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(neděle Cantate – program písní pěveckého sboru) 

Ž 149,1 „Zpívejte Hospodinu píseň novou…“ Ž 40,4 „…do úst mi vložil novou píseň…“                    
Ex 15,1nn  „Hospodinu chci zpívat… Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou…     
(Iz 12,2; Ž 118,14; Sk 16,16-34)  

O Bohu a víře v Boha se dá hodně přemýšlet i dlouze mluvit. O Bohu a víře v Něho se dá ale 
také zpívat. Křesťanská víra je tak osobní, jedinečnou a hlubokou zkušeností, že se nedá 
vyjádřit jen obyčejnými slovy. Vždy znamená mnohem víc než to, co dokážeme říct ať už 
vlastními slovy nebo slovy básně. Proto živá víra potřebuje další výrazové prostředky. Jedním 
z nich je píseň. Píseň jako vyznání víry, píseň jako oslava Boží lásky a milosti, píseň jako 
projev vděčnosti za Boží jednání a Boží dary… Proto zpěv a hudba patří neodmyslitelně ke 
křesťanskému životu a ke společné bohoslužbě. Zpěv věřících je vyjádřením toho, že víra 
v Ježíše Krista není čistě rozumovou záležitostí, ale dotýká se všech složek a vrstev naší 
bytosti. Dotýká se našeho nitra, srdce i emocí. Tak to slyšíme v žalmech: „Zpívejte!“.  

1. „Zpívejte Hospodinu píseň novou“ (Ž 98,1 – Ž 149,1)  

Nemáme rádi, když nám někdo říká, co máme dělat. Ve shromáždění Kristovy církve to 
ovšem probíhá většinou tak, že kněz, farář nebo kazatel vede bohoslužbu a říká účastníkům, 
kdy se budou modlit, kdy zpívat a kdy mají poslouchat kázání.  

Výzva ke zpěvu ze žalmů to je něco úplně jiného než pokyny moderátora nedělních 
bohoslužeb. Vnímáme ji jako Boží slovo, které se netýká jen jedné situace, jednoho 
shromáždění, ale má hlubší význam pro celý náš život. Asi v tom smyslu, že nás povzbuzuje 
k tomu, abychom dali větší prostor radosti z Boží lásky a vděčnosti za Boží působení. Také 
nám říká, že náš zpěv, naše vděčnost směřuje k Bohu, Zachránci a Pánu Ježíši Kristu. 
„Zpívejte Hospodinu!“. Když ve shromáždění zpíváme,  nezpíváme (si) pro sebe, sobě pro 
potěšení a pro radost. Zpíváme našemu Bohu, oslavujeme Pána, vzdáváme chválu Tomu, kdo 
nás stvořil, kdo nám dal život, kdo nás miluje, kdo nás zachránil pro tento život a pro věčnost. 
Také v tom je význam neděle Cantate, že připomíná, jak je zpěv v kostele nebo doma 
důležitý, když nás přibližuje k Bohu. Zpíváme Pánu!      

Když nad Biblí přemýšlíme dál nad tím, co je na tom zpěvu věřících, křesťanů jiné, pak si 
musíme všimnout toho, že Bible mluví o „nové písni“. Opakuje se to na více místech. Ta naše 
píseň, stará píseň, to je „stará písnička“, kdy stále na něco naříkáme, jsme nespokojení a 
nevděční. „Nová píseň“ je Božím darem pro nás.  Konkrétně v Ž 40,4 slyšíme od autora, že 
„novou píseň“ vložil do jeho úst sám Hospodin. Sice to vypadá tak, že píseň věřících je 
odpovědí na Boží záchranu a milost, ve skutečnosti je autorem „nové písně“ Pán Bůh sám. 
On ji vkládá do srdce a do úst svým lidem. Je to píseň víry, oddanosti, chvály a radosti, která 
vychází z „nového srdce“ a míří k Bohu. „Srdce čisté stvoř mi, ó Bože a vlož do něho novou 
píseň!“ 

