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ÚVOD 

 Novokřtěnectví jako inspirace pro americkou náboženskou scénu je 

unikátní a v dnešní době stále aktuální téma. Se skupinami novokřtěnců jsme 

se v historii seznámili i na území českého státu. Současný stav poznání je 

minimální. Historik a přední moravský habánolog Jiří Pajer dokazuje 

působení novokřtěnců na Moravě na základě archeologických nálezů. Kvůli 

pronásledování a rekatolizaci byli novokřtěnci nuceni odejít do Evropy a 

odtud dále emigrovali do USA a Kanady. Zmíněnou situaci mapuje autor Petr 

Macek ve své knize Nejnovější angloamerická teologie, která sleduje hlavní 

ideové proudy a směry.  

Současná americká náboženská scéna, se všemi jejími projevy a 

současná teologická reflexe (jak v konfesních teologických seminářích, tak na 

odděleních religionistiky nebo náboženských studií na státních universitách) 

se řadí – zákonitě – ke zdrojům amerického křesťanství. Americké 

křesťanství bylo ve svých počátcích silně ovlivněno novokřtěnectvím. 

Kvakeři, mennonité, amišové, hutterité – ti všichni spoluvytvářeli americké 

dějiny, kulturní i duchovní minulost. Kladu si za cíl potvrdit následující 

hypotézu: pokud se dnes některé myšlenkové proudy amerického křesťanství 

snaží vracet k tradici, vrací se tím zároveň i k novokřtěneckým základům. 

Většina modelů, které jsou v americké teologii nosné – od korelační teologie, 

přes teologii procesuální, teologii náboženského pluralismu a různé odnože 

teologie evangelikální, se vracejí k novokřtěneckým základům. V životě členů 

amerických církví a náboženských společností se stále zřetelněji objevuje 



potřeba obnovy, vyjádřena někdy požadavkem opětovného křtu, jindy 

různými pokusy o budování království Božího na zemi. 

Cílem disertace je dokázat, do jaké míry je současná teologická reflexe 

a především pak náboženská scéna skutečně závislá na tradičních modelech, 

v čem tyto modely překračuje a jak dalece jsou novokřtěnecké myšlenky 

skutečně přítomné i v současné moderní americké společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH A STRUKTURA PRÁCE 

Celá práce je rozdělena do dvou hlavních celků. Kompletně 

obsahuje jedenáct kapitol, jež se dále dělí na podkapitoly. První část 

disertační práce s názvem: „Novokřtěnecké hnutí v Evropě“ (kapitola 

1-6) se zaobírá novokřtěneckým hnutím na evropském kontinentě, 

opírá se o historická fakta a představuje historický obraz 

novokřtěnectví v Evropě. Základní myšlenky hnutí stejně jako hlavní 

představitelé jsou uvedeny. Kapitola o novokřtěnectví, reformační 

teologii a otázky křtu tvoří důležitou část celého novokřtěneckého 

obrazu, který je doplněn o různá pojetí u novokřtěneckých vůdců. 

První kapitola s názvem „Historický obraz novokřtěnectví“ (s. 

12-23) pojednává o původu hnutí a vzniku první novokřtěnecké 

kongregace. Základní myšlenky a znaky hnutí jsou uvedeny. Sleduji 

šíření hnutí v rámci Evropy i mimo ni.  

Název druhé kapitoly: „Raní vůdci švýcarských bratří ve 

stručnosti“ (s. 24-28) vypovídá o celém jejím obsahu. Jsou uvedená 

zvučná jména jako je Felix Manz, Conrad Grebel, George Blaurock, 

Wilhelm Reublin a Michael Sattler. 

Následuje třetí kapitola „Další vůdčí osobnosti novokřtěnců 

v Holandsku, Německu, Čechách a Tyrolsku “ (s. 29-33), která uvádí 

stručné životopisy jiných významných vůdců, mezi které patří Pilgram 



Marpeck, Hans Denck, Balthasar Hubmaier, Jakub Hutter a Menno 

Simons. 

