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Jedna ze skupin charismatických køesanù se drí stranou

MODRÝ
KØÍ
Zdenìk Vojtíek

Jedním ze zøejmých znakù køesanského charismatického hnutí1
u nás je to, e jeho jednotlivé souèásti - církve, nezávislé sbory
i skupiny pùsobící v rámci necharismatických církví - si jsou navzájem blízké. Na jedné konferenci se tak mùe setkat tøeba katolický
charismatik se èlenem nezávislého sboru Mana. V dobrovolné, ale
zato naprosté izolaci zùstává jen jedno pomìrnì velké charismatické spoleèenství. Nedává o sobì vìdìt na veøejnosti,2 je uzavøené a témìø necharismaticky zahledìné do sebe. Nese romantický
název: Modrý køí.
V køesanském svìtì je jako Modrý køí
ovem známo nikoli charismatické, ale protialkoholní spoleèenství. Jeho zakladatelem
je faráø Louis-Lucien Rochat, který spolu
s dalími 27 køesany vytvoøil roku 1877
první spolek Modrého køíe. Ze výcarské
enevy se hnutí tìch, kdo podepsali abstinenèní závazek, rozíøilo do dalích zemí.
Ji roku 1890 proto vznikla organizace, která
dnes pod názvem Mezinárodní svaz Modrého køíe sdruuje èlenské národní svazy
v témìø padesáti zemích. Spolky Modrého
køíe jsou motivovány touhou zachraòovat
lidi od alkoholu podobnì, jako známìjí Èervený køí zachraòuje jejich holé ivoty.3
První dìjství
Na Slovensko se hnutí dostalo roku 1896
z Maïarska díky tajemníku budapeského
spolku Modrého køíe Jánu Chorvátovi
(1869-1941). 4 Mylenka protialkoholní,
duchovní i sociální aktivity se rychle ujala
na chudém a alkoholem tìce zkoueném
moravsko-slovenském pomezí a získala nadené propagátorky v sestrách Márii (18581924) a Kristinì (1960-1936) Royových. Díky
nim se pro èeské i slovenské spolky stala
centrem Stará Turá. Abstinentný a dobroèinný spolok Modrý krí, zaloený roku
1897, tam provozoval sirotèinec, Domov
bielych hláv i nemocnici a v irokém okolí
si pochvalnou pozornost zaslouily jeho
obìtavé dobrovolné diakonky.
Ale vztah spolkù Modrého køíe a jejich
okolí nebyl zcela jednoduchý. Úderné misijní úsilí, iroká sociální práce ve skrovných
podmínkách, ponìkud pøehlíivý vztah
k lidové zbonosti i obìtavé nadenectví
charakterizovaly spolky Modrého køíe
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v zaèátcích vude v Evropì a byly pøíèinou
podezírání a opovrení i na Slovensku
a Moravì. Èlenové spolkù provokovali své
okolí nìkdy a okatým odmítáním nejenom
alkoholu, ale i tabáku a tance a dalími
asketickými zásadami.5
Také modlitební setkání v rodinách
a spoleèné biblické studium, vedené laiky,
bylo evangelické církvi, k ní vìtina slovenských modrokøianù patøila, podezøelé.
Zpùsobem zbonosti mìli tito lidé jistì nejblíe k èeské Svobodné církvi reformované,6
která konala také na Slovensku svou misii
a s tamními spolky Modrého køíe spolupracovala. Po vydání nového církevního
zákona v roce 1949, který nedovoloval èinnost náboenských spolkù, se nìkteøí èlenové Modrého køíe k této církvi7 pøipojili,
vìtina jich ale zùstala evangelíky. Modrý
køí byl komunistickými úøady roku 1952
v Èeskoslovensku zlikvidován, ivá vzpomínka na rozsáhlou sociální a misijní práci
ho ovem o mnoho desetiletí pøeila.
Druhé dìjství
Ji nìkdy koncem 60. let zaèaly pøes eleznou oponu pronikat na Slovensko mylenky køesanské charismatické obnovy. Jejich
stoupenci se ocitali v podezøení z neloajality
jak ze strany státu, tak ze strany svých církví. Tak se èasem tvoøily hlouèky politických
i církevních disidentù - v baptistické církvi
kolem Júlia Kremského, v evangelické kolem
dr. Treèianské a v Cirkvi bratské kolem Duana Rojka. Z tìchto kruhù pocházela vìtina tìch, kdo brzy po sametové revoluci,
v dubnu 1990, vytvoøili z døíve neoficiálních
spoleèenství Vnútromisíjne a alianène
hnutie Modrý krí.
