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Služba hudbou – biblický průvodce
Záměr hudby
Bible vysvětluje, že každý dobrý dar pochází od Boha (Jakub 1,17). Hudba je
jedním z Božích dobrých darů. Bůh dal lidem i andělům dar vytváření hudby
(Genesis 4,21, Job 38,7). Cílem hudby a zpěvu je radovat se a chválit Boha (Žalm
95,1-2).
Věřící jsou vyzýváni „nebýt opití vínem, ve kterém je zhýralost, ale naplněni
Duchem, jeden k druhému mluvit v žalmech a písních a duchovních písníčkách,
zpívat a vytvářet melodii Pánu ve svých srdcích“ (Efezským 5,18-19). Řecké slovo
pro duchovní (pneumatikov) znamená: netělesný, např. (lidsky) nadpozemsky
krásný nebo (démonicky) duch (konkrétně) nebo (božsky) nadpřirozený,
obnovující nebo (nábožensky) duchovní.
Proto se křesťané mají vyhýbat tělesné hudbě jako: 1) Smyslné (např. Marilyn
Monroe zpívající Hodně štěstí, zdraví) 2) Sarkastické 3) Uštěpačné 4) Divoké, bez
kontroly 5) Vulgární, děsivé, okultní, s tématikou smrti atd.
Chvála a uctívání v celé Bibli
V novém zákoně věřící zpívali Pánu oslavné písně (Skutky 16,25). Byli také
povzbuzováni, aby učili a napomínali „jeden druhého v žalmech a písních,
duchovních písničkách, zpívajíce s milostí Pánu ve svých srdcích“ (Koloským 3,16).
„Je někdo radostný? Ať zpívá žalmy“ (Jakub 5,13). Žalm je zasvěcená oslavná
píseň směrovaná k Pánu jako odezva za jeho velkou lásku. V knize Zjevení a skrze
celou Bibli, každá píseň byla Bohu zpívána inteligentním, srozumitelným,
úctyhodným, na Boha zaměřeným způsobem (Zjevení 5,9 a 15,3). Bůh si přeje,
abychom „zpívali chvály s porozuměním“ (Žalm 47,7 a 1. Korintským 14,7-9) a „s
díkuvzdáním“ (Žalm 147,7). Jsme vybízení, abychom „hráli s uměním a hlasitě“
(Žalm 33,3) a „Zpívejte Pánu! Prozpěvujme radostně Skále našeho spasení“ (Žalm
95,1) a „Radostně volejte Pánu, celá země, prozpěvujte, radujte se a zpívejte
chvály“ (Žalm 98,4).
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Máme „Chválit Pána v kráse svatosti“ (Žalm 29,2). Můžeme také „chválit Jeho
jméno tancem, ať mu zpívají chvály s tamburínou a lyrou“ (Žalm 149,3). I když
nacházíme hlas jako prvořadý nástroj písně v Bibli, tanec a hudební nástroje byly
také použité k vyjádření chvály našemu Stvořiteli. Chválení by se v jednotě mělo
soustředit na Boha (2. Královská 5,13; Římanům 15,6) Mělo by to být v souladu
s Božím Slovem a mělo by to být všem srozumitelné (1. Korintským 14,7-9.14-15;
Koloským 3,16; Zjevení 5,12-13). Mělo by nést ovoce Ducha (což je) láska, radost,
pokoj,…mírnost, sebeovládání (Galatským 5,22-23). Pěvecké sbory jsou biblické
(2. Královská 5,12-14; Nehemiáš 12,31-40; Zjevení 19,1-6).
Další Biblický průvodce
Chválení by nemělo být tak hlasité, aby nepoškodilo tělo (do nedávna
neexistovaly zesilovače) (1. Korintským 3,17). Hudební nástroje by neměly
přehlušit hlasy (Žalm 47,7). Uctívání by nemělo směrovat pozornost k týmu nebo
hlavnímu interpretovi – „cokoliv děláte, dělejte vše k oslavě Boha“ (1. Korintským
10,31; viz také 1. Korintským 13,5). „Budete uctívat Pána svého Boha, a jenom
Jemu sloužit“ (Matouš 4,10). Bůh touží, aby „se všechny věci děly slušně a
v uspořádání (1. Korintským 14,40), protože „Bůh není původcem zmatku ale
pokoje“ (1. Korintským 14,33). Proto by hudba neměla být zmatená nebo
bouřlivá. V Bibli zpíval Boží lid s porozuměním. Proto by se mělo vyhýbat hlučným
kytarám či hlasům nebo nesrozumitelnému rámusu v rozporu s Božím slovem.
Skrze Boží milost můžeme „neurážet“ (1. Korintským 10,32).
Satanská hudba
Satan touží po uctívání (Matouš 4,8-9). V minulosti použil hudbu k podnícení lidí,
aby ho oslavovali (Daniel 3,7-10). V posledních dnech bude celý svět uctívat
šelmu. (Zjevení 13,3-4; 13,8; 13,12; 13,14-15; 19,20). Zcela zřejmě satan začlení
hudbu v uctívání šelmy (Ezechiel 28,13). Je zajímavé, že ďábel použil „všechny
druhy hudby“ (Daniel 3,5; 3,7; 3,10; 3,15), aby vedl k pohanskému uctívání a
modloslužbě a pohané poskakovali a vykřikovali v hlasitém záchvatu šílenství,
když volali své bohy (1. Královská 18,25-29). A Šalamoun varuje, že jestliže se to
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dělo v minulosti, objeví se to i v budoucnosti (Kazatel 1,9; Zjevení 9,20). Protože
hudba je tak mocný způsob, jak roznítit srdce a emoce a protože klamy založené
na zkušenostech budou primární v posledních dnech (Matouš 24,24; 2.
Tesalonickým 2,9), my jako následovníci Ježíše musíme být obzvlášť opatrní a
vyhýbat se poslouchání hudby, která je v rozporu se zjevenou Boží vůlí. Věřící
v Krista „musí uctívat (Boha) v Duchu a pravdě“ (Jan 4,24). Bohu dělá radost
chválení Ho s odevzdanými srdci, v souladu s Jeho Slovem.
Shrnutí
Někteří ospravedlňují světskou hudbu a slova citováním apoštola Pavla, kde
napsal, že se stal „vším všem lidem, abych mohl zachránit aspoň některé“ (1.
Korintským 9:22). V každém případě, to neznamená, že Pavel neposlechl Boží
Slovo, ale přizpůsobil se kulturním zvykům nebo způsobům, které byly přijatelné
pro ty, kterým sloužil – bez ústupků k Bibli. Lišící se od sebe způsoby uctívání a
nejrůznější hudební nástroje jsou vhodné, pokud nepřestupují biblické směrnice.
Nicméně, vyhýbejme se jakékoliv hudbě, kde se vyskytuje křik, je bouřlivá,
poškozuje tělo, zaměřena na účinkujícího, nesrozumitelná či obsahuje nebiblický
text. Pamatujme, že Pavel také napsal, „A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale
proměňte se obnovením své mysli, abyste mohli zkoumat, co je dobré, přijatelné
a dokonalou Boží vůli“ (Římanům 12,2). Skrze Boží milost nemusíme nikdy dělat
kompromisy s Božím slovem a nenechat se vést do záhuby. Biblická hudba může
být mocným evangelizačním nástrojem, ale nakonec jen Boží Duch a Slovo
usvědčí a zachrání. Kéž uděláme svou část v poslušnosti a jasném zvěstování
Božího Slova.
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