„Novokřtěnectví a reformační teologie“ (s. 34-46) je kapitolou 

čtvrtou a zde jsem přeložila výtah z Schleitheimské konfese z roku 

1527, z Dordrechtské konfese z toku 1632, zaobírala jsem se tématikou 

bratři a vyznávání kréd, trinitologií u novokřtěnců. Sola fide a Sola 

Scriptura nemohla být opomenuta. 

Pátá kapitola s názvem „Otázka křtu a různé pojetí u 

novokřtěneckých vůdců“ (s. 47-50) rozebírá křest u švýcarských bratří, 

křest v holandském pojetí a křest u Pilgrama Marpecka. 

Závěr první části uzavírá šestá kapitola s názvem: „Pravá církev, 

její hlavní znaky a postavení mimo stát“ (s. 51-59), jež se pro 

novokřtěnce stala typickým znakem. Novokřtěnecký pohled na 

křesťanský život a církev, láska a nenásilí v životě novokřtěnců, večeře 

Páně a odluka církve od státu jsou zde důkladně popsány. 

Druhý samostatný celek s názvem Novokřtěnecké hnutí 

v zámoří (kapitola 7-11) se tématicky zabývá novokřtěnci ve Spojených 

státech amerických s důrazem na současnost.  

V sedmé kapitole „Novokřtěnci přes Atlantik do Ameriky“ (s. 

61-82) stručně popisuje příchod jednotlivých novokřtěneckých skupin - 

amišů, hutteritů, mennonitů a církevních bratrů v průběhu dějin. 

Postřehy z novokřtěnecké konference „Who Are We?“ jsou uvedeny 

poslední podkapitole nesoucí název: „Dnes obyčejní lidé v oblasti 

Lancaster County očima Evropanky“ (s. 79) 

„Obecné shrnutí: Rozdělení novokřtěneckých skupin a 

rozmanitost v USA“ (s. 83-88) tvoří osmou kapitolu. Vyrovnává se 

s rozmanitostí v USA a se schizmatem. Obecně jsem rozebrala tradiční, 

konzervativní a liberální novokřtěnecké skupiny, které jsou doplněny 

grafických schématem pro lepší srozumitelnost. 

Novokřtěnecká teologie není jednotná, proto kapitola devátá 

s názvem: „Společné představení dnešních novokřtěnců“ (s. 89-97) 

jmenuje společná témata jako je křest v podání tradičních a liberálních 

skupin, teologii a svátosti u dnešních novokřtěnců, Eucharistii, odívání 

a vzhled, otázka autority, církve a státu, nastolení míru a vzájemné 

pomoci. 

Celá moderní situace je pak sledována v desáté kapitole 

s názvem: „Současný život novokřtěnců ve Spojených státech 

amerických na příkladu Washington-Franklin Mennonite Conference“ 

(s. 98-111). V listopadu 2011 jsem provedla v uvedené komunitě 

terénní výzkum. Představila jsem Washington-Franklin Mennonite 

Conference z historického hlediska, uvedla jsem její aktivity, strukturu 

komunity, vnější separační symboly, tradiční domov i zaměstnání. 

Speciální podkapitolu tvoří popis nedělní školy a ranní bohoslužby 



v Paradise Mennonite Church (s. 105) a večerní bohoslužby na příkladu 

Pondsville Mennonite Church (s. 107) 

Jako reakcí na kvalitativní výzkum v terénu bylo sestavení 

dotazníkového šetření, kterým se zabývá jedenáctá kapitola s názvem 

„Informace o projektu a realizace dotazníkového šetření ve vybraných 

státech ve Spojených státech amerických“ (s. 112-150). Cílem sestavení 

mého dotazníku bylo představit současný pohled novokřtěnců v 21. 

století na jejich život v USA, na to, jak novokřtěnci vnímají vliv 

současné americké náboženské scény a opačně, zda a popřípadě do jaké 

míry mohou anabaptisti ovlivňovat americkou náboženskou scénu. 

