem pod red. Waltera Klaassena, Anabaptism in Outline (Zarys 

Anabaptyzmu), s. 293. 
2 Cytat za dziełem pod red. Waltera Klaassena, Zarys Anabaptyzmu, s. 277. 

3 The Complete Writings of Menno Simons (Dzieła wszystkie Menno Simonsa), s. 200. 
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Ani Riedemann, ani Simons nie przeczyli temu, że świat może posłużyć się mieczem. 
Ich myśl była taka, że skoro chrześcijanie wzorują się na Nowym Testamencie, to nie biorą 
udziału w świeckim przelewie krwi.  

Kiedy Anabaptyści wypowiadali komentarze na temat miecza, to myśleli o 
doświadczanych przez siebie prześladowaniach. Nie myśleli znanymi nam kategoriami wojen 
politycznych, lecz chodziło im o „święte wojny” w obronie „chrześcijańskiej” wiary4. Z tej 
przyczyny często wypowiadali komentarze, że państwo i jego „kościół” w przekonywaniu 
ludzi do poprawności swojej religii powinny posługiwać się argumentacją, a nie mieczem. 
Feliks Mantz oświadczył: „Tym, co ostoi się i zwycięży jest tylko miłość do Boga przez 
Chrystusa, a nie chełpienie się, potępianie, czy groźby. Bogu podoba się tylko miłość: kto nie 
potrafi okazywać miłości, nie ostoi się przed obliczem Boga. Prawdziwa miłość Chrystusowa 
nie niszczy przeciwnika; ten, kto ma być dziedzicem wraz z Chrystusem jest nauczony, że 
musi być miłosierny, jak miłosierny jest Ojciec w niebie”5. 

Dla Anabaptystów zasada nie stawiania oporu była czymś więcej niż unikaniem wojen; 
był to Biblijny ideał, który kierował wszelkimi relacjami międzyludzkimi. Bez względu na to, 
czy przeciwnik wywierał fizyczną, czy psychiczną presję, chrześcijanie mieli na to reagować 
cierpliwością, pokorą i przebaczeniem. Dobrze wyjaśnił to Jakub Hutter: 

„Nie chcemy nikogo krzywdzić; nie mamy uprzedzeń do naszych wrogów, nawet do 
Króla Ferdynanda. Nasz sposób życia, nasze zwyczaje i postępowanie są znane 
wszystkim. Zamiast krzywdzić człowieka za jeden grosz, wolimy ponieść stratę wielkości 
stu guldenów; i prędzej niż uderzymy naszego wroga ręką, włócznią, mieczem, lub 
halabardą, jak to czyni świat, będziemy gotowi umrzeć i poddać życie”6. 

Menno Simons stwierdził: 

„Wszyscy z Was, którzy chcieliby walczyć mieczem Dawida i jednocześnie być 
sługami Pańskimi, niech rozważą te słowa. . . . Jeśli On się nie spierał ani nie kłócił, to jak 
mógłby walczyć? Skoro jest łagodny względem wszystkich ludzi, to jak mógłby ich 
nienawidzić i krzywdzić? Jeśli ma być gotowym do nauki, to jak mógłby odłożyć broń 
apostolską? On jej potrzebuje. Jeśli ma uczyć pokory tych, którzy się sprzeciwiają, to jak 
mógłby ich niszczyć?”7. 

Czy takie pisma oznaczają, że Anabaptyści usiłowali przekonać świat, iż chcąc osiągać 
swoje cele nie powinien brać udziału w wojnie, lecz zrezygnować z przemocy? Na pewno 
Anabaptyści nalegali na kościół państwowy, by nie stosował przemocy wobec tych, którzy 
rzekomo dopuścili się wykroczeń w sprawach duchowych. Taki apel nie wydaje się sprzeczny 
z Pismem Świętym. Lecz Anabaptyści nie usiłowali odebrać miecza władzom. Rozumieli, że 
13 rozdział Listu do Rzymian ma taki sens, iż Bóg ustanowił władze, by pilnowały porządku 
publicznego, a ich głównym narzędziem jest siła. Wszyscy wierni Anabaptyści, z wyjątkiem 
Huterytów płacili podatki, bez względu na to, jaki użytek robiły z nich władze. Kilka cytatów 
jest jasnym wyłożeniem ich stanowiska:  

W 1531 roku, Bracia Szwajcarscy stwierdzili: 

                                                            
4 Jedyny wyjątek można znaleźć w oskarżeniach przeciwko Michałowi Sattlerowi. Kiedy sąd oskarżył go o 

nauczanie, że chrześcijanie nie powinni walczyć z Turkami (muzułmanami), gdyby ci dokonali najazdu na Europę, 
wówczas Sattler przyznał, iż zarzut jest prawdziwy. Taka wojna byłaby zarówno polityczną, jak i „świętą” wojną, 
podczas gdy zwalczanie Anabaptystów było tylko „świętą wojną”, walką ze swobodą wyboru religii. Reformatorzy i 
katolicy mówili, że była to wojna polityczna; lecz gdy byli zupełnie uczciwi, uświadamiali sobie, że wierni 
Anabaptyści nie stwarzali politycznego zagrożenia.     

5 Thieleman J. van Braght, Martyrs Mirror (Zwierciadło męczenników), s. 415. 
6 Jacob Hutter, List do Wicekróla. Cytat za dziełem pod red. Waltera Klaassena, Zarys Anabaptyzmu, s. 275. 
7 Dzieła wszystkie Menno Simonsa, s. 46. 
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„Według 13 rozdziału Listu do Rzymian, miecz, władza i autorytet, które mają być 
umieszczone w świecie i w nim używane, zostały ustanowione, by karać zło i chronić 
dobro. . .  W ten sposób apostołowie nauczali we wszystkich kościołach, że nie mogą one 
przeciwstawiać się . . . prawu, o ile zgadza się ono z ewangelią. . . . Wobec tego my 
wyznajemy, że akceptujemy władze i autorytety w świecie, ponieważ wszędzie są one 
ustanowione przez Boga. Oto dlaczego należy płacić podatki i cła”8. 

