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The Kings 
 

1 Samuel 

Part One: United Kingdom of Israel 

Ang Simula ng mga Hari (1 Samuel 8). Ang mga anak ni Samuel bilang mga Hukom (1053-1050 BC).  

Matanda na si Samuel, kaya in-appoint niya bilang mga hukom ang kanyang mga anak na sina Joel at 

Abijah sa Beersheba. Subalit ang mga ito ay hindi namuhay nang matuwid. Bagkus ang kanilang 

pamumuhay ay nakatuon lamang sa pansariling ganansya at sa pagtanggap ng suhol. 

 

Humingi ng Hari ang Israel. Dumaing na naman ang mga Israelita kay Samuel at hiniling sa kanya na 

magtalaga ng hari. Sinabi ng Diyos kay Samuel, Ibigay mo ang kahilingan ng mga tao sapagkat hindi 

naman ikaw ang kanilang tinatanggihan kundi Ako. Noon pa man ay hindi nila tinanggap na Ako ang 

kanilang Hari. 

 
Bagamat binalaan na ni Samuel ang mga tao tungkol sa mga mangyayari sa kanila, sa kanilang mga anak 

at buong sambahayan sa oras na magkaroon na sila ng hari, ipinilit pa rin nila ang kanilang kagustuhan.  

 

Sinabi ng Panginoon kay Samuel kung paano niya makikilala ang Kanyang hinirang na maging hari. Si 

Saul, makisig at bata pa, ay mula sa lipi ni Benjamin. Nang makita ni Samuel si Saul, sinabi ng Diyos sa 

kanya, “Ito ang lalaking sinasabi Ko sa iyo.”  

 
Inimbita ni Samuel si Saul sa high place upang kumain kasama ang ilang panauhin. Ipinadala niya sa 

tagapagluto ang pagkain na sinabi niyang ibukod sapagkat dumating na ang oras upang ito ay kainin ni 

Saul. Pagbaba nila sa high place, may nakahanda nang higaan para kay Saul. Kinabukasan, nang sila’y 

nasa labas na ng bayan, pinatigil ni Samuel si Saul upang ihayag sa kanya ang salita ng Panginoon. 

 

Anointing of Saul (1050-1010 BC). Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binuhos ito sa ulo ni Saul. 

Sinabi niya kay Saul na siya ay itinalaga ng Panginoon bilang prinsipe ng Israel. Paghaharian niya ang 

bayan ng Diyos at ililigtas sila sa kamay ng mga kaaway sa kanilang paligid. Binigyan siya ni Samuel ng 

mga palatandaan at ang Espiritu ng Diyos ay lulukob sa kanya upang siya ay makapag-prophesy. 

Pinauna ni Samuel si Saul sa Gilgal. Pitong araw siyang maghihintay sa lugar na iyon hanggang 

makarating si Samuel upang makapaghandog ng burnt offerings at peace offerings.  

 

Pagtalikod ni Saul kay Samuel, binigyan siya ng Panginoon ng bagong puso. Ang Espiritu ng Diyos ay 

lumukob sa kanya at siya ay nag-prophesy sa Gibeah nang salubungin siya ng isang grupo ng mga 

prophets.  

 
Tinipon ni Samuel ang mga tao sa Mizpah at doon ipinakilala si Saul sa bawat tribo ng Israel bilang 

kanilang bagong hari.   

 
Ang mga taga Jabesh-gilead ay nais makipagkasundo kay Nahash na Ammonite. Sinabi niya na sasang-

ayon lang siya kung dudukitin niya ang kanang mata nila. Nabalitaan ni Saul ang pangyayari nang makita 
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niyang nag-iiyakan ang mga tao. Tinipon ni Saul ang mga tao at kinaumagahan nilusob at tinalo nila ang 

mga Ammonites.  

 

Matapos ang pakikipaglabanan, pinapunta ni Samuel ang mga Israelita sa Gilgal upang pagtibayin ang 

pagiging hari ni Saul. Nagtungo sila sa Gilgal at doon naghain ng handog pang-kapayapaan sa Diyos at 

nagdiwang. 