Sběr dat probíhal po dobu tří měsíců a interpretace výsledků je 

v disertační práci podrobně uvedena (s. 117-144). Zvlášť jsou 

vyhodnocena data z dotazníkového šetření (s. 144) a zvlášť pak 

závěrečné vyhodnocení otevřených otázek (s. 146). V závěrečné 

kapitole jsou výsledky plně vyhodnoceny. Výstupy z dotazníků jsem 

zpracovala jak v podobě slovní interpretace, tak u některých okruhů 

otázek pro lepší znázornění i v podobě grafické. Výsledky 

z dotazníkového šetření dávají neobyčejný smysl celé disertační práci. 

Závěr celé disertace hodnotí novokřtěnecké hnutí v současnosti 

a shrnuje celý badatelský přínos.   

 

TEORETICKÝ A PRAKTICKÝ PŘÍNOS DISERTAČNÍ 

PRÁCE 

 V České republice není dostatek informací na toto téma. Chybí 

literatura i případné překlady do českého jazyka. Společnost není 

dostatečně informována o propojenosti klasických novokřtěneckých 

rysů se současnou americkou náboženskou scénou. Hlavním přínosem 

disertace je obsáhlejší pojednání o způsobu života současných 

novokřtěneckých skupin ve Spojených státech amerických na základě 

vlastního bádání z roku 2011. Práce propojuje historický základ 

se soudobou americkou náboženskou scénou, proto její povaha je 

komplexní.   

Zrod novokřtěneckého hnutí v 16. století během reformace a 

následné mučení a úmorná persekuce novokřtěnců jsou pouhými 

nevratnými fakty historie. Na mnohých místech Evropy je dnes obtížné 

najít stopy původních novokřtěneckých hnutí nebo vůbec 

novokřtěneckou víru jako takovou. Ti, kteří se rozhodli si ponechat 

svoji víru, odešli do jiných lokalit a posléze  emigrovali do Spojených 

států amerických a Kanady. Současná americká náboženská scéna, se 

všemi svými projevy se zákonitě hlásí ke zdrojům amerického 

křesťanství. Americké křesťanství bylo proto ve svých počátcích silně 

ovlivněno novokřtěnectvím. Skupiny z původních novokřtěnců 



(mennonité, amišové, kvakeři, hutterité) založily nové denominace a žijí 

dodnes na určitých místech v zámoří. Předložená disertace se 

konkrétně zaměřuje na novokřtěnecké kongregace v oblastech 

Pensylvánie, Marylandu, Texasu, Virginie, Tennessee a Ohia a přináší 

systematicky zpracované informace a názory novokřtěnců z 21. století. 

Kvakeři, mennonité, amišové, hutterité – ti všichni spoluvytvářeli jak 

americké dějiny, tak i kulturní a duchovní historii. Disertace má 

potvrdit následující hypotézu: pokud se dnes některé myšlenkové 

proudy amerického křesťanství snaží vracet k tradici, vrací se tím 

zároveň i k novokřtěneckým základům. Cílem je také dokázat, do jaké 

míry je současná teologická reflexe a především pak americká 

náboženská scéna skutečně závislá na tradičních modelech 

novokřtěnectví a jak dalece jsou tyto myšlenky přítomné i v 

současnosti.  

Stanovená hypotéza se potvrdila. V současném americkém světě 

dochází k návratu k novokřtěneckým kořenům. Stále je aktuální tradice 

žít na základě Ježíšova učení a upřímně zdůrazňovat království Boží. 

Z toho hlediska novokřtěncům nestačí jen učení samotné, ale 

opravdově touží žít královský život.  