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Ve vedení aliance stanul Duan Rojko, ale rozhodující slovo od zaèátku
patøilo kazatelce a prorokyni, bratislavské dìtské lékaøce maïarského
pùvodu Gyorgyi Treèianské, nazývané
veobecnì teta Ïordika. Hnutí nechtìlo
být novou církví, ale pouhým obecenstvím podobnì, jako byly kdysi spolky
Modrého køíe. Fakticky se ale církví stalo vysluhováním svátostí (køtu a veèeøe Pánì)
a èím dál tím zøetelnìjí výzvou, aby jeho
pøívrenci opustili Babylón své døívìjí
církevní pøíslunosti. A tak s pùvodním
Modrým køíem zùstal spoleèný jenom
název. Dnení èlenové se narozdíl od starého Modrého køíe k abstinenci nezavazují .
Na zaèátku 90. let obecenství rychle rostlo o køesany, nespokojené se zboností ve
svých církvích, kterou povaovali za formální. Jakoby se trochu obrátila situace z 50.
let, protoe nejvíce jich pøicházelo z Církve
bratrské. Jiní se pøipojili z baptistické, evangelické èi letnièní církve nebo z nekøesanského prostøedí. Do Modrého køíe je vedla
touha po hlubím duchovním ivotì a vøelých vztazích. Statek Rojkových v Lieskové u Staré Turé zájmu brzy nestaèí. Vznikají
obecenství Modrého køíe na jiných místech
Slovenska a hnutí se íøí i za èeské hranice,
kde se k nìmu pøipojují i nìkteré dosud samostatné skupiny køesanù (Náchod, resp.
Police nad Metují).
Modrý køí charakterizuje ho dùraz na
vánost a opravdovost vnitøního duchovního ivota. V centru modliteb, kázání, proroctví i osobní zbonosti je bázeò pøed Bohem. Laka duchovního ivota je nastavena tak vysoko, e nutnì pøicházejí pocity
nedostateènosti a viny. Jednotlivci jsou
vedeni k tomu, aby se detailnì zaobírali nejposlednìjími záhyby své due a zkoumali
své moné poklesky. Praxe veøejného vyznávání høíchù, pøi ní nejsou výjimkou ani intimní zpovìdi pøed desítkami a stovkami

posluchaèù, vyvolává u nìkterých pøísluníkù stavy úzkosti. Nae zbonost mìla
tmavý nátìr, reflektuje dnes tento rys jeden
z bývalých èlenù, i kdy si vzpomíná i na
radost, která se projevovala pøedevím
v písních o spasení, odputìní èi dùvìøe
v Boha.8
Vìrouka Modrého køíe v nièem nepøesahuje probuzenecký (evangelikální) proud
protestantského køesanstva. Za podmínku
spasení se povauje obrácení, spojené
s generální zpovìdí, od nìho se odliuje
následné znovuzrození jako vìdomé rozhodnutí pro víru v Jeíe. Po tìchto aktech
má být køesan naplnìn svatým Duchem,
co se projeví darem (charismatem) modlitby nesrozumitelnou øeèí (glosolálií). Kadodenní ivot je veden tzv. ivým slovem,
pasáí z Bible, která je vyloena alegoricky
tak, aby je bylo moné aplikovat do konkrétních denních situací. Stejnì jako v dalích skupinách charismatického hnutí je
i v Modrém køíi dán dùraz na proroctví,
glosolálii i na biblické vyuèování.
Nejvíce cenìno je vyuèování tety Ïordiky. Její pozici ve skupinì Modrého køíe
dobøe ilustruje pøíhoda z první poloviny 90.
let, v ní hrálo hlavní roli její proroctví o datu
vlastní smrti. My jsme se intenzivnì modlili za to, aby nám byla ponechána, vzpomíná jedna z bývalých pøíslunic hnutí,
protoe jsme si neumìli pøedstavit pokraèování Modrého køíe bez ní. Právì tìmto
modlitbám pak byla pøisouzena zásluha na
tom, e teta Ïordika nezemøela.9
Plné nasazení nejen do modliteb, ale
i do èastých a obvykle velmi dlouhých spoleèných setkání je základem dalího charakteristického rysu sborù Modrého køíe.