W 1532 roku Pilgram Marpeck napisał: 

„Przyznaję, że świeccy, cieleśni i ziemscy władcy są sługami Bożymi w ziemskich 
sprawach, lecz nie w Królestwie Chrystusa; według słów Pawła, należy się im wszelki 
cielesny honor, bojaźń, posłuszeństwo, podatek, opłata i danina”9. 

Główną różnicą między wiernymi Anabaptystami a skrajnymi Anabaptystami, takimi 
jak Münsteryci, było to, że większość skrajnych Anabaptystów uważała, że nie stawianie 
oporu było nakazem przeznaczonym na czasy ostateczne. Myśleli, że jednak w tym czasie 
Bóg nakazuje swemu ludowi niszczyć bezbożnych mieczem, jak w Starym Testamencie. 
Münsteryci są w naszych oczach odrażający z powodu swej poligamii i przemocy, ale opierali 
oni swą doktrynę na mieszaninie zasad Starego i Nowego Przymierza. Uznali, że nastał czas, 
by podnieść miecz na bezbożnych i powrócić do starotestamentowego, wojowniczego 
charakteru ludu Bożego10. 

To pomieszanie przymierzy było główną przyczyną tragedii w Münster. Wierni 
Anabaptyści mieli się na baczności przed takim błędem, rozumieli bowiem, że Stary 
Testament jest na zawsze zakończony11. 

 
Czy chrześcijanin może być urzędnikiem państwowym? 
Wierny Anabaptysta nie mógł być urzędnikiem, ponieważ nie stawiał oporu, lecz 

powodem tej odmowy było coś znacznie głębszego. W tej części zbadamy te powody.  
Wierni Anabaptyści odrzucali angażowanie się w sprawowanie władzy, ponieważ 

rozumieli Biblijną koncepcję dwóch królestw, objaśnioną w jednym z poprzednim 
rozdziałów. Kościół funkcjonuje w obrębie Królestwa prawdy i światła, lecz świat i jego 
władza służy królestwu ciemności. Nie jest to zaprzeczenie faktu, że Bóg ustanawia ziemskie 
rządy. Oznacza to raczej, że ziemskie rządy należą do świata i przy końcu czasów przeminą. 
Rządy funkcjonują w ramach powszechnej łaski, to jest błogosławieństwa i zaopatrzenia, 
których Bóg ogólnie udziela wszystkim ludziom, zbawionym i niezbawionym, by się nimi 
cieszyli. Lecz rządy nie należą do sfery odkupieńczej łaski, do przywilejów i 
błogosławieństw, które towarzyszą wiecznemu zbawieniu i wspólnocie świętych.       

Nie ma sprzeczności między faktem, że Bóg ustanawia rządy, a faktem, iż one należą do 
świata i przeminą. Bóg wyniósł do władzy faraona, ale to wyniesienie nie zbawiło faraona12. 
Bóg czasami stawia na stanowiskach najpodlejszych z ludzi, lecz postawienie na 
stanowiskach podłych ludzi nie zbawia ich ani nie usprawiedliwia żadnego zła, które czynią 
sprawując swój urząd13. Pilgram Marpeck stwierdził: 

„Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Z tej przyczyny żaden prawdziwy 
chrześcijanin nie może zarządzać miastem i bronić kraju. . . . Jest to funkcja ziemskich i 
tymczasowych władców, lecz nigdy nie należy ona do prawdziwych chrześcijan. . . . W 

                                                            
8 „Kolokwium Zofingen” 1531 r. Cytat za dziełem pod red. Waltera Klaassena, Zarys Anabaptyzmu, ss. 250, 251. 
9 Pisma Pilgrama Marpecka, s. 150. 
10 Cornelius Krahn, Dutch Anabaptism (Niderlandzki Anabaptyzm), ss. 138-145. 
11 Patrz: Rzymian 10,4. 
12 Patrz: Rzymian 9,17. 
13 Patrz: Daniela 4,17. 
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naszym czasie podjęło się tej funkcji wielu fałszywych [chrześcijan], a wśród nich papiści 
i ewangelicy (jak sami siebie nazywają). . .  

Trudno chrześcijaninowi być świeckim władcą. . . . . A gdyby nim został, i gdyby 
wszystko, co dotyczy królestwa tego świata było czynione właściwie, zgodnie z 
prawdziwie ludzkim i Boskim porządkiem i gdyby bezbłędnie rządził i rozkazywał we 
wszystkim . . . to jak długo sumienie pozwoliłoby mu pozostać urzędnikiem, bez 
porzucania Pana Jezusa Chrystusa i chrześcijańskiej cierpliwości, . . . albo przynajmniej, 
by nie chciał wyrządzić jakiejś szkody swej duszy lub chrystianizmowi, skoro nikt nie 
może służyć dwom panom, to jest królowi lub cesarzowi u świeckiej władzy, i 
Chrystusowi w duchowym, niebiańskim Królestwie”14. 

Tutaj Marpeck podniósł interesującą kwestię, co stałoby się z urzędnikiem, który został 
chrześcijaninem. Jego sumienie szybko by go potępiło, a on musiałby opuścić stanowisko lub 
porzucić Chrystusa. Na argument protestancki, że najlepszy rząd, to rząd chrześcijański, 
Marpeck odpowiedział: 

„Lecz Święty Paweł odróżnia świeckie władze od mądrości Chrystusa, mówiąc: Nie 
jest to mądrość władców tego świata 1 Koryntian 2,6. Jest zatem jasne, że świeccy władcy 
mają specjalną mądrość w swojej służbie. Lecz mądrość chrześcijańska nie przystaje do 
ich urzędu, ani im nie się nie przysłuży, skoro niesie ze sobą tylko łaskę, miłosierdzie, 
miłość do nieprzyjaciół, nadprzyrodzone sprawy duchowe, krzyż, ucisk, cierpliwość i 
niewymuszoną wiarę w Chrystusa... tylko przez Słowo Boże. Mądrość urzędu władców 
świeckich jest przewidziana do działania zewnętrznym mieczem w mściwości, braku 
miłosierdzia. . . i podobnych sprawach. Zatem nie ma podstaw twierdzenie, że nikt nie 
może lepiej kierować świeckim rządem niż chrześcijanin. Znaczyłoby to, że potrzebuje on 
w tym celu mądrości Chrystusa, albo że mądrością jego urzędu jest mądrość Chrystusa. 
Mądrość Chrystusa jest miłosierna i nie przysłuży mu się na jego urzędzie, ponieważ na 
swym urzędzie on nie jest miłosierny, lecz raczej jest mścicielem”15. 