 

Sa huling pamamaalam ni Samuel, ipinaalala niya sa mga Israelita kung paano sila iniligtas ng Panginoon 

sa kamay ng mga kaaway nila noon. Sa kabila nito, sumamba pa rin sila sa mga diyos-diyosan. Humiling 

sila ng hari at ito’y ipinagkaloob sa kanila. Pinaalala rin niya sa kanila na kung sila ay patuloy na 

magkakaroon ng takot sa Panginoon at Siya’y paglilingkuran, ang lahat ay magiging maayos. Subalit 

kung sila ay susuway sa Diyos at maghihimagsik laban sa mga utos Niya, ang Kanyang kamay ay 

magiging laban sa kanila. 

 

Ang labag na paghahandog ni Saul. Nagtipon-tipon ang mga Philistines sa Michmash upang digmain ang 

Israel habang si Saul at ang mga Israelitang nanginginig sa takot ay naghihintay sa Gilgal. Pagsapit ng 

ika-pitong araw na hindi pa rin dumarating si Samuel, nagdesisyon si Saul na gawin na ang paghahandog 

ng burnt offerings at peace offerings sa Panginoon. Pagkatapos na pagkatapos isagawa ang 

paghahandog, dumating si Samuel. Nagalit si Samuel at pinagsabihan si Saul sapagkat hindi niya sinunod 

ang utos ng Diyos. Dahil dito, hindi magtatagal ang paghahari ni Saul. Nakakita na ang Panginoon ng 

isang lalaki na may puso para sa Kanya. 

  

Si Jonathan, na anak si Saul, ay nagpunta sa kampo ng mga Philistines. Kasama niya ang kanyang armor-

bearer. Naghintay siya ng mga senyales mula sa Panginoon bago umakyat sa garrison ng mga Philistines. 

Nang naroon na sila, nakapatay sila agad ng dalawampung tao. Nag-panic ang mga tao.  

 

Na-witness ng mga tagamasid ni Saul na ang mga tao ay nagsisitakbo kung saan-saan. Nalaman ni Saul 

na hindi nila kasama si Jonathan at ang armor bearer nito. Pinadala ni Saul ang Ark habang patuloy na 

nagkakagulo ang mga Philistines. Lumusob na sila Saul sa kampo. Nagulat sila sapagkat ang mga 

Philistines ay nagtatagaan na sa isa’t isa at ang mga Hebreong kasama ng mga Philistines ay pumanig na 

sa mga Israelita. Iniligtas ng Panginoon ang Israel. 

 

Ang mga Israelitang kawal ay gutom na gutom na matapos ang pakikipaglaban at sinabi pa ni Saul na 

susumpain ang sinumang kakain hanggang pagsapit ng gabi. Kaya wala ni isang kumain. Nang dumating 

na sila sa forest, tumutulo ang honey subalit wala ni isa ang tumikim nito maliban kay Jonathan.  

 

Nagtayo si Saul ng altar sa Panginoon. Sinabi ng Saserdote kay Saul na dapat silang magtanong sa 

Panginoon. Subalit wala silang makuhang sagot mula sa Panginoon. Ang mga tao ay nagsitakas na. Sina 

Jonathan at Saul na lang ang naiwan. Kaya sila ay nagpalabunutan. Si Jonathan ang nabunot. Sinabi 

niyang kumain siya ng honey. Si Jonathan ay dapat mamatay subalit pinagtanggol siya ng mga tao. 

 

Inutusan ng Panginoon si Saul na wasakin ang Amalek. Wala siyang ititirang buhay, tao o hayop man. 

Ginawa nga ito ni Saul subalit sinuway niya ang utos ng Diyos sapagkat hindi niya pinatay si Haring Agag 

ng Amalek. Sinamsam din nila ang matatabang alagang hayop. Sinabi ng Panginoon kay Samuel na 

nalulungkot Siya sa pagkahirang kay Saul bilang hari sapagkat tinalikdan siya nito at hindi sumunod sa 

Kanyang mga tagubilin. Nabagabag si Samuel kaya pinagsabihan niya si Saul. Ipinaliwanag ni Saul na ang 
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mga hayop ay para sa paghahandog nila sa Panginoon subalit pinatahimik siya ni Samuel. Sinabi ni 

Samuel sa kanya na, “Ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa paghahandog.”  

 

Inamin ni Saul ang kanyang pagkakasala subalit tumanggi na si Samuel na samahan siya pabalik sa 

Gibeah. Ipinatawag ni Samuel si Agag at ito ay kanyang tinaga ng pira-piraso. Naghiwalay na sina Samuel 

at Saul at hindi na muling nagkita hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. 

