
Hyrdekallet i kristen sang og musikk 
Kap.III Guds ord og musikk -  citater:

Musikken skal ikke rette seg etter tilhørernes smak, men lydig tjene teksten 
Jeg tror flere enn meg ville oppleve det som ren blasfemi om salmen «Min frelser og forsoner» ble 
fremført til støyende rytmemusikk. 
Den kristne sang og musikk skal på en annen måte enn den profane musikk bedømmes etter 
bibelske og åndelige kriterier. Dette gjelder både teksten og musikken. 
Det innebærer at de midler (den sang og musikk) som skal benyttes innen den kristne forsamling 
blir på en særlig måte gjenstand for en dobbelt innflytelse, både fra Kristi Ånd og fra djevelens ånd. 
Både Kristus og djevelen prøver å erobre disse midler 

En annen sak er at djevelen på mange måter prøver å gripe forstyrrende inn i musikken, enten ved at 
musikken ikke får understreket teksten eller ved at teksten ikke blir hørt i det hele tatt på grunn av 
støyende rytmisk musikk. Hvis den ledsagende musikk skaper en sinnstilstand hos tilhørerne som 
blokerer for det evangeliske budskap i teksten, er det ikke bare bekymringsfullt, men alarmerende! 

Hva vi har å gjøre med i historien, er kampen mellom Gud og djevel, mellom Kristus og Antikrist, 
mellom Den Hellige Ånd og de onde ånder. Å ta feil av dette er å ta feil av alt» (Poul Hoffmann) 

«Jeg må si at mye av den musikk som man i dag fører inn i Guds rikes arbeid, er som en 
femtekolonne fra sjelefienden. Den undergraver i virkeligheten vårt arbeid. Den fører en ånd med 
seg som ikke er av Gud. --- Denne musikk er egentlig beregnet på å tilfredstille det sanselige, det 
erotiske, ja rent ut sagt, det seksuelle. Den kan ganske enkelt ikke brukes til å fremme Guds rike». 
Jeg skal innrømme at dette er sterk tale! Men her tenkes det på den ytterliggående rytmiske musikk.

I mye av sangen og musikken i dag, har det hele altfor mye preg av underholdning.

De ser ikke og vil heller ikke erkjenne at det her er to forskjellige «musikksyn» (og dermed to 
forskjellige «åndsmakter») som gjensidig utelukker hverandre. Dette svarer til S. Kierkegaards måte 
â uttrykke en sak på: «Det blir ikke et riktig ja til sannheten om det ikke også samtidig blir et nei til 
løgnen».

For når forkynnelsen av Guds ord ikke får kraft til å trenge gjennom slik at folket verken kommer i 
syndenød eller frelsesvisshet, kommer alt dette nye inn over oss.

Og vi eldre kristne kan lett bli åndelig sløve så vi tilpasser oss det nye uten å reagere. 

Sangen og musikken og fremføringen må arbeide i takt med Ordet, det vil si i lydighet mot den ånd 
og innstilling som vår Herre Jesus har gitt oss. 

Når vi skal prøve å motarbeide vår tids åndsmakter kan vi umulig bruke og godta den musikk som 
hedningene bruker for å påkalle de samme åndsmakter. Jeg frykter for at den slags aktivt er med på 
å fremme frafallet, om enn på en fin måte. Det står personer og makter bak tidsånden. Det gjør det 
også bak musikken». 


