
Význam umění v církvi
Slovo „umění“ pochází z latinského slova „ars“, což znamená „schopnost“,
„dovednost“ nebo
„umění řemesla.“ Já bych umění definoval takto :

Umění je vyjádřením dovednosti ( nezáleží na tom, zda jde o dovednost
v literatuře, hudbě, sochařství, tanci, kresbě / malbě nebo fotografování
), jehož výsledkem je něco, co není jen praktické nebo užitečné, ale co
nás posune hlouběji k pravdě, kráse, zázraku nebo úžasu.

Je to dlouhá ( možná příliš komplikovaná ) definice, ale v podstatě je umění
vyjádřením dovednosti, jež má za cíl něco více než jen užitkovost. Pokouší
se vyzdvihnout nebo oslavovat pravdu / krásu / zázrak / úžas.

Co dělá umění křesťanským: 
Za prvé, Bůh je umělec. On je Stvořitel – Umělec! On stvořil svět a Jeho
stvoření o něm něco vypovídá. Zjevuje Jeho slávu!

Jinými slovy,  nestvořil  nebesa ( a zemi )  jen k ochraně před slunečními
paprsky ( a zdánlivou nicotou vesmíru ). Boží stvoření není jen k užitku - je
nádherné!  Je  naplněno zázrakem /  úžasem! Říká  něco o  Jeho  pravdě /
slávě!

Píše se o tom v knize Jób.  Když čtete její  poslední  kapitoly,  Bůh v nich
zdůrazňuje své umění zjevné ve všem stvoření. Bůh mluví s Jóbem o svém
životě, který je viditelný v přírodě. Můj první způsob, jak se z křesťanského
pohledu dívat na umění,  je ten, že Bůh sám je nejlepším umělcem.

Za druhé bych řekl, že autoři Bible jsou umělci. Asi tři čtvrtiny Bible jsou
lingvisticky vytvořené určitým způsobem, jsou poetické, pozoruhodné nebo
neobvyklé. Je to důkazem určité dovednosti, která nesděluje jen  pouhé
skutečnosti, ale působí na nás i duchovně.

V  Bibli  jsou  akrostychy,  paralely  a  metafory.  Autoři  věnovali  pozornost
tomu, jak formulovat svá slova. A víme, že to dělali na základě inspirace
od Boha.

Na základě prvních dvou bodů můžeme říci,  že „křesťané mají  hlubší a
lepší základy pro umění než většina současných umělců. “

Ještě vám dám třetí bod:  Pavel říká: „Ať tedy jíte či pijete či cokoli
jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží!“ (1. Korintským 10:31).



To musí jistě znamenat, že děláme umění takovým způsobem, který otvírá
oči pro Boží slávu ! 
To znamená, že existuje způsob, jak vytvářet umění… fotografovat…, aby
to bylo něčím více než jen něčím užitečným. Větším cílem je odhalit něco
pravdivého / krásného / podivuhodného o stvoření, a tím něco pravdivého /
krásného / podivuhodného o Stvořiteli!

Konečným cílem fotografa - křesťana je oslavovat Boha! Oslavovat Boha
znamená přinášet čest a větší úctu Božímu jménu mezi lidmi. Každý další
cíl musí být podřízen tomuto nejvyššímu cíli.

Pavel jen opakuje to, co řekl sám Ježíš: „Tak  ať  svítí  vaše  světlo  před
lidmi,  aby  viděli  vaše  dobré  skutky  a  vzdali  slávu  vašemu  Otci  v
nebesích.“

V Ježíšových slovech vidíme, že musíme vzít naše životy… včetně našeho
umění / fotografování… a vytvořit z nich něco takového, že když se na ně
lidé  podívají,  uvidí  něco  víc  než  jen  to,  že  představujeme  jednu  část
stvoření. Uvidí něco ze Stvořitele!

Bůh je  nejvyšší  Stvořitel  -  Umělec!  A  my jsme stvořeni  k  Jeho obrazu,
abychom  odráželi  /  zjevovali  Jeho  slávu!  V  tomto  ohledu  jste  jako
křesťanští  umělci  nositeli  pravdy,  vaše  zpráva  je  zachycena
prostřednictvím  obrazů  stvoření  a  vaším  úkolem je  vždy  odrážet  něco
pravdivého / krásného / podivuhodného o Stvořiteli!

Na  závěr  vás  chci  povzbudit,  abyste  pokračovali  v tom,  co  děláte!
Pokračujte ve vytváření umění ... pokračujte ve fotografování ... pamatujte
na to, že každým svým záběrem odhalujte něco o Bohu… uctíváte Ho jako
Stvořitele a odrážíte slávu Jeho pravdy a krásy!

Ještě  jednou vám děkuji  za  pozvání  zde promluvit!  Děkuji  vám za vaši
pozornost. Přeji vám všem požehnání do další služby Bohu prostřednictvím
vašich fotografií.

Milost a pokoj vám, bratři a sestry v Kristu!


