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HULDRYCH ZWINGLI
(1484—1531)
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Életrajzának fontosabb évszámai

1484 A svájci Wildhausban született január 1-jén.
1494 A bázeli Szt. Theodore iskolában tanult.
1496 Bemben folytatta tanulmányait.
1498 Tanulmányokat végzett a Bécsi Egyetemen.
1502 A Bázeli Egyetemen tanítani kezdett.
1504 Megszerezte a B. A. tanulmányi fokozatot.
1506 Megszerezte az M. A. tanulmányi fokozatot; lelkipásztori szolgálatot kezdett darusban .
1512 Tábori lelkészként szolgált Olaszországban a svájci zsoldosok között.
1516 Elköltözött Einsiedelnbe.
1518 Elítélte a bűnbocsátó cédulák árusítását.
1519 Elkezdte zürichi szolgálatát mint a nép papja a Gross Münsterben.
1521 Szembeszállt a zsoldoskatonaság intézményével.
1522 Prédikált „Az élelem szabad használatának választásáéról; titokban feleségül vette Anna Reinhardot.
1523 Kiadta 67 tételét, tanainak összegezését; beterjesztette ügyét a zürichi tanácshoz az első zürichi

vitában, és jóváhagyták nézeteit.
1527 Jóváhagyta az anabaptisták üldözését, ideértve Manz Félix vízbe fojtását is.
1529 Marburgban találkozott Lutherrel és Melanchtonnal.
1531 Októberben meghalt a kappeli csatában.

Zwingli prédikációiról

Alig volt néhány nap Zwingli szolgálata idején, amikor 
ne ment volna fel a szószéki lépcsőn legalább egyszer. E sok 
prédikálás ellenére -  feltehetően több mint háromezer 
prédikációt mondott -  csupán néhány prédikáció maradt fenn, 
és ez eléggé meglepő, ha arra gondolunk, hogy Kálvin János 
prédikációinak százai vannak a birtokunkban.

Bizonyos okok miatt Zwinglinek nagyon kevés prédiká
ciója maradt fenn. Először: nem kézirat alapján prédikált, és 
másodszor: nem voltak gyorsírói, mint Kálvinnak. Zwingli 
kézirat nélküli prédikálása elengedhetetlenül hozzátartozott 
prédikálási stílusához. Ezzel nem azt mondjuk, hogy nem 
készült föl, hanem inkább azt, hogy szabadon fenn akarta tar
tani a bensőséges és azonnali kapcsolatot hallgatóival, és a pil
lanatnak megfelelően követte a gondolatok fonalát. Lénye
gében a kézirat nélküli prédikálással Zwingli elevenné és 
gyakorlativá akarta tenni beszédeit. Ahelyett, hogy irónnal a 
kezében készült volna, inkább mély elmélkedésben töltötte 
idejét. A meglevő prédikációkat Zwingli emlékezetből írta le 
az események után, és azok a legtöbb esetben az eredeti be

szédek kibővített változataivá lettek. Ez magyarázza, hogy 
legtöbb nyomtatott prédikációja rendkívül hosszú.

Jóllehet Zwingli beszédei lényegében biblikusak voltak, 
két kategóriába estek. Zwingli szerette a Biblia egy-egy 
könyvét sorozatosan magyarázni. Miután végigprédikált egy- 
egy kiválasztott bibliai könyvet, csak azután vette elő a 
másikat. Alkalmilag azonban vagy megszakította sorozatát 
egy bizonyos témával kapcsolatban, vagy egy másik 
szószéken prédikált, ahol megfelelő témát választott az alka
lomhoz illően. Például 1522 nyarán Zwingli két prédikációt 
mondott az Ötenbachi Konventen Isten igéje és Szűz Mária 
címmel. Zwingli tematikus prédikációi klasszikus anyagok 
gazdagságáról breszélnek. Ráadásul számos bibliai idézetet 
alkalmazott minden esetben.

Zwingli prédikációiban őrizkedett a színpadiasságtól és a 
magasröptű szónokiasságtól. Bátorította tanítványait, hogy 
kerüljék a széles gesztusokat, ne prédikáljanak se túl gyorsan, 
se túl lassan, se túl hangosan, se túl halkan. Maga Zwingli 
gyenge hangon beszélt, amit feljegyzések szerint erősített a 
zürichi bor. Korábbi életpályáján gyors beszédű prédikátornak 
ismerték. Prédikációi általánosságban legalább félórásak