Kde lidé přijali novokřtěneckou vizi pravého učení, tam se stali 

dědici zmíněné tradice.  Kde lidé věří v náboženskou svobodu, věří v 

oddělení státu od církve, praktikování nenásilí a nekonformity, tam 

vstupují do původní novokřtěnecké tradice. Snažila jsem se nalézt 

pravou hodnotu a míru novokřtěneckých tradic v současné americké 

náboženské scéně. Na základě výzkumu se poodkryla skutečnost, že 

církev a náboženská víra je častokrát v průběhu dějin uchovávána díky 

krédům a rituálům. Poněvadž novokřtěnectví není založeno ani na 

jedné z činností, jádro myšlenek původního hnutí nemůže být tedy 

zachováno ani krédy ani rituály. U novokřtěnců jde o srdeční vyznání. 

Jestliže má být novokřtěnectví uchováno, musí být skutečně naplněno a 

žito. Pokud dnes, ale i v budoucnosti nebude žádný závazek žít 

biblickou pravdu, potom novokřtěnecké hnutí přestane existovat. Na 

rozdíl od reformátorů, novokřtěnectví není víra samotná, je to víra, 

která se projevuje v činech. Pokud pravý duch novokřtěnectví má být 

zachován, pak musí být zachována biblická rovnováha mezi vnitřním a 

vnějším vyjádřením víry. Jeden z možných způsobů je ten, který 

novokřtěnci započali již na začátku svého hnutí – a to separací od 

světa. 

Za hlavní přínos své práce považuji skutečnost, že byla možnost 

provést terénní výzkum v oblasti Marylandu. Z toho důvodu informace 

obsažené v disertační práci nemají povahu pouhých citací z odborné 

literatury, ale přináší praktický pohled novokřtěnců v současnosti. Na 

základě osobního poznání jsem zjistila, že současní novokřtěnci ve 



Spojených státech amerických jsou prosperující komunitou, která se 

snaží žít podle Ježíšova učení. Dodržují nekonformní způsob života a 

v jejich životech je vidět jistá separace od okolního světa. Novokřtěnci 

si však velmi dobře uvědomují vliv různých amerických denominací, 

který je znatelný v jejich životech. V porovnání se 16. stoletím dochází 

nejen k úpadku tradičních praktik (ve stylu oblékání, při bohoslužbách 

etc.), ale také k odlivu členů k liberálnějším církvím. Z toho důvodu 

novokřtěnci v současnosti vyzývají k nápravě tradic a morálky, vyzývají 

k posílení identity a integrity církve. Novokřtěnci vyznávají naprosté 

nenásilí a zachovávání míru. Některé skupiny se zapojují do misijních 

činností. 

Novokřtěnci v 21. století jsou si vědomi toho, že mohou 

pozitivně ovlivňovat americkou náboženskou scénu i širší konzumní 

společnost. Není to jejich hlavní úkol, aby pozitivně napravovali 

společnost. Oni sami se pouze snaží žít důsledný křesťanský život plný 

lásky a oddanosti. 
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SUMMARY 

 

 In the Czech Republic there is not enough information on this 

topic. Literature and potential translations into Czech language are 

missing. The society is not sufficiently informed about the 

interconnections between classic features of the Anabaptists and the 

contemporary American religious scene. The main contribution of the 

Thesis is to describe the current way of life of Anabaptist groups in the 

United States which is based on my own research from November 

2011. The work combines historical background with contemporary 

American religious scene. Its character is comprehensive.  

The birth of the Anabaptist movement in the 16th century 

during the Reformation and the subsequent torture and persecution of 

Anabaptists are irreversible facts of history. Nowadays is difficult to 

find traces of the original Anabaptist movements or even their faith 

itself in many places in Europe. Those who had chosen to keep their 

faith escaped to other locations and eventually migrated to the United 

States and Canada. The current American religious scene, with all its 

manifestations, is bound to the sources of American Christianity. 

American Christianity was in its infancy strongly influenced by 

Anabaptism. Groups from the original Anabaptist movements 



(Mennonites, Amish, Quakers, Hutterites) established a new 

denomination and since that time they have been living in some places 

overseas. My work specifically focuses on Anabaptist congregations in 

areas of Pennsylvania, Maryland, Virginia, Texas, Tennessee and Ohio. 

