Videnie 10.11.2021- počas modlitieb- Piper Of Hamelin
Pied Piper of Hamelin- info z wiki- Píšťalkár z Hamelinu
Legenda pochádza čias stredoveku. Najstaršie záznamy legendy
opisuje Píšťalkára oblečeného do farbených šiat, ktorý bol najatý
zástupcami mesta Hamelin, aby ich zbavil potkanov pomocou jeho
magickej píšťalky v čase morovej nákazy. Hrou na píšťalke
vylákal potkanov(ktorí rozširovali nákazu počas epidémie)
a priviedol ich k rieke, kde sa utopili. Keď mu občania mesta odmietli
zaplatiť za jeho služby, pomstil sa tak, že magickou píšťalkou
vylákal ich deti a odviedol ich preč. Prišiel do mesta prezlečený
v zelenom ako lovec. Jedna verzia legendy hovorí, že deti
utopil v rieke ako predtým potkanov alebo ich zavrel do
jaskyne, kým mu nezaplatili niekoľkonásobne.
Stalo sa tak v čase, keď boli dospelí v kostole na
bohoslužbách a ich deti sa hrali vonku na uliciach mesta.
130 detí nasledovalo hlas magickej píšťaly. Podľa jednej verzie
sa zachránili iba 3 deti, ktoré podali správu dospelým, keď vyšli
z kostola, o tom, čo sa skutočne stalo: jedno hluché, jedno
slepé a jedno chromé- pretože buď boli imúnni voči píšťalke alebo ju neboli kvôli hendikepu
schopní nasledovať. (Na zamyslenie: Marek 9:47, Mat 18:9,
Mat 5:29)
Historici sa domnievajú, že legenda vznikla na základe
skutočnej udalosti. Existujú záznamy o vitráži v kostole
zobrazujúce Píšťalkára, ktorý vedie tancujúce deti von z mesta.
Záznam v kronikách mesta z roku 1384 hovorí: „....Je to už 100
rokov odvtedy, čo naše deti odišli...“
Verzia príbehu, v ktorom píšťalkách vyviedol najprv potkanov, sa prvýkrát objavuje až 1559,
v starších verziách sú spomínané iba odvedené deti.
BIBLICKÝ KONCEPT PÍŠŤALKÁRA:

Ezechiel 28:13- piper = nepriateľ, satan– niektoré preklady
uvádzajú:
V Eden, zahradě Boží, byl jsi, všelijaké drahé kamení přikrývalo tě, sardius,
topazius, jaspis, tarsis, onychin, beryl, zafir, karbunkulus a smaragd i zlato;
nástrojové bubnů tvých a píšťal tvých v tobě, hned jakžs se narodil,
připraveni jsou.- Bible Kralická
13Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, pokrývaly tě všechny drahokamy: rubín,
topas a jaspis, chryzolit, karneol a onyx, safír, malachit a smaragd i
zlato. Zhotovení tvých bubínků a fléten pro tebe zajistili v den, kdy jsi byl
stvořen. – český studijní prekld
13You were in Eden, the garden of God; Every precious stone was your covering:The sardius, topaz, and
diamond,Beryl, onyx, and jasper,Sapphire, turquoise, and emerald with gold.The workmanship of your
timbrels and pipes Was prepared for you on the day you were created. – NKJV
13Thou wast in Eden, the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, the topaz,
and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and

gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was in thee; in the day that thou wast created they
were prepared.-ASV
You were in Eden,the garden of God.Every precious stone adorned you: ruby, topaz, emerald,chrysolite,
onyx, jasper,sapphire, turquoise, and beryl.Gold work of tambourines and of pipes was in you. They were
prepared in the day that you were created.-WMB