Ta logika jest biblijna. Skoro chrześcijanin nie może zachowywać się po chrześcijańsku 
na świeckim urzędzie, to idea, jakoby chrześcijanin byłby najlepszym przywódcą świeckim 
jest bezpodstawna. Zgadzał się z tym Peter Riedemann, przywódca huterycki: 

„Zatem żaden chrześcijanin nie jest władcą, ani żaden władca nie jest chrześcijaninem, 
gdyż dziecko błogosławieństwa nie może być sługą gniewu. . . . 

... siła miecza przeszła na pogan, by nią karali swoich złoczyńców. Ale my nie 
jesteśmy tym zainteresowani, bowiem Paweł mówi: ‘Jakże bowiem mogę sądzić tych, 
którzy są na zewnątrz?’. Wobec tego, żaden chrześcijanin nie może panować nad 
światem.  

Ktoś może na to powiedzieć: ‘Zatem według tego poglądu, dla tych, którzy są u 
władzy, droga do życia jest zamknięta!’. Odpowiadamy: ‘Nie’, bowiem Chrystus mówi: 
‘Pójdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i uginający się pod ciężarem, a Ja wam dam 
wytchnienie’. Wobec tego jest to darmo dane wszystkim – zarówno władcom, jak i 
poddanym. . . . 

Jeśli zatem władcy pozbędą się swej chwały, jak to zrobił Chrystus, uniżą się wraz z 
Nim i pozwolą, by tylko Chrystus się nimi posługiwał, wówczas droga do życia będzie 
dla nich otwarta tak, jak dla innych. Lecz gdy Chrystus zaczyna działać w ludziach, to nie 
robi niczego innego niż sam czynił – a gdy ludzie usiłowali Go uczynić królem, uciekł”16. 

                                                            
14 Pilgram Marpeck, „Obrona”. Cytat za dziełem pod red. Waltera Klaassena, Zarys Anabaptyzmu, s. 263. 
15 Pisma Pilgrama Marpecka, s. 558. 
16 Peter Riedemann, Sprawozdaniu o naszej religii, doktrynie i wierze. Cytat za dziełem pod red. Waltera Klaassena 

Zarys Anabaptyzmu, ss. 261, 262. 
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Riedemann doszedł do tego samego wniosku, co Marpeck. Jeśli władca zaczynał służyć 
Chrystusowi, to musiał porzucić swoją świecką władzę.  

 
Praca na rzecz państwa 
W kwietniu 1525 roku, Pilgram Marpeck został urzędnikiem nadzorującym kopalnie na 

terenie Austrii. Urzędnik nadzorujący kopalnie strzegł prawa odnoszącego się do kopalni w 
danym regionie, dawał nowe kopalnie w dzierżawę, rozstrzygał spory prawne dotyczące 
branży kopalnianej i metalowej. Zbierał także dywidendy dla rządu i prowadził zapiski 
dotyczące działalności kopalniano- finansowej.    

Wygląda na to, że w regionie zarządzanym przez Marpecka wielu górników 
zainteresowało się Anabaptyzmem, tak że sam Marpeck zainteresował się tym ruchem za ich 
pośrednictwem. Dwa lata od chwili, w której Marpeck podjął tę pracę, władze z tego regionu 
wydały pełnomocnictwo przeciwko Anabaptyzmowi. Pod koniec roku 1527 władze pouczyły 
Marpecka, by aresztował Anabaptystów z jego regionu i donosił na nich, lecz on –
prawdopodobnie będąc już Anabaptystą – nie mógł tego zrobić. W 1528 roku władze 
skonfiskowały jego mienie i zmusiły do ucieczki. W dalszej części tego roku udał się do 
Strasburga. 

W Strasburgu mógł bardziej swobodnie oddać się swej działalności anabaptystycznej. 
Chcąc zarobić na trzymanie, pracował dla miasta jako inżynier. Jego prace obejmowały 
leśnictwo, górnictwo i inżynieryjne wytyczanie dróg wodnych z pobliskich gór do Strasburga, 
w celu transportowania tarcicy. W 1532 roku został przez Strasburg skazany na banicję. 
Marpeck udał się wówczas do St. Gall w Szwajcarii, gdzie był inżynierem nad młynami a 
także prawdopodobnie torował drogi wodne wokół gór, by zaopatrywać przemysł tkacki w 
mieście. W 1544 roku miasto Augsburg w Bawarii wynajęło Marpecka, by wykonał nowy 
projekt kanałów wodnych i naprawił je. Jednakże jego Anabaptyzm był niemiły 
pracodawcom, którzy w związku z jego religijną działalnością wielokrotnie go ostrzegali. 
Lecz nadal go zatrudniali, aż do jego śmierci w 1556 roku. 

Przekonania Marpecka odnośnie służby publicznej są najwyraźniej najbardziej spójne w 
historii Anabaptyzmu. Jego wysokiej jakości fachowość i umiejętności inżynierskie uchroniły 
go przed prześladowaniami. Prawdopodobnie dlatego utracił swoją pierwszą posadę, że 
odmówił wykonywania obowiązków niezgodnych z jego pogłębiającymi się przekonaniami. 
Jednakże ochoczo pracował na rzecz państwa w służbie publicznej, która nie była 
pogwałceniem jego zasad. Nie znamy żadnego innego szwajcarskiego lub 
południowoniemieckiego Anabaptysty, który pracował na rzecz państwa. Z powodu 
prześladowań niewielu z nich miałoby możliwość wykonywania służby publicznej w biblijny 
sposób, jak to czynił Marpeck. 