Quakers, Mennonites, Amish, Hutterites – all of them shaped the 

American history as well as cultural and spiritual history. The Thesis 

should confirm the following hypothesis: if today some streams of 

American Christianity try to restore to the traditional, they return also 

to the Anabaptist fundamentals. The reason of this project is to 

demonstrate to what measure is the current theological reflection and 

especially the American religious scene dependent on traditional 

models of Anabaptism and how far these ideas are present today.  

Stated hypothesis was confirmed. Today’s American world heads 

back to Anabaptist roots. It is still current tradition to live according to 

the Teaching of Jesus and honestly emphasize the Kingdom of God. 

Just learning is not enough for Anabaptists themselves from this point 

of view, because they truly desire to live in the Kingdom. Where people 

accepted the Anabaptist vision of true teaching, there they became 

heirs of that tradition. Where people believe in religious freedom, the 

separation of church and state, non-resistance and nonconformity, 

there they enter to the original Anabaptist tradition. I tried to find the 

true value and extent of Anabaptist tradition in the contemporary 

American religious scene. There is a fact that church and religious 

beliefs are often kept in the course of history by creeds and rituals. 

Since Anabaptism is not based on either of these, the core beliefs of 

the original movement cannot be preserved by creeds or rituals. It is 

not a head Religion, neither it is only a heart religion. If the Anabaptist 

is to be preserved, it must be lived out. If there is no commitment to 

live out biblical truth, then Anabaptism will soon cease to exist. Unlike 

the reformers, Anabaptism is not faith alone, it is a faith that expresses 

itself in works. If the true spirit of Anabaptism is to be preserved then 

a scriptural balance needs to be maintained between this inner, outer 

expression. The separation from the world might be one of the right 

ways how to maintain this balance. 

According to my personal experience I realized that the current 

Anabaptists in the United States of America are a prosperous 

community which tries to live in accordance with Jesus’s Teachings. 

They become aware of influence from different American 

denominations which can be seen in their lives. There are many 

differences (clothes, church service, etc.) compared to the 16th century. 

Nowadays Anabaptists believe in non-resistance and peacemaking. 

Some groups join missions as well. 



Anabaptists in 21st century know that they can have a positive 

influence on the American religious scene and on the broader 

consumer society. This is not their main aim.  They only try to live a 

consistent Christian life full of love and devotion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE 

ANOTACE 

Současná americká náboženská scéna, se všemi jejími projevy se 

zákonitě hlásí ke zdrojům amerického křesťanství. Americké 

křesťanství bylo ve svých počátcích silně ovlivněno novokřtěnectvím. 

Kvakeři, mennonité, amišové – ti všichni spoluvytvářeli jak americké 

dějiny, tak zároveň kulturní i duchovní dějiny. Proto cílem projektu je 

dokázat, do jaké míry je současná teologická reflexe a především pak 

americká náboženská scéna skutečně závislá na tradičních modelech 

novokřtěnectví a jak dalece jsou tyto myšlenky přítomné i v 

současnosti. V prvé řadě je třeba stanovit historicky určité společné 

rysy klasického novokřtěnectví, které měly vliv na dějiny amerického 

křesťanství, dále pak stručně charakterizovat jednotlivé proudy 

novokřtěnectví ve Spojených státech amerických a na závěr bude 

podán současný stav novokřtěnců na základě vlastního bádání z roku 

2012. 

ANNOTATION 

The current American religious scene, with all its 

manifestations, is bound to the sources of American Christianity. 

American Christianity was in its infancy strongly influenced by 

Anabaptism. Quakers, Mennonites, Amish – all of them shaped the 

American history as well as cultural and spiritual history. The reason of 

this project is to demonstrate to what measure is the current 

theological reflection and especially the American religious scene 

dependent on traditional models of Anabaptism and how far these 

ideas are present today. Primarily, we need to establish some common 

features of historical classical Anabaptism, that influenced the history 

of American Christianity. It is essential to briefly summarize the 

various Anabaptist streams in the United States of America. Finally  it 

will be described the actual state of Anabaptists based on my own 

research from the year 2012. 
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