
P
agkatapos maitatag si Solomon bilang bagong hari ng Israel ay nagpakita 
sa kanya ang Panginoon sa isang panaginip at sinabi, “Hingin mo kung ano
ang maibigay ko sa iyo.” I Hari 3:5  Ang kabataang hari ay maaaring

makahingi ng salapi, katanyagan o ng mahabang buhay, subalit hindi niya ito
ginawa. Sa halip ay humingi siya ng karunungan upang makatarungan niyang
mapamahalaan ang bayan ng Dios. Bilang sagot sa kanyang mapagpakumbaba at
taos pusong panalangin ay binigyan siya ng Panginoon ng kahangahangang

karunungan at pang-unawa nang higit sa kaninumang
tao. Bukod pa rito ay biniyayaan siya ng Dios ng
kabantugan, kayamanan at mahabang buhay.

Sa panahon ng paghahari ni Solomon, ang Israel 
ay nagtamasa ng hindi mapapantayang kapayapaan at
kasaganaan. Napakarami ng mahahalagang hiyas sa
Jesuralem noong kanyang kapanahunan na ang pilak 
ay ipinalalagay na pangkaraniwan na tulad ng mga bato 
(I Hari 10:27). Bukod sa napakagandang templong
marmol at ginto ay nagtayo rin siya ng isang
marangyang palasyo na may gayon ding kapaligiran at
mga buong lunsod na tahanan ng kanyang mga
karuwahe at mangangabayo. Napakainam na mga
bulaklakan at mga dikaraniwang punong kahoy ang
makikita sa bawat bayan. Mga hari, mga maharlika at
mararangal na tao mula sa iba’t-ibang bansa ang
dumadalaw at nagdadala ng mga kaloob. Nasasabik
silang marinig ang malalim na karunungan ni Solomon
na inilagay ng Dios sa kanyang puso (I Hari 10:24).

Kabilang sa maraming maharlikang dalaw ay isang mayaman at magandang
reyna mula sa malayong lupain ng Sheba. Nais niyang makita kung ang mga balita
tungkol sa hari ng Israel ay totoo.

Sinubok siya ng Reyna ng Sheba ng maraming mahihirap na tanong at nagulat
sa kanyang mga matatalinong sagot. Saan man siya tumingin ay namamangha ang
kanyang pakiramdam. Subalit kahit ang Israel sa kanyang kaningningan ay hindi
maihahambing sa maluwalhating kahariang inihahanda ng Dios para sa iyo.

I Hari 3:5-15; 10:1-29

Ang Maluwalhating Kaharian