 

Ang pagtatalaga kay David bilang Hari ng Israel (1010-970 BC). Tinanong ng Panginoon si Samuel kung 

hanggang kailan siya magdadalamhati para kay Saul. Inutusan ng Panginoon si Samuel na pumunta kay 

Jesse sapagkat ang isa sa mga anak nito ang Kanyang hinirang na maging hari ng Israel. Isinama niya si 

Jesse at mga anak nito upang maghandog. Nang makita ni Samuel si Eliab, akala niya ay ito na ang 

hinirang ng Panginoon. Subalit sinabi ng Panginoon, “Huwag mong hangaan ang kanyang kakisigan o 

taas. Ang Panginoon ay hindi tumitingin sa anyo, ngunit ang paningin Niya ay nasa puso.”  Dahil wala si 

David sa mga oras na iyon, ipinatawag ni Samuel ang bunsong anak ni Jesse. Pagdating ni David, 

tumindig si Samuel at pinahiran ito ng langis sa harap ng kanyang mga kapatid. Ang Espiritu ng Diyos ay 

lumukob kay David. 

 

Naglingkod si David kay Saul bilang tagatugtog ng harp dahil nang mga panahong iyon, si Saul ay 

pinahihirapan ng masasamang espiritu na ipinadala ng Panginoon. At dahil sumasakanya ang 

Panginoon, si David ay kinalugdan ni Saul. 

 

David at Goliath. Ang mga Philistines at mga Israelita ay nagkampo sa magkabilang burol. Ang bayani ng 

mga Philistines ay si Goliath na siyam na talampakan ang taas. Apatnapung araw niyang kinukutya at 

hinahamon ang mga Israelita na nanlulumo at natatakot sa kanya. Minsan, inutusan ni Jesse si David na 

magdala ng pagkain para sa kanyang mga kapatid na nasa kampo. Nang marinig ni David ang hamon ni 

Goliath, sinabi niya kay Saul na siya ang haharap at lalaban kay Goliath. Noong una ay ayaw pumayag ni 

Saul ngunit nakumbinsi siya ni David. 

 

Nang sila ay magkaharap na, sinabi ni David kay Goliath na lalabanan niya ito sa pamamagitan ng 

pangalan ng Panginoong Makapangyarihan sa lahat. At ang Panginoon ay hindi nagliligtas sa 

pamamagitan ng tabak o sibat. Napatay nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at pagkatapos 

ay pinugutan niya ito ng ulo. Sinugod at hinabol ng mga Israelita ang mga Philisitines hanggang Gath at 

Ekron. 

 

Dahil sa pangyayaring ito, naging interesado si Saul kay David. Matapos makipag-usap ni David kay Saul, 

naramdaman ni Jonathan na magka-isa sila ng espiritu ni David at ito ay minahal niya na tulad ng 

pagmamahal sa sarili. Si Jonathan ay nakipagkasundo kay David. Si David ay naging matagumpay saan 

man siya ipadala ni Saul. 

 

Ano man ang ipagawa ni Saul kay David, ito ay nagtatagumpay. Subalit galit na galit si Saul sa awitin ng 

mga kababaihan tungkol sa kanilang dalawa ni David. Dahil sa inggit at galit, sinubukan ni Saul na 

sibatin si David habang ito ay tumutugtog ng lyre subalit ito ay naka-ilag. Natakot si Saul kay David dahil 

alam niyang kasama nito ang Panginoon. Kaya pinalayo niya si David at ginawang pinuno ng isang 

pangkat ng mga kawal. 

 

David at Michal. Matapos dalhin ni David ang 200 foreskins ng mga Philistines kay Saul, ibinigay ni Saul  
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kay David kanyang anak na si Michal bilang asawa. Mas lalong natakot si Saul kay David sapagkat 

natitiyak niya na pinapatnubayan ito ng Panginoon at alam niyang mahal ito ng kanyang anak na si 

Michal. 

