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(Tato biblická místa nemusí dávat smysl, pokud nebudou doplněna vyučováním s názvem „Píseň osvobození“.)

1. Co píseň osvobození vyjadřuje:
• Prorocky ohlašuje nové období a nový den (Ž 30,6; Ž 90,14; Ž 65,9)
• Strážce na hradbách zpívá, aby prorocky ohlásil, co má přijít (Iz 52,8-9)
• Jdeme od neplodnosti k plodnosti a jsme rozšiřováni do širokého místa svobody atd. (Iz 54,1-3)
• Tvořivá píseň (Job 38,7)
• Sklizeň (Ž 126,2-6)
• Ohlašuje obnovení a návrat jak pro přirozený Izrael, tak pro církev (Iz 35,10)
• Indikuje (určuje) dvojitou porci (Iz 61,7)
• Průlom mnohých vod na poušti (Iz 35,6)
• Přivlastnění našeho dědictví (Ž 105,43-44)
• Nastolení Boží vlády, soudu, panování, kralování atd. (Ž 67,5)
2. Je to křik víry, aby se zjevila Boží přítomnost a sláva. Je to křik víry, že Bůh je uprostřed svého lidu.
Je to křik radosti v úžasu nad Boží zjevenou přítomností a ohnivou slávou. (Lv 9,24; Iz 12,6; Za 2,14; Ž
100,2)
3. Bůh jako válečník uprostřed svého lidu přichází, aby porazil jejich nepřátele a osvobodil svůj lid. (Sf
3,14.17; 2Pa 20,22)
4. Vítězný křik (Ž 20,6; Ž 47,2; Ž 118,15)
5. Křik osvobození (Ž 32,7)
6. Píseň z tajného, skrytého místa Boží přítomnosti (Ž 32,7)
• spojeno s poznáním, že jsme skryti v Kristu a oblečeni do jeho spravedlnosti (Ž 132,9 + 16; Ž 51,16)
7. Spojeno s mnoha dalšími způsoby chvály a modlitby:
• Radování se / točení se a tancování (Ž 32,11; Sf 3,14-17 výkřik radosti + krouživý tanec)
• Nová píseň / čerstvá chvála (Ž 33,1)
• S nástroji (Ž 71,23)
• Spojené se zpíváním modliteb (Ž 17,1; Ž 61,2)
8. Tento křik / píseň hýbe Božím srdcem s milosti a slitováním (Ž 106,44-46)
9. Křičet nebo zpívat tento křik radosti nad světem / Boží zaslíbení a zjevení (Ž 119,169-172)
Obklopený písněmi osvobození - Ž 32,7 (Zeman: obkličuješ mě jásotem nad záchranou)
Některé z významů slova „obklopený“ nám zde dává trochu více porozumět tomu, co získáme, budeme-li
zpívat tyto písně:
• Být obklopený tak jako země hranicemi, abychom dali nebo nedali určitým věcem povolení vstoupit
do země. Takže obklopit se těmito výkřiky udržuje nepřítele vně a ochraňuje to, co je obklopeno
těmito písněmi.
• Pochodovat okolo města tak, jako válečníci (Joz 6,3.7.14.15)
• Obklopit za účelem obrany a ochrany
• Také to znamená obcházet a procházet podobně jako strážce (Pís 3,3; 5,7)
• David nemohl vystavět dům pro Hospodina, protože byl tak obklopen válkami, dokud mu Pán nedal
jeho nepřátele pod jeho nohy (1Kr 5,17). Šalomoun obklopený ze všech stran odpočinkem ho mohl
vybudovat.
• Znamená to změnit jméno. Možná nás Duch svatý povede, abychom prorocky křičeli nová jména nad
celými oblastmi. Tam, kde ďábel pojmenoval nějakou oblast, Bůh ji chce v duchu přejmenovat.
• Toto slovo se používá tam, kde se království obrátilo (odvrátilo) od jednoho krále k druhému (1Pa
10,14; 12,24)

