
 
 

KTO SÚ BAPTISTI 
 

 
Napriek pomenovaniu "krstenci" (preklad z gréckeho slova "baptisma" = "krst"), baptisti kladú 

väčší dôraz na slobodnú vieru a nasledovanie Ježiša Krista, ako na krst, ktorý považujú za vonkajšie 
vyjadrenie ľútosti nad svojimi hriechmi a prejav poslušnosti Bohu. 

Dejiny baptistov sú spojené so snahou uplatniť dôslednú reformáciu cirkvi v Anglicku v 16. st. 
Ľudia, ktorí sa o to pokúšali, dostali posmešný názor "puritáni". Prirodzene, že pod reformou cirkvi 
ako dnes, tak aj vtedy, si mnohí ľudia predstavovali mnoho protichodných vecí. Skupina puritánov, 
ktorá sa vzdala možnosti reformovať štátnu anglickú cirkev sa rozhodla od tejto cirkvi oddeliť 
(separovať, z čoho vzniklo ich označenie ako "separatisti") a niektorí z nich koncom storočia 
emigrovali pred prenasledovaním do Amsterdamu. Bolo tam okolo troch stoviek anglických 
utečencov, ku ktorým sa r. 1607 pridal anglikánsky kňaz John Smyth (1554-1612). Smyth a s ním 
okolo tridsať ďalších členov spoločenstva r. 1608 dospeli k názoru, že krst nemluvniat nie je biblický, 
a preto sa znovu pokrstili. (Väčšina historikov tvrdí, že Smyth sa najprv pokrstil sám, no sú aj takí, 
ktorí to popierajú.) Smyth, napriek tomu, že nevedal nájsť žiadnu cirkev, "ku ktorej by sa mohol 
s dobrým svedomím pripojiť", veril, že "všetci kajúci a veriaci kresťania sú bratia v spoločenstve 
viditeľnej cirkvi, nech žijú kdekoľvek…". 

Pôvod slovenských baptistov je výsledkom nemeckej baptistickej misie v Uhorsku v druhej 
polovici 19. st. a sčasti aj pôsobenia slovenskej americkej emigrácie. Väčšinou išlo o prostých ľudí, 
ktorí odchádzali za prácou do zahraničia a stretli sa tam s novým prístupom k vyznávaniu kresťanskej 
viery. Tí, ktorí sa potom vrátili do vlasti, praktizovali svoju vieru najprv v domácnostiach, neskôr 
začali stavať budovy na zhromažďovanie ("modlitebne", alebo "zhromaždenia"). Dnes sú slovenskí 
baptisti organizovaní v cirkvi s názvom "Bratská jednota baptistov" a v Slovenskej republike majú 
okolo dvetisíc registrovaných členov. 

Baptisti kladú dôraz na osobné a slobodné vyznávanie viery v Ježiša Krista jedine podľa Biblie, 
preto odmietajú napísať všeobecne záväzné "baptistické" vierovyznanie. Staré ekumenické 
vierovyznania považujú za pravdivý, ale nie dokonalý výklad Biblie. Hoci dnes už nie sú svojím 
individuálnym štúdiom Biblie a vyznávaním viery tak provokatívni, ako v minulosti, ich dôraz na 
etickú čistotu cirkvi a vernosť každého kresťana Biblii patrí ešte stále k ich poznávacím znakom. 
Základným motívom činného života baptistov je svedectvo o Božej láske, ktorá ponúka ľuďom 
odpustenie hriechov a večný život pre Kristovu obeť na kríži.  