 

Ang masamang balak ni Saul kay David.  Minsan pa ay binalak ni Saul patayin si David. Isinama niya sina 

Jonathan at lahat ng kanyang mga katulong. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, binigyan niya 

ng babala ang kaibigan at sinabihang maging alerto at magtago. Pinuntahan ni David si Samuel at sinabi 

niyang lahat ng masamang balak ni Saul sa kanya. Kaya sila ay nagtungo sa Naioth. Nagpadala ng mga 

mensahero si Saul kay David. Nang makita nila ang isang grupo ng mga propeta na nagpapahayag 

kasama si Samuel, sila ay nilukuban din ng Espiritu ng Diyos at nagpahayag din sila habang nasa daan. 

Ganoon ang nangyari sa lahat ng mga mensaherong ipinadala ni Saul. Kaya siya na mismo ang nagpunta 

sa Naioth. Nilukuban din siya ng Espiritu ng Diyos kaya siya rin ay nag-prophesy. Hinubad ang kanyang 

damit at nagpahayag sa harap ni Samuel at nahigang hubad buong magdamag. 

 

David at Jonathan.  Tumakas nga si David sa Naioth at nagpunta kay Jonathan. Dahil pista ng Bagong 

Buwan kinabukasan, inaasahan ng hari na naroon si David. Mahigpit siyang nakiusap kay Jonathan na 

sabihin sa hari na kinailangan niyang umuwi sa Bethlehem. Ganoon nga ang ginawa ni Jonathan. 

Nagsiklab ang galit ni Saul sa anak. Nagalit din si Jonathan sa ama at umalis sa hapag kainan. 

 

Nakipagkita si Jonathan kay David at minsan pa ay pinagtibay nilang dalawa ang kanilang kasunduan sa 

harapan ng Diyos. 

 

Nagtungo si David sa Nob kay Saserdote Ahimelech. Sinabi ni David sa kanya ang mga pangyayari. 

Binigyan ng saserdote si David at ang kanyang mga kasama ng banal na tinapay sapagkat iyon lang ang 

naroon. Nakita ito ni Doeg na Edomite, ang punong herdsman ni Saul. Tinanong ni David si Ahimelech 

kung mayroon ba siyang sandata. Ibinigay ni Ahimelech kay David ang espada ni Goliath dahil walang 

ibang sandatang naroon kundi iyon lang. 

   

Tumakas si David kay Saul at nagpunta sa Gath kay Haring Achish. Takot si David sa hari kaya nagpalit 

siya ng kilos at nagpanggap na nababaliw. Nabahala ang hari dahil sa ipinakitang kakaibang kilos ni 

David.  

 

Nilisan ni David ang lugar at nagtungo sa kuweba ng Adullam. 400 na tao, kasama ang kanyang mga 

kapatid at sambahayan ng kanyang ama, ang pumunta sa kanya nang malaman nilang naroon siya sa 

kuweba. Mula roon ay nagpunta sila sa Moab at doon niya iniwan ang kanyang ama at ina. Sinabi ni 

Propeta Gad kay David na hindi siya dapat manatili sa lugar na ito. Inutusan ng propeta si David na 

magtungo sa Judah.  

 

Narinig ni Saul na nadiskubre na kung nasaan si David at ang kanyang mga kasamahan. Tinanong ni Saul 

ang kanyang mga tauhan kung bibigyan ba sila ni David ng mga bukid o gagawin ba silang mga 

commander ng maraming tao kaya sila nagsasabuwatan laban sa kanya. Dahil dito, nagsalita si Doeg at 

nagsabing nakita niya si David kina Ahimelech sa Nob. 

 

Ang mga Saserdote ng Nob. Nang malaman ito ni Saul, pinatawag niya si Ahimelech at ang buong 

sambahayan nito pati ang mga saserdote sa Nob. Pinapatay niya silang lahat kay Doeg sapagkat 

tinulungan nila si David. Nakatakas ang saserdoteng si Abiathar na anak ni Ahimelech. Sinabi niya kay 
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David ang lahat ng nangyari. Kaya sinabi ni David sa kanya na sumama siya sa kanila para sa kanyang 

kaligtasan. 

 

Nalaman ni David na ang mga Philistines ay nakikipaglaban sa Keila at ninanakawan ang mga threshing 

floors. Nagtanong siya sa Panginoon kung makikipagdigma ba sila laban sa mga Philisitines. Sinabi ng 

Panginoon sa kanya na lusubin niya ang mga ito at iligtas ang Keila. Subalit natakot ang kanyang mga 

tauhan na makipaglaban sa mga Philistines. Kaya nagtanong muli siya sa Panginoon. Sinabi ng 

Panginoon na ibibigay Niya sa kamay nila ang mga Philistines. Nanalo nga sila David sa labanang ito. 