PETER PAN – „píšťalkách, narušiteľ rodiny, symbol nedospelosti)
Ďalšia postavička v zelenom, ktorá kradne deti a hrá na píšťalku a volá sa Pan je: Peter Pan - podtitul:
“chlapec, ktorý odmietol vyrásť”.
Postava sa “narodila” do literatúry v 1902 – v diele škótkseho spisovateľa J.M.Barrie. Pôvodne to bolazáporná postava s pomerne morbidnou históriou. Meno Peter dostal po chlapcovi, ktorého si spisovateľ
adoptoval a Pan dostal po gréckom bôžikovi.
Koncept „večného dieťaťa“ je v istom zmysle veľmi nebiblický. Pavol varuje v kapitole, kde hovorí o
používaní duch.darov a prorokovaní: že v tom máme byť ako dospelí a zanechať detské spôsoby. “Nebuďte
v usudzovaní ako deti, v zlom buďte deti, ale v usudzovaní buďte dospelí”. (in understanding be mature)
1Kor 13 a 14
a Žid 5:11-13 – Pavol vysvetľuje, že dieťa nechápe slovo o spravodlivosti...ale dokonalým, dospelým patrí
tvrdý pokrm...a vyčíta veriacim v tomto zbore, že znovu niekto potrebuje mlieko a nie tvrdý pokrm, hoci by
už po takom čase nemali byť ako dieťa....v tomto zmysle je Peter Pan veľmi nebiblický....pretože to bol
prakticky “starec” ale správal sa ako dieťa a chcel byť stále ako dieťa.
Niekoľko ďalších faktov o pôvodnej verzii P.Pana (na rozdiel od zidealizovanej Disney verzie a iných
neskorších romantických verzií: )
...jeho slávny výrok : “...zomrieť – to by bolo stašne veľké dobrodružstvo...”
...hrá na píšťalke....lieta ako duch povetria
....stará sa o skupinu zvanú “lost boys – stratení chlapci”, (hrá in na flaute a oni tancujú okolo ohňa
...Vyvábi dievča Wendy z jej rodiny aby bola “matkou” pre stratených chlapcov = rozprávala im príbehy a
rozprávky na ostrove v krajine Neverland
...keď Wendy napokon príde k sebe a uvedomí sa, nechce ju pustiť a chce ju oklamať, že jej matka ju nechce
a nemá o ňu skutočný záujem – až fyzicky sa snaží prekaziť jej návrat..na základe vlastnej horkosti ( a
nepochopenia vlastnej situácie, domýšlania si...že jeho vlastná mama ho odmietla – tým sa mu narodil ďalší
brat)
...je sebecký, detinský, nezodpovedný, zameraný na seba, zábudlivý, často misinterpretuje veci- nechápe
základné veci- niekoedy ani to, ako sa hrajú jednoduché detské hry, má pokrútené videnie vecí...
...toto je zhrnuté z niekoľkých pôvodných verzií ktoré spisovateľ rozvíjal. keďže postavička sa stala populárnou
vzhľadom na fakt, že bol “forever child”- čo je túžba všetkých dospelých byť ako dieťa a nestarať sa....niekam uletieť.
1902- The Little White Bird- prvá zmienka (Peter Pan and Kensington Gardens-niekoľko samostatných kapitol) –
určené pre dospelých
1904- play: Peter Pan, boy he refused to grow up – pre deti
1906- Peter Pan in Kensington Gardens-pre deti
19011- Peter Pan and Wendy-pre deti

BOH MÁ SVOJU STRATÉGIU A PLÁN:
nikdy neukazuje obraz Zlého, aby nás strašil a vyvyšoval jeho moc. Je mocnejší než on
a má vždy pripravený plán spasenia a požehnania namiesto katastrofy. Boh je za nás.
Tam kde zneje hlas píšťalkára, tam zneje aj Boží hlas:
Boh spieva svoju pieseň- novú pieseň, Pieseň otca nad nimi. A my môžeme spievať s ním.
Aj my máme svoje píšťalky – v angličtine „windpipes“ =priedušnica- ktorú používame na
vydávanie zvuku, naše hrdlo“. My sme Jeho píšťalka a trúba.

