
K
atahimikan ang biglang sumaklot sa maharlikang buiwagan ni Haring Solomon
at lahat ng mata ay nakapako sa kanya. Ang kanyang mga katulong ay nagtataka
kung papaanong hahatulan ng batang hari ang masalimuot na usapin.

Dalawang kabataang ina ay magkasama sa isang silid at sabay nagsilang ng sanggol
na lalaki. Nang gabing yaon ang isa sa mga ina ay di sinasadyang nadaganan ang
kanyang anak at ito ay namatay. Nang siya ay magising, nakita niya ang kanyang
sanggol na isa nang malamig na bangkay. Kinuha niya ang anak ng kanyang kasamang
ina at ipinalit ang kanyang patay nang sanggol. Nagising ang ina ng buhay na sanggol

at nang kanyang makita na patay ang bata ay sumigaw
siya nang may kapaitan. Nang kanyang masuri ang
sanggol ay agad niyang nakilala na hindi ito ang kanyang
anak. Sa kabilang dako ng silid ay nakita niyang
mahigpit na yakap ng kanyang kasamang ina ang
kanyang anak.

Ang dalawang babae ay kapwa nakatayo sa harap ng
hari, na nagaangkin sa buhay na sanggol. “Ang batang ito
ay akin!” ang sigaw ng isa.

“Hindi! Ang iyong anak ay patay.” tugon naman ng
ikalawa.

Paanong papasyahan ng hari kung alin sa kanila ang
tunay na ina? Pinatigil ni Haning Solomon ang pagtatalo
ng dalawa at nagutos sa isang bantay na kumuha ng
tabak at hatiin sa dalawa ang sanggol. Sa simula ay inisip
ng kawal na ang hari ay nagbibiro, ngunit nang
mapansin niyang nakatitig ito sa kanyang pagaatubili ay
marahan niyang binunot ang kanyang matalas at
kumikislap na tabak at dahan-dahang lumapit sa

babaeng may hawak ng sanggol. Biglang nagpatirapa ang tunay na ina sa 
paanan ng hari at nakiusap, “Ibigay mo sa kanya ang bata, at sa anumang paraan
ay huwag mong patayin.” Ngayon batid na ni Haning Solomon and tunay na ina.

Sa propesiya, ang babae ay simbolo ng iglesya (Jeremias 6:2). Sa napakaraming
mga iglesiya sa mga huling araw, paano natin makikilala ang tunay na iglesya na
may buhay na ANAK mula sa mga huwad? Tulad ni Solomon, kailangan nating
gamitin ang tabak ng Salita ng Dios(Sa Mga Hebreo 4:12).

1 Hari 3:16-28
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