Je jím tzv. obecenský duch. Tímto pojmem
je vyjádøen mimoøádný pocit sounáleitosti,
otevøenosti a jednoty, který modrokøiané
proívají. Nasmìrování na Slovensko a vìdomí duchovní jednoty mezi Èechy a Slováky je patrné v tom, e i v èeských zemích
jsou bìnì pouívána slovenská slova a na-

Preèo spí?
... V istom veriacom muovi Pán vzbudil túbu po oèistení a po hlbom
duchovnom ivote. Mnohé noci preplakal a prosil o oèistenie mylienok, reèí i skutkov. V jedno nede¾né odpoludnie sa odovzdane modlil
s bratmi, aby ho Pán naplnil svojím Duchom. Svätý Duch zostúpil na
neho a on zaèal prorokovat. Ked chválil Pána, zaèal hovorit v jazykoch. Boj sa týmto dòom neskonèil. Pán v òom ïalej konal oèisujúcu prácu. Brat získal ve¾a poehnania a aj Pán mnohých obnovil cez jeho slubu.
Veriaci, ktorí preili naplnenie Svätým Duchom, majú istotu. Tak, ako poznajú èasový
údaj svojho obrátenia, práve tak vedia, kedy ich naplnil Svätý Duch. Nehovoria o tom
neisto, alebo veobecne. ...
Preèo spí?, Modrý krí, 1991, str. 36.
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podobován zpùsob øeèi tety Ïordiky, Duana Rojka a dalích pøedstavitelù.
Obecenský duch je povaován za vyí
hodnotu ne svazky s nevìøícimi lidmi,
co jsou v podstatì vichni mimo Modrý
køí. To samozøejmì vede k oslabení vztahù
èlenù Modrého køíe k pøíbuzným a známým
a bohuel i k rozpadùm manelství. Citovì
bohaté prostøedí sborù Modrého køíe je
toti atraktivnìjí pro eny ne pro mue,
kteøí proto èasto zùstávají vnì. Vzhledem
k tomu, e setkání Modrého køíe nejsou
veøejná, hradba mezi manelskými partnery
rychle roste.
Obecenský duch jako známka ivota
skuteèného køesanského spoleèenství je
také jedním z dùvodù elitáøství a zdrcující
kritiky, kterou èlenové Modrého køíe stíhají
pøísluníky církví, a dokonce i jiných skupin
charismatického hnutí. Spolupráce s jinými
køesany se zatím neobjevila a ani vìrouènì
blízcí køesané nemají dovolen vstup do
shromádìní Modrého køíe. Zákaz navtívit
spoleèná setkání platí i pro odpadlíky.
V Èeské republice vykrystalizovala
v prùbìhu 90. let tøi hlavní centra Modrého
køíe: v Opavì, v Praze - Horních Poèernicích
a v Náchodì. Pøipoèítáme-li slovenské sbory, mùeme odhadnout poèet èlenù sborù
Modrého køíe v souèasné dobì snad a na
jeden tisíc. V rámci této skupiny pùsobí
dìtská organizace Lúè a vychází i dìtský
èasopis. Mezi charismatickými skupinami
u nás se tedy jedná bezpochyby o jednu
z nejvìtích.
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Poznámky
1 Charismatické hnutí pùsobí jako hnutí obnovy køesanství od konce 50. let 20. století. Spolu s letnièním
hnutím sdílí pøesvìdèení o tom, e pro ivot køesana je
nezbytný køest Duchem, který se projeví schopností
modlitby v neznámých jazycích (glosolálií).
2 Nejsou známy ádné letáky, internetové stránky ani jiné
formy sebepøedstavení.
3 http://www.blaues-kreuz.de, download 11. 4. 2002.
4 Sto let ve slubì evangelia (1880-1980). Jubilejní sborník Církve bratrské, Církev bratrská, Praha 1980, str.
194.
5 Michalová J., Michonìk P., Interview s Bobou Èíèelovou a starkou Èíèelovou, Listy z kaplnky, 1998, str. 3.
6 Pozdìjí jméno: Jednota èeskobratrská, dnes: Církev
bratrská, resp. Cirkev bratská.
7 Tehdy ji zvané Jednota èeskobratrská.
8 Rozhovor 15. 9. 2001.
9 Rozhovor 11. 8. 2001.
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