Jóel 2-3
Vyliatiu Ducha v Joel 3 kapitola: ...vylejem svojho Ducha na každé telo a vaši synovia
a vše dcéry budú prorokovať.....Predchádza – kapitola 2- ....blízko je deň
temnoty.....vyzerajú ako kone, bežia ako tátoše........mocný do boja zoradený
ľud.....vystupujú na hradby ako bojovníci....vtrhnú do mesta, vlezú oknom ako zlodeji....
.....Boh je milostivý, milosrdný, zhovievajúci, je mu ľúto spôsobiť pohromu....kto vie, či sa
nezľutuje a nezanechá za sebou požehnanie....Zatrúbte na roh na Sione.....zvolajte
slávnostné zhromždenie....zhromždite, starších, deti i dojčajá....medzi predsieňou
a altárom nech plačú kňazi, služobníci Hospodinovi.....nech prosia ušetri svoj ľud a nevydaj
na potupu svoj dedičný podiel.....aby sa pohania nevymsmievali a nevraveli: Kde je váš
Boh?
.....vtedy sa Hospodin rozhorlil....posielam vám obilie, mušt i olej....vzdialim
nepriateľa....nahradím roky v ktorých žrali kobylky, chrústy, koníky, húsenicevojsko...poslané proti vám...vylejem svojho Ducha na každé telo....vaši synovia, dcéry
budú prorokovať....

Ďalšia stratégia:

Žalm 68

Hospodinovo víťazstvo
1Pre hudobný prednes. Dávidov žalm. Pieseň.
2Povstane Boh
a rozpŕchnu sa Jeho nepriatelia,
zutekajú pred Ním tí,
čo Ho nenávidia.
3Ako býva odviaty dym,
tak ich zaveješ,
ako sa rozpúšťa vosk nad ohňom,
tak zhynú bezbožníci pred Bohom.
4Ale spravodliví sa radujú,
jasajú pred Bohom, tešia sa v radosti.
5Spievajte Bohu,
ospevujte Jeho meno!
Urovnávajte cestu Tomu,
ktorý prichádza púšťou!
Jeho meno je Hospodin,
jasajte pred Ním!
6Sirotám je otcom,
vdovám zástupcom,
Boh vo svojom svätom príbytku.
7"Boh osamelých vracia domov,
väzňov vyvádza do blahobytu;
len odbojníci ostávajú
vo vyschnutej krajine.
"8Bože, keď si vychádzal
pred svojím ľudom,
keď si kráčal púšťou, Sela,
9triasla sa zem a nebo vydávalo rosu
pred Bohom,
pred Bohom Izraela chvel si Sinaj.
10Dedičstvo svoje pokropil si
hojným dažďom, Bože,
a umdlievajúce si upevňoval.
11Tvoje stádo býva v ňom,
vo svojej dobrote si ho pripravil
pre biednych, ó Bože.
12Pán vydal ohlas,
veľký je zástup
zvestovateľkýň víťazstva.
13Králi vojsk utekajú, utekajú
a pani domu delí korisť.
14Či chcete ležať medzi košiarmi?
Postriebrené sú krídla holubice,
zo žltkastého zlata sú jej perute.
15Keď Všemohúci rozohnal tam kráľov,
snežilo na Salmóne.
16Vrch Bášán je Božím vrchom,
vrch Bášán je kopcovitý vrch.
17Vy, kopcovité vrchy,
prečo hľadíte úkosom
na vrch, čo Boh si zvolil za príbytok?

Veru, tam bude večne tróniť
Hospodin!
18"Božích vozov je desaťtisíckrát tisíc;
Pán prišiel do svätyne zo Sinaja.
"19Vystúpil si na výsosť,
odviedol si zajatcov,
ľudí si prijal ako dar,
ešte aj odbojných, aby si trónil,
Hospodine, Bože.
20Nech je deň čo deň požehnaný Pán,
ktorý nás nesie.
Boh je naša spása. Sela.
21Boh je nám Bohom záchrany
a Hospodin, Pán,
má východisko zo smrti.
22Iste Boh roztriešti hlavu
svojim nepriateľom,
vlasaté temeno tomu,
kto chodí vo svojich vinách.
23Povedal Pán:
Ja ich navrátim z Bášánu,
navrátim z hlbín mora,
24aby si si ponoril nohu do krvi
a aby jazyk tvojich psov
mal podiel z nepriateľov.
25Videli, Bože, Tvoje sprievody,
sprievody môjho Boha,
Kráľa, do svätyne.
26Speváci tiahli vopred, hudci *za nimi,
uprostred bubnujúcich mladých žien.
(hudci= prorockí uctievači)
27Dobrorečte Bohu, Hospodinovi,
v zhromaždeniach,
vy, ktorí ste z prameňa Izraela.
28Tam je Benjamín, najmladší,
ich vládca,
kniežatá Júdu hromadne,
kniežatá Zebulúna,
kniežatá Naftálího.
29Dokáž svoju moc, Bože!
Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás
30zo svojho chrámu nad Jeruzalemom!
Králi Ti budú dary prinášať.
31"Pohroz zvieraťu v tŕstí,
čriede býkov a teľatám národov;
pošliap tých,
ktorí bažia po peniazoch,
rozptýľ národy,
ktoré milujú vojny!
"32Prídu vznešení z Egypta,
Kúš vystrie ruky k Bohu.

