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KALVÍNČEK
KRÁĽOVNÁ ZO SÁBY
V

Biblii sa spomína jeden kráľ v Izraeli, ktorý bol veľmi
múdry. Bol to Šalamún, syn kráľa Dávida. Šalamún
žil v Jeruzaleme a jedného dňa sa ho Pán Boh v sne opýtal,
aký dar by si žiadal od Neho. Šalamúnova odpoveď bola
prekvapivá – nežiadal si ani bohatstvo, ani slávu, ani smrť
nepriateľov. Šalamún si žiadal múdrosť, aby mohol dobre
a spravodlivo vládnuť. Boha táto jeho odpoveď veľmi
potešila a rozhodol sa ho urobiť najmúdrejším človekom
na svete a k tomu mu daroval bohatstvo a slávu.
Kráľ Šalamún sa veľmi rýchlo preslávil svojimi
múdrymi rozhodnutiami a ľudia za ním chodili pre
spravodlivé rady. Šalamúnova sláva sa rozšírila aj do
ďalekých zemí, kupci doniesli správu o jeho múdrosti cez
púšť až do zeme Sáby. Kráľovná zo Sáby neverila tomu,
čo kupci vraveli, ale chcela sa dozvedieť, čo je to za kráľa,
že má takúto povesť. A tak spísala všetky najťažšie otázky,
ktoré ju napadli, aby ho vyskúšala a vydala sa na dlhú
cestu do Jeruzalema s celým svojim početným sprievodom
a s ťavami, ktoré niesli vonné veci, veľmi mnoho zlata a
drahokamov.
Obyvatelia Jeruzalema boli zvyknutí na návštevníkov

z ďalekej cudziny, ale keď prišla kráľovná zo Sáby, všetci
na ňu hľadeli s úžasom. Kráľovnú uviedli do kráľovského
paláca. Položila kráľovi Šalamúnovi všetky otázky, ktoré
si pre neho pripravila. A on jej na všetky otázky odpovedal.
Previedli ju palácom a ukázali jedlá, ktoré sa pripravovali
pre kráľov stôl a pre veľké hostiny. Videla kráľovských
úradíkov v ich nádherných oblekoch, ich správanie. Toto
všetko jej úplne zobralo dych.
Kráľovi povedala, že neverila tomu, čo jej o ňom
rozprávali, ale teraz to videla na vlastné oči. Je to naozaj
pravda, že Boh dal svojmu ľudu múdreho kráľa, pretože
Boh svoj ľud miluje. Kráľovná dokonca povedala, že jeho
múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý ona počula.
Dala kráľovi Šalamúnovi dary, ktoré so sebou priviezla –
vzácne korenia, drahokamy, almugové drevo a zlato. Kráľ
jej dal na oplátku svoje dary a všetko, čo si priala. Potom
sa kráľovná aj s celým svojim sprievodom vrátila do svojej
krajiny, do Sáby.
Šalamún za dary almugového dreva od kráľovnej zo
Sáby dal zhotoviť vybavenie pre dom Hospodinov, aj pre
kráľovský som, aj citary a harfy pre spevákov.

VÝHERCOVIA
N

a otázky z minulého čísla nám odpovedalo 63
súťažiacich. 15 hárkov však bolo neúplných.
Z 48 správne a úplne vyplnených sme vyžrebovali troch
výhercov.

A tu sú ich mená:
•

Filip Pavlov

•

Oľga Gerberyová

•

Tobias Vorreiter

VIETE...
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2.
3.
4.
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Kto bol otec kráľa Šalamúna?
Aký dar si Šalamún žiadal od Hospodina?
V ktorom meste žil kráľ Šalamún?
Na akých zvieratách prišla kráľovná zo Sáby
za Šalamúnom?
Ktoré veci so sebou kráľovná vzala?
Musela kráľovná zo Sáby cestovať
ku Šalamúnovi cez púšť?
Odpovedal kráľ Šalamún kráľovnej zo Sáby
a všetky jej pripravené otázky?
Ktorý dar od kráľovnej použil Šalamún
na vybavenie pre dom Hospodinov?
Čo si pripomíname 31.10.?
Vymenujte troch reformátorov, ktorých poznáte.