2.  Mojžíšova píseň (Ex 15) – „Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou“. 

Jako konkrétní příklad písně věřících chci dnes připomenout píseň Mojžíše, významné 
postavy z dějin Izraele. Příběh vysvobození z egyptského otroctví je základní zkušeností, 
kterou si Izraelci stále znovu připomínají. V něm poznali Hospodina jako Boha, který se jich 



ujal a který je zachránil před záhubou. Lidsky viděno neměl Izrael tehdy v Egyptě žádnou 
naději. Vypadalo to na postupnou likvidaci národa. Díky Boží intervenci a zázraku Boží 
pomoci však mají Izraelci před sebou novou budoucnost, mají naději. Je to napínavý a 
dramatický příběh, který začíná Mojžíšovým setkáním s Bohem u hořícího keře, Božím 
vysláním Mojžíše do Egypta a pokračuje Mojžíšovým vyjednáváním s faraónem o propuštění 
Izraele. Pravděpodobně tento příběh, kterému je v Bibli věnováno 12 kapitol, většinou znáte. 
Do jednání s faraónem, který o propuštění izraelských otroků, levné námezdní síly, nechce 
ani slyšet, vstupuje Hospodin. Když to nešlo „po dobrém“, půjde to „po zlém“. Pán Bůh 
zasahuje do děje tzv. „egyptskými ranami“, mimořádnými zásahy a hrůzami. Tak se snaží 
zapůsobit na egyptského vládce a přesvědčit ho o tom, že by měl Izrael propustit na 
svobodu. - Faraón dlouho vzdoroval. Teprve desátá rána přinesla zlom a faraón povolil: 
„Seberte se a odejděte z mého lidu, vy i Izraelci. Jděte, služte Hospodinu, jak jste žádali. 
Vyproste požehnání i pro mne“. (Ex 12,31-32) Tehdy odcházejí všichni Izraelci z Egypta. Když 
Mojžíš odešel s celým národem z Egypta, faraónovi došlo, co se stalo, a začal je s armádou 
pronásledovat. Dostihli je u Rákosového moře. Najednou bylo všechno zase hodně složité a 
děsivé.  

Jenže Pán Bůh dává Mojžíšovi slova moudrosti a povzbuzení a Izraelci jsou svědky dalšího 
divu. Celé drama pokračuje tím, že Hospodin rozdělil moře, Izraelci přešli po suchu a 
egyptské vojsko ve vlnách utonulo. Přesně, jak to Mojžíš řekl: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, 
jak vás dnes Hospodin zachrání. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet“ 
(Ex 14,13-14). Jako odpověď na ten úžasný čin Boží pomoci a záchrany zpívá Mojžíš společně 
s Izraelci píseň k Boží oslavě: „Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře 
koně i s jezdcem. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou“ (Ex 15,1-2).  Už jsme  
možná taky prožili něco podobného: mlčky jsme přihlíželi tomu, jak Pán Bůh jednal. Když pak 
prožijeme Boží vysvobození nebo Boží ochranu, pak už nemůžeme mlčet, ale musíme se 
ozvat. Pak dost často také z našeho srdce a z našich úst zazní modlitba nebo píseň chvály. 

Oslava Boží dobroty a milosti v písních je také tématem evangelia. Sice se nepíše o tom, že 
by Ježíš se svými učedníky měl „večery modliteb a chval“. Ale určitě při různých 
příležitostech zpívali žalmy a radovali se z Božích skutků. Apoštol Pavel pak ve svém dopise 
Efezským povzbuzuje křesťany známými slovy: „Plni Ducha zpívejte společně žalmy, 
chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všechno 
vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu Pána Ježíše Krista.“ (Ef 5,19-20). Zdá se mi, že zrovna 
tento důraz potřebujeme slyšet: „plni Ducha – zpívejte Pánu z celého srdce“. Nechme se 
Božím slovem k tomu nově povzbudit. Nechme se naplňovat Duchem svatým a vložme do 
oslavy našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista celé srdce.  Každé varhany (i harmonium) mají 
rejstříky, které varhaník vytáhne/navolí a podle toho nástroj hraje. Dobré varhany mají také 
rejstřík „tutti“, který zapíná všechny rejstříky najednou. – Když se hraje v kostele na varhany 
„tutti“, pak hraje všechno, co ve varhanách je. Zpěv z celého srdce to je takové „TUTTI“ 
shromáždění Kristovy církve. Nebojme se toho a nešetřeme hlasivky. Našemu Bohu a 
Spasiteli Ježíši Kristu patří SLÁVA, ČEST, ÚCTA i DÍK. Všechno, co jsme a co máme.                                                                                                                  

                                                                                                                           Bronislav Kaleta 

 