Takie same wierzenia mieli Huteryci, chociaż ich sytuacja polityczna była nieco inna. 
Zazwyczaj mieszkali na wsi, pod władzą panów. Ochoczo pracowali dla tych właścicieli 
ziemskich i produkowali wszelkiego rodzaju wyroby dla siebie i innych, lecz nie walczyliby 
za tych panów, ani nie wytwarzaliby broni. 

Niderlandzcy Anabaptyści we wczesnym okresie mieli niekonsekwentny stosunek do 
władz. Niektórzy władcy świeccy zostali Anabaptystami, lecz nie zrezygnowali ze swych 
urzędów17. Jednakże wydaje się, że nabrały mocy przekonania przeciwne piastowaniu 
świeckich urzędów. Nie wiadomo o żadnym przypadku piastowania urzędu w głównym 
nurcie Kościoła Menonitów w okresie od połowy XVI wieku do końca XVII wieku. Mniej 

                                                            
17 Franklin Hamlin Littell, The Anabaptist View of the Church (Anabaptystyczny pogląd na Kościół), s. 105. 

The Mennonite Encyclopedia (Encyklopedia menonicka), artykuł „Anabaptist—Mennonite Attitude Toward State” 
(Anabaptystyczno-menonicki stosunek do państwa).  
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tradycyjni Waterlandersi, którzy odłączyli się od głównego ugrupowania menonickiego w 
1556 roku, od 1581 roku pozwalali swym członkom piastować niektóre urzędy państwowe.    

W drugiej połowie XVII wieku i w XVIII wieku wśród niderlandzkich Menonitów 
zanikło przekonanie przeciwne piastowaniu przez nich urzędów państwowych. Jednakże 
przed XIX wiekiem jedynie mała grupa Menonitów faktycznie sprawowała takie urzędy. 
Potem zwiększył się ich udział w tej działalności.  

Z początku Menonici sprawowali takie urzędy, jak inspektorzy lub powiernicy 
polderów. Potem stali się szeryfami, zarządcami finansów i rekultywacji, burmistrzami, 
gubernatorami, sędziami, a nawet generałami w wojsku.          

 
Czy wolność religijna jest wynalazkiem Anabaptystów? 
Anabaptyści utrzymywali, że rządy należą do świata i wraz z nim przeminą. Te rządy 

składają się z niewierzących i w swym działaniu kierują się niechrześcijańskimi zasadami, 
zatem chrześcijanin nie powinien wchodzić w ich skład. Dlatego prawdziwy Kościół jest 
oddzielony od państwa.  

Ich przekonanie co do tej kwestii nie wypływało ze względów społecznych lub z badań 
nad naturą władzy świeckiej. Żaden z pierwszych Anabaptystów nie posiadał żadnej wiedzy o 
społeczeństwach, które funkcjonowałyby zgodnie z tym, czego spodziewalibyśmy się po 
Nowym Świecie. Nikt z nich nie był przywódcą sprawującym władzę, i prawie nikt z nich nie 
uczył się teorii dotyczących działania władzy. Ich przekonanie o rozdziale Kościoła od 
państwa wypływało z czystej nauki Biblijnej na temat miejsca i funkcji Kościoła. 
Komentowali kwestię rozdziału Kościoła od państwa w kontekście własnej usilnej prośby, by 
pozwolono im mieć odrębny Kościół.    

Oczywiście takie stwierdzenia zawsze wskazywały, że oddzielność tych instytucji jest 
Biblijna. Nieuchronnym wnioskiem było to, że reformatorzy także powinni oddzielić swe 
Kościoły od państwa, skoro twierdzili, że są Biblijni. Anabaptyści nie bronili jednak wolności 
religijnej jako socjalnej koncepcji społeczeństwa, tylko jako Biblijnej koncepcji dla Kościoła. 
Z zadowoleniem przyjęliby udostępnienie wolności wielbienia Boga całemu narodowi, lecz 
była to kwestia drugorzędna. Jako prawdziwy Kościół praktykowali rozdział Kościoła od 
państwa i dobrowolne członkostwo, lecz nie dlatego, że miało to sens pod względem 
politycznym, lecz dlatego, iż taki był Biblijny wzór życia Kościoła.      

Anabaptyści nie wynaleźli rozdziału Kościoła od państwa; wywiedli go z Biblii. W 
rzeczywistości postępowali zgodnie z przykładem wiernych wierzących działających w 
Średniowieczu. Największym wkładem, jaki wnieśli Anabaptyści nie była idea wolności 
religijnej i rozdziału Kościoła od państwa, lecz był nim ich wierny przykład chrześcijańskiego 
uczniostwa.  

Mimo to trzeba powiedzieć, że wnieśli coś do tej koncepcji. Fakt, że nie wycofali się i 
nie przestali działać, lecz nadal przeciwstawiali się dominującym schematom państwowego 
Kościoła, sprawił, iż popchnęli społeczeństwa do większej tolerancji. Z wyjątkiem swej 
odmowy poddania się państwu w kwestiach religijnych, zazwyczaj byli wzorowymi 
obywatelami. Niektóre rządy tolerowały ich, ponieważ pomimo swej religijnej odmienności, 
przyczyniali się do dobra kraju. Władze świeckie powoli przekonywały się, że odmienne 
wierzenia religijne nie musiały skutkować niepokojami społecznymi. 