33Kráľovstvá zeme, spievajte Bohu,
ospevujte Pána, Sela,
34ktorý sa vznáša
na nebesiach odvekých nebies!
Ajhľa, vydáva svoj hlas,
mohutný hlas.
35Vzdajte moc Bohu!

Jeho vznešenosť je nad Izraelom
a Jeho moc je v oblakoch.
36Úžasný je Boh zo svojich svätýň,
On je Boh Izraela,
ktorý dáva ľudu moc a silu!
Boh je požehnaný!

ŽALM 127

a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou.
3Národy prídu k tvojmu svetlu
a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.
4"Pozdvihni oči a pozri:
všetci sa zhromaždia a prídu k tebe;
tvoji synovia prídu zďaleka
a tvoje dcéry v náručí budú nosené.
"5Potom uvidíš a budeš žiariť,
začuduje sa ti a poteší srdce,
lebo poklady mora sa k tebe obrátia,
bohatstvo národov príde k tebe.
6"Množstvo tiav ťa zaplaví,
mladé ťavy z Midjanu a Éfy;
všetci zo Sáby prídu,
donesú zlato a kadidlo
a hlásať budú
chvályhodné skutky Hospodinove.
"7Všetky kédarské stáda
zhromaždia sa k tebe,
barany nebájótské budú ti slúžiť,
vystúpia na môj oltár ako milá obeť,
a tak ozdobím svoj nádherný dom.
8Kto sú títo, čo sa zlietajú ako oblak
a ako holuby do svojich holubníkov?
9Veď na mňa budú čakať ostrovy,
najprv taršíšske lode,
aby zďaleka dopravili tvojich synov
i svoje zlato a striebro s nimi pre meno tvojho Boha, Hospodina,
a pre Svätého v Izraeli,
lebo ťa robí slávnym.

"Pútnická pieseň. Šalamúnova.
Ak Hospodin nestavia dom,
márne sa namáhajú stavitelia;
ak Hospodin nestráži mesto,
márne bdie strážnik.
"2"Márne vám zavčasu vstávať
a neskoro si sadať,
jesť v bolesti vyrobený chlieb;
dosť dáva On svojmu milému
v spánku.
"3Ajhľa, dedičstvom od Hospodina
sú synovia,
odmenou je plod života.
4Ako sú šípy v ruke hrdinovej,
takí sú synovia mladosti.
5"Blahoslavený je muž,
čo si nimi naplnil tulec;
nevyjde na hanbu,
keď bude rokovať
s nepriateľmi v bráne."

Izaiáš 60
1Povstaň a zaskvej sa,
pretože prichádza tvoje svetlo
a sláva Hospodinova
vychádza nad tebou.
2Lebo, hľa, tma kryje zem
a temnota národy,
ale nad tebou vychádza Hospodin

Izaiáš 44:1-5
....lebo vylejem vody na smädnú pôdu
a bystriny na suchú zem,vylejem svojho ducha na
tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju
mlaď. 4Porastú ako tráva medzi vodami,
ako vŕby pri vodných tokoch.

5Tamten povie: Som Hospodinov,
a onen sa nazve menom Jákobovým.
Tamten si napíše na ruku:Hospodinov,a dá si
čestné meno Izrael