 

May nagsabi kay Saul na si David ay nasa Keila. Sinabi ni Saul na ibinigay na ng Panginoon sa kanyang 

kamay si David kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan upang hulihin si David at ang mga tauhan 

nito. Sa pamamagitan ng ephod na dala ni Abiathar, nakapagtanong si David sa Panginoon kung siya ba 

ay isu-surrender ng mga taga Keila kay Saul. Ang sagot ng Panginoon ay oo kaya siya at ang kanyang 

mga tauhan ay tumakas at nagtungo sa wilderness ng Ziph sa Horesh. Nalaman ni Saul na nakatakas si 

David kaya hindi na muna niya itinuloy ang pagtugis dito.  

 

Pinuntahan ni Jonathan si David sa Horesh upang sabihan siya na hindi siya dapat matakot. Siya ay 

magiging hari ng Israel at tutulungan siya nito. Minsan pa, nagsumpaan sila sa harap ng Panginoon. 

 
Sinabi ng mga Ziphites kay Saul na si David ay nasa wilderness ng Horesh. Hinikayat nila ang hari na 

magtungo doon at ibibigay nila sa kanya si David. Nalaman ito ni David kaya bumaba sila sa bato sa 

kabila ng bundok sa wilderness ng Maon habang si Saul at ang kanyang mga tauhan ay nasa kabila 

naman ng bundok. Malapit na nilang ma-capture si David nang sabihin ng isang tauhan ni Saul na ang 

mga Philistines ay sumalakay sa kanilang lupain. Kaya si Saul ay bumalik at hinarap ang pakikipaglaban 

sa mga Philistines. Dahil sa pangyayaring ito, ang lugar na kinaroroonan nila David ay tinawag na Rock 

of Escape.   

 
David spares Saul’s life.  Pagbalik ni Saul mula sa pagtugis sa mga Philistines, may nagsabi sa kanya na si 

David ay nasa wilderness ng Engedi. Isinama ni Saul ang kanyang mga tauhan upang ipagpatuloy ang 

paghahanap kay David. May nadaanan silang kuweba at pumasok muna doon si Saul upang magbawas. 

Sa mga oras na iyon, sina David ay nasa kaloob-looban ng kuweba. Sinabi ng mga tao niya na ito na ang 

araw na sinabi ng Panginoon na ibibigay sa kanyang kamay ang kanyang kaaway. Dahan-dahan lumapit 

si David kay Saul at humiwa siya ng kapiraso sa balabal nito. Nang nakalabas na silang lahat, sumigaw si 

David kay Saul. Ipinakita niya na sa kabila ng pagtugis ni Saul sa kanya at sa kabila ng pagkakataon na 

mayroon siya upang patayin ang hari, hindi niya ito ginawa sapagkat hindi niya maaaring salingin ang 

taong pinahiran ng langis ng Panginoon. Umiyak si Saul at inamin niyang mas matuwid si David kaysa sa 

kanya. Sinabi pa niyang siguradong magiging hari si David at ang kanyang kaharian sa Israel ay 

maitatatag sa kanyang kamay. Sila ay naghiwalay ng maayos. 

 

Namatay na si Samuel at ang buong Israel ay tumangis sa kanyang pagpanaw.  

 

Si David at ang kanyang mga tauhan ay bumaba sa wilderness ng Paran. Nabalitaan niyang may isang 

napakayamang lalaki ang nagugupit ng kanyang mga tupa. Siya si Nabal, mayaman ngunit masama ang 

ugali. Ang kanya namang asawa na si Abigail ay maganda at marunong.  

 

David at Abigail. Inutusan ni David ang kanyang mga tauhan na pumunta kay Nabal upang manghingi ng 

kahit anong maibibigay ni Nabal para sa kanila. At dahil nga masama ang ugali ni Nabal, sinagot niya ng 
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pabalang ang mga tauhan ni David at tinanong pa kung sino ba si David. Bumalik ang mga tauhan kay 

David at nagsumbong sa kanya. Pinaghanda niya ang ilan sa kanyang mga tauhan