Wszystkie odłamy Reformacji oraz katolicy mieli tendencję do prześladowań 
mniejszości, jeśli niereligijni przywódcy świeccy ich przed tym nie powstrzymywali. Główni 
reformatorzy nie obronili wolności religijnej. To prawda, że niektóre z ich pism zawierają 
usilne prośby o swobody religijne, lecz reformatorzy prosili o wolność, kiedy oni osobiście 
doświadczali ucisku. John Robinson, purytański pastor tak opisał tę sytuację: 

„Protestanci mieszkający w krajach papistów zazwyczaj proszą o tolerowanie religii: 
tak samo robią papiści, którzy mieszkają tam, gdzie dzierżą władzę protestanci; lecz 
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niewielu z obydwu grup, zwłaszcza z kleru … tolerowałoby drugą stronę tam, gdzie 
popiera ich świat”18. 

Kiedy Luter stanął w obliczu ekskomuniki oraz możliwej śmierci za swe wierzenia, 
oświadczył:  

„Nie trzeba okazywać posłuszeństwa książętom, kiedy nakazują, by poddawać się 
przesądnym błędom, i nie powinno się ich wzywać na pomoc, skoro nie mają na to 
poparcia w Słowie Bożym. . . . 

Mówię więc, że ani papież, ani biskup, ani żaden inny człowiek nie ma prawa 
wypowiedzieć żadnego słowa wiążącego dla chrześcijanina, chyba, że za jego zgodą. Gdy 
postępuje się inaczej, to jest to czynione w duchu tyranii . . . . Głośno wołam w obronie 
wolności i sumienia, i ogłaszam z przekonaniem, że żaden rodzaj niesprawiedliwego 
prawa nie może być narzucany chrześcijanom, z wyjątkiem tego, na co sami się zgodzą; 
ponieważ jesteśmy od wszystkiego wolni”19. 

Brzmi to jak negacja prawa, lecz Luter mówił o prawach religijnych, których celem było 
utrzymanie porządku w narodzie. Kiedy jednak później Luter zyskał ochronę ze strony 
niektórych panów i był prawie pewny powodzenia swego programu reform, stwierdził: 

„Z heretykami nie należy dyskutować, lecz bez posłuchania należy ich potępić, a gdy 
zginą w ogniu, wierni powinni zdusić zło w zarodku, i obmyć swe ręce we krwi 
katolickich biskupów i Papieża, który jest diabłem w przebraniu”20. 

Do księcia Saksonii napisał:  

„Będziesz miał bardzo obciążone sumienie, jeśli tolerujesz katolickie wielbienie Boga; 
gdyż żaden świecki książę nie powinien pozwalać swoim poddanym na to, by panował 
wśród nich rozłam na skutek głoszenia przeciwstawnych doktryn”21. 

Jan Kalwin, z początku twierdził, że Kościół 

„Nie ma władzy miecza, by karać lub przymuszać, nie ma władzy, by zmuszać, nie ma 
więzień, grzywien, lub innych kar, jakie nakładają władze świeckie. Poza tym celem jego 
władzy nie jest to, by ktoś, kto popełnił wykroczenie został ukarany wbrew swojej woli, 
lecz by mógł wyznać swoją pokutę przez dobrowolne poddanie się karze. Zatem różnica 
jest bardzo wielka; ponieważ Kościół nie przypisuje sobie tego, co należy do władz, ani 
władze nie mogą egzekwować tego, co jest egzekwowane przez Kościół”22. 

Gdy jednak Kalwin umocnił swój kościół w Genewie, uznał nieobecność na 
nabożeństwach za przestępstwo. Jeśli ktoś opuścił Komunię, miasto skazywało go na rok 
wygnania. Krytykowanie przywódców Kościoła uważano za bluźnierstwo, a bluźnierstwo 
podlegało karze śmierci. Kalwin napisał: 

„Ktokolwiek będzie się teraz spierał, świadomie i z własnej woli, że niesprawiedliwe 
jest karanie śmiercią heretyków i bluźnierców, zaciąga ich winę. Nie spoczywa to na 
barkach władzy ludzkiej; to Bóg przemawia i zaleca jako wieczną zasadę dla swego 
Kościoła”23. 

                                                            
18 M. Searle Bates, Religious Liberty: An Inquiry (Pytanie o wolność religijną, Nowy Jork, USA: International 

Missionary Council, 1945 r.), s. 155. 

 
19 Leo Pfeffer, Church, State, and Freedom (Kościół, państwo i wolność; Boston, USA : The Beacon Press, 1953 

r.), s. 21. 
20 Tamże, s. 21. 
21 Tamże, s. 21. 
22 Tamże, s. 22 
23 Tamże, s. 22. 
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Okresowi Reformacji towarzyszył bezprecedensowy24 wybuch okrucieństwa i 
nietolerancji, w czym uczestniczyli zarówno katolicy, jak i protestanci. Ogólnie rzecz biorąc 
Reformacja nie przedstawiała sobą postępu w kierunku wolności religijnej. Właściwie 
zahamowała ona wszelkie tendencje ku religijnej wolności. Z tej przyczyny wojny religijne 
były przez kolejnych 150 lat znaczącym elementem życia w Europie. Wolność religijna, która 
w końcu zwyciężyła w Europie nie była owocem działalności Kościołów, lecz przywódców 
politycznych, którzy stopniowo nabrali przekonania, że nie warto toczyć wojen na tle 
religijnym”25. 

Kiedy osadnicy przybyli do Nowego Świata, to większość kolonii i miast przyjęła 
religię większości i według schematu ze Starego Świata prześladowała tych, którzy się z nią 
nie zgadzali. Pierwsi kolonizatorzy stosowali wobec ludzi o odmiennych poglądach 
religijnych egzekucje26, biczowanie i inne kary. Wielu ludzi, takich jak purytańscy osadnicy, 
którzy począwszy od 1630 roku zaludniali części Nowej Anglii, przybyło do Nowego Świata, 
by zdobyć religijną wolność dla siebie. Jednakże w swoich osadach wielu z nich aktywnie 
prześladowało wszystkich, którzy wyznawali odmienne religie. Dotyczy to niderlandzkich 
osiedli w Nowym Jorku, katolickich osiedli w  Maryland27, i anglikańskich osiedli na 
południu. W wielu rejonach karano grzywną rodziców, którzy mieli skrupuły przeciwko 
chrztowi niemowląt. Jednakże te prześladowania zanikły z powodu rosnącej fali nacjonalizmu 
w koloniach, rosnącej liczby ludzi w ogóle nie zainteresowanych określoną religią, oraz 
nasilającą się odrazą do prześladowań, a także ewidentnym sukcesem wolnych kolonii, takich 
jak Pensylwania28 i Rhode Island. Począwszy od 1650 prześladowania były w zaniku, choć 
słabe ich pozostałości utrzymywały się aż do skutecznego położenia im kresu przez Pierwszą 
Poprawkę w 1791 roku29. Staranne studium historii Ameryki ukazuje, że dlatego doszło do 

                                                            
24 Mówię bezprecedensowy, ponieważ wiele źródeł zgodnie twierdzi, że prześladowania prawdziwego Kościoła w 

okresie Reformacji były najzacieklejsze w całej historii. Zresztą nie tylko miało miejsce prześladowanie prawdziwego 
Kościoła, lecz także różne sektory nominalnego Kościoła w straszny sposób prześladowały się wzajemnie.  

 
25 W pewnym sensie Reformacja była korzystna dla koncepcji wolności religijnej, ponieważ wywołała konflikt 

religijny, który zirytował przywódców politycznych.  
26 W Nowej Anglii purytanie dokonali egzekucji czterech kwakrów. W stanie Virginia państwowy Kościół 

Anglikański ustanowił karę śmierci za bezbożną mowę, bluźnierstwo i naruszanie Sabatu (tak wówczas nazywano 
odpoczynek niedzielny – przypis tłumacza). Katolicki rząd Maryland narzucił karę śmierci za bluźnierstwo i 
ateistyczne wypowiedzi. Patrz: Leo Pfeffer, Church, State, and Freedom, ss. 63-75. 

27 Później stan Maryland znalazł się w rękach protestantów. Ci, którzy nie mieli władzy politycznej, doznawali 
ucisku.  

28 William Penn rozpoczął swoją kolonizację pod koniec XVII wieku. Nieliczni niderlandzcy Menonici znaleźli się 
w Nowym Jorku już w latach 40. XVII wieku. Jednakże pierwsze osiedla menonickie zaczęły być tworzone dopiero 
pod koniec XVII wieku i na początku XVIII wieku. Wszystkie te osady znajdowały się w Pensylwanii, gdzie 
osiedleńcy mogli swobodnie praktykować swoją religię.  

29 Temat prześladowań nie jest omawiany w szkolnych podręcznikach historycznych. Chcąc udowodnić powyższe 
twierdzenia podaję cytaty z dzieła Leo Pfeffera, Church, State, and Freedom, (Kościół, państwo i wolność, ss. 81, 82), 
szanowanego dzieła historycznego na temat wolności religijnej:  

„W sierpniu 1700 roku prowincja Nowy Jork wydała prawo, że każdy jezuita, ksiądz lub inny duchowny 
wyświęcony przez Papieża, który pozostanie w prowincji po 1 listopada 1700 roku, nauczając lub praktykując 
katolickie doktryny, obrzędy czy udzielając rozgrzeszenia, ‘powinien być uznany i poczytany za wichrzyciela i za 
osobę zakłócającą spokój publiczny i bezpieczeństwo oraz za wroga prawdziwej religii chrześcijańskiej i powinien 
zostać skazany na wieczne wygnanie’.  W 1704 roku stan Maryland zabronił księżom rzymskokatolickim chrzcić 
dzieci, a w 1716 roku narzucił surowe kary na publicznych urzędników, którzy po złożeniu urzędowej przysięgi brali 
udział w mszy. W przededniu Rewolucji gubernator Pensylwanii, jedynej kolonii, która nie przeszkadzała w 
publicznym odprawianiu katolickich obrzędów, wyraził opinię, że nawet w tej kolonii taka praktyka jest nielegalna.     

Katolicy nie byli jedynymi ofiarami kolonialnych restrykcji religijnych. W Virginii aż do czasu Rewolucji 
zaprzeczanie Trójcy karano trzyletnim więzieniem, a unitarianin lub wolnomyśliciel mógł być pozbawiony władzy 
rodzicielskiej. Baptyści, zwłaszcza w ‘okresie Wielkiego Prześladowania’ w latach 1768 do 1774, byli biczowani, bici, 
podlegali aresztowi, grzywnom i byli więzieni, czasami o chlebie i wodzie. W 1774 roku Madison napisał do 
przyjaciela: ‘Ta diaboliczna, zrodzona w piekle zasada prześladowań sroży się wśród niektórych. . . . Jest to dla mnie 



9 
 

rozdziału Kościoła od państwa, iż uznano, że religia jest zbyt nieistotną sprawą, by o nią 
walczyć. Nie było to efektem popierania przez Amerykanów Biblijnej doktryny rozdziału 
prawdziwego Kościoła od władzy państwowej. Historycy są zgodni, że przy tworzeniu 
państwa procent Amerykanów należących do jakiegokolwiek kościoła był bardzo niski, nie 
większy niż cztery procent.  

Najbardziej uzasadniony związek Anabaptyzmu ze swobodami religijnymi w Ameryce 
widoczny jest w ruchu baptystycznym. Londyn był schronieniem dla uciekinierów 
anabaptystycznych pod koniec lat 30. XVI wieku. Kościół Anabaptystyczny nie przetrwał w 
Anglii, lecz idee, których był depozytariuszem mogły wpłynąć na powstanie 
separatystycznego zboru Johna Smytha, od którego wywodzą się pierwsze kościoły 
baptystyczne. Później John Smyth i część jego kościoła ubiegali się o członkostwo w 
Kościele Menonitów w Amsterdamie. Pozostali członkowie kościoła Smytha nie zgadzali się 
z menonickimi poglądami na wojnę i przysięganie. Około 1610 roku utworzyli Generalny 
Arminiański Kościół Baptystyczny. Kalwińscy Baptyści zaczęli niezależnie działać około 
trzydzieści lat później.  

Ze wszystkich wyznań religijnych w Ameryce najbardziej zaangażowane w walkę o 
wolność religijną były ugrupowania baptystyczne. Wywodziły się z europejskiego 
separatyzmu i były przeciwne zjednoczeniu Kościoła z państwem. Ich początki wiązały się 
też z kontaktami z anabaptystycznymi uchodźcami w Anglii i Menonitami w Holandii. 

 
Lekcje na dzisiejsze czasy 
Żyjemy w innej atmosferze niż to było udziałem naszych anabaptystycznych braci. Nie 

cieszyli się swobodami religijnymi, ani nie mieli rządu, który udzielałby obywatelom dużej 
wolności osobistej. Obecnie większość Menonitów wierzy, że obecnie zbyteczne i 
niemożliwe jest wyznawanie poglądu Anabaptystów na władze. Argumentują, że znajdujemy 
się w odmiennej sytuacji, mając inne możliwości i obowiązki. Jest to po części prawda. Lecz 
w żadnym wypadku nie unieważnia to Biblijnej doktryny głoszącej, że chrześcijanin nie 
powinien angażować się w sprawy polityczne.  

Wierni Anabaptyści stanowczo sprzeciwiali się protestanckiemu poglądowi na władze 
tak długo, jak cierpieli prześladowania, a nawet nieco dłużej. W końcu jednak presja 
ideologiczna ze strony protestantyzmu wpłynęła na zmianę ich stanowiska, najpierw w 
Europie, a potem w Ameryce. Ten proces wskazuje na grożące nam niebezpieczeństwo. 
Gdybyśmy obecnie płacili za nasze wierzenia naszą krwią, to presja, by powoli lub 
nieznacznie zmienić nasze poglądy prawdopodobnie nie byłaby zbyt wielka. Albo bylibyśmy 
chrześcijanami, albo byłoby inaczej. Skoro jednak wywierana jest na nas ogromna presja 
ideologiczna ze strony chrześcijaństwa, byśmy zmienili nasze poglądy, to grozi nam 
nieświadome włączenie świeckich koncepcji do zasad Biblijnych, które wyznajemy30.  

Wierni Anabaptyści nie podzielali nadziei Jana Kalwina, że za pomocą władz można 
wykorzenić moralne zło. Rozumieli, że władze są konieczne, ponieważ źli, samolubni ludzie 

                                                                                                                                                                                          
nad wyraz męczące. W tym czasie w przyległym okręgu co najmniej pięciu lub sześciu rozsądnych ludzi jest 
zamkniętych w więzieniu za głoszenie swych religijnych przekonań, które zasadniczo są bardzo ortodoksyjne’. 

Tym Madisonem był James Madison (1751-1836), znany także jako ‘Ojciec Konstytucji’”.  

 

 
30 Demokracja przynosi Reszcie w Nowym Świecie wiele błogosławieństw, lecz stwarza także pewne zagrożenia. 

W Ameryce zawsze dominuje opinia większości, chyba że jest bardzo silny powód, by się z nią nie zgodzić.  Dla 
Reszty niebezpiecznym czynnikiem w zasadzie większości nie jest to, że mogłaby na pewnym etapie prześladować 
mniejszości, lecz że w okresie wolności może złamać wewnętrzną wolę Reszty w przeciwstawianiu się duchowemu 
zepsuciu. Zasada większości może skłonić Kościół do wiary w to, że kto ma siłę, ten ma rację, i że liczby mogą być 
decydującym czynnikiem w rozstrzygnięciach doktrynalnych. Każdy Kościół, który w sposób aktywny i stanowczy nie 
trzymał się Biblii jako wyższej od opinii publicznej, uległ degeneracji i zniżył się do poziomu moralnego mas.  
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często gotowi są zdeptać innych członków społeczeństwa, by osiągnąć własne cele. 
Uświadamiali sobie, że rządy posługujące się mieczem i wywierające gniew na osobach 
łamiących prawo świeckie, są sługami zatrudnionymi przez Boga w ramach Jego planu 
powszechnej łaski (Rzymian 13,4). Wiedzieli także, że Bóg w nauczaniu ludzi zbawczych 
prawd nie posługuje się nieodkupionymi rządami świeckimi, lecz Biblią i swoim ludem. Piotr 
Riedemann stwierdził: 

„Zatem władza jest obrazem, znakiem i przypomnieniem o odejściu człowieka od 
Boga, i należałoby wzywać wszystkich ludzi, by wyciszyli się i rozważyli, do czego 
doszli i jak bardzo upadli, by tym szybciej powrócili do Boga i ponownie otrzymali 
utraconą łaskę”31. 

Jesteśmy skłonni przekładać prawdę Biblijną głoszącą, że władze karzą zło, na ideę, iż 
władze powinny popierać chrześcijańskie ideały. Czasami zbyt optymistycznie patrzymy na 
ideę, że władzy mogą przyczyniać się do poprawy warunków moralnych społeczeństwa. 
Następujące sfery powinny być przedmiotem troski:  

 
Nie powinniśmy wypowiadać stwierdzeń popierających lub odrzucających kandydatów 

na urząd polityczny. Biblia wyraźnie stwierdza, że wybory są w ręku Boga i że w królestwie 
ludzkim postępuje On według swej woli. Trudno jest powstrzymać się od rozważania, kto w 
naszej opinii jest moralnie odpowiednim kandydatem na jakiś urząd, lecz takie wybory 
musimy pozostawić w ręku Boga. Biblia i historia pokazują, że Bóg niekoniecznie wybiera 
przywódców politycznych na podstawie ich walorów moralnych. Chociaż chrześcijaństwo 
głośno się tego domagało, Bóg nigdy nie prosił go o radę w sprawie swoich poczynań wobec 
świeckich królestw.  

Każde zdanie prawdziwych chrześcijan powinno popierać Boży miernik wobec nas, 
który brzmi:  

„Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy 
innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc 
kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się 
sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie” (Rzymian 13,1-2). 

Zamiast oczekiwać, że naprawimy świat przez polityczne ustawodawstwo, powinniśmy 
wzywać świat do zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Nominalne chrześcijaństwo usiłuje 
podnieść poziom moralny narodu za pomocą ustaw. Jednakże takie podejście nie ma poparcia 
w Nowym Testamencie, w przykładzie Chrystusa ani w przykładzie wczesnego Kościoła32. 

Chrześcijanie świadczą o zbawieniu; nie mówią niewierzącym, jak mogą lepiej 
funkcjonować, pozostając w grzechu. Nasze przesłanie dla wszystkich niechrześcijan brzmi: 
„Musicie się na nowo narodzić” (Jana 3,7). Chrześcijanie nie są głównie społecznymi 
odnowicielami; są nosicielami Słowa Życia. Kiedy ludzie przyjmują Słowo i wolę Boga, to 
stają się ludźmi społecznie odnowionymi, lecz dzieje się to po zbawieniu. Chrześcijanie są 
powołani na ambasadorów Chrystusa: „jak gdyby przez nas Bóg upominał [ludzi]; w miejsce 
Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem” (2 Koryntian 5,20). 

Każdy wysiłek zmierzający do uzdrowienia moralności narodu stawia chrześcijanina w 
sferze, w której nie może przemawiać z autorytetem. Każda próba zmiany postępowania ludzi 

                                                            
31 Peter Riedemann, Sprawozdanie o naszej religii, doktrynie i wierze. Cytat za dziełem pod red. Waltera Klaassena 

Zarys Anabaptyzmu, s. 259. 

 
32 Bóg ustanowił rządy, by utrzymywać porządek i zwalczać zło. Jeśli rządy to czynią, jest to z pożytkiem dla 

chrystianizmu. Lecz oczekiwanie, że zdołamy „schrystianizować” naród za pomocą politycznych środków nie jest 
Biblijnym podejściem.  
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wprowadzana zamiast przedstawiania im Słowa, które zmienia serca, rozwadnia Ewangelię i 
udaremnia cel prawdziwego Kościoła. Prowadzi do traktowania chrystianizmu jako 
praktykowania dobrej moralności. Kościół zachowa swój standard sprawiedliwości dla siebie, 
przedstawiając go światu jako godny przyjęcia. Jeśli zrezygnujemy z głoszenia ludziom 
pełnego przesłania Nowego Testamentu, ponieważ niewielu na nie reaguje pozytywnie, i 
uciekniemy się do promowania takich zewnętrznych zasad moralnych jak w Dziesięciu 
Przykazaniach, to duchowy stan naszych kościołów szybko będzie odbiciem tej ideologii.    

 
Nie powinniśmy wywierać presji na władze, by przy rozstrzyganiu kwestii politycznych, 

takich jak kara śmierci, kierowały się zasadami Nowego Testamentu. Niektóre zasady 
Biblijne są dla władz świeckich użyteczne, a Stary Testament zawiera konkretne rady dla 
władz izraelskich. Jednakże Nowy Testament nie zawiera przepisu na skuteczne sprawowanie 
władzy świeckiej. W wyrazisty sposób umieszcza on angażowanie się w piastowanie władzy 
poza sferą działalności chrześcijanina. Nawet 13 rozdział Listu do Rzymian nie zawiera 
wskazówek dla władz świeckich, jak powinny sprawować swój urząd. Po prostu informuje 
chrześcijanina, że Bóg tak to zaplanował, by niezbawione osoby utrzymywały porządek 
publiczny. To, czy stosują one karę śmierci nie jest naszą sprawą, lecz leży w ich gestii. 
Chrześcijanie nie znajdą w Biblii poparcia dla praktyki pouczania władz w tych sprawach.  

Metody właściwe rządom świeckim są stosowane tylko przez tych, którzy odrzucili 
Chrystusa. Takie metody nie są oznaką sprawiedliwości, tylko upadłej natury. Sam fakt, że 
Bóg ustanowił (zorganizował, określił, utworzył) władzę świecką, nie oznacza, iż istnieją 
sprawiedliwe metody sprawowania władzy. Bóg wiedział, że niektórzy ludzie odrzucą 
zbawienie, wiedział też, iż tacy ludzie będą samolubni, będą dominowali nad drugimi i 
naturalnie staną się anarchistami. Dlatego ułożył plan, by utrzymać pewną miarę 
sprawiedliwości społecznej. W ramach tego planu Bóg posługuje się niezbawionymi ludźmi, 
by utrzymywali prawo i porządek, tworząc w ten sposób znośne warunki dla Jego stworzeń. 
Relacja Boga z władzami świeckimi jest zasadniczo bezosobowym posługiwaniem się nimi. 
A bezosobowe posługiwanie się kimś to coś innego niż wieczne zbawienie.      

Chrześcijaństwo usiłuje kontrolować moralność za pomocą środków świeckich, 
ponieważ nie zdołało utrzymać prawdy w swych własnych zgromadzeniach. Rozwodniło 
Ewangelię i stało się zwietrzałą solą. Teraz usiłuje skłonić ludzkie rządy do zrobienia tego, 
czego powinien dokonać Kościół przez wywieranie chrześcijańskiego wpływu.   

Reszta, która wierzy Bogu na Słowo, rozkwitnie. Dlatego, bracia i siostry, ‘wznieśmy 
modlitwę za Resztę, która jeszcze pozostaje’ (Izajasza 37,4). 

„Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować 
was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, 
ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy 
byli przed wami.  

„Wy jesteście solą ziemi; lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się już nie 
przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie 
może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod 
naczyniem, ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza 
światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, 
który jest w niebie” (Mateusza 5,11-16). 

„Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie 
dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan 
Zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną! On 
położy kamień na szczycie wśród okrzyków: Cudny, cudny! . . . Bo ci, którzy gardzili 
dniem małych początków, będą się jeszcze radowali…” (Zachariasza 4,6-7.10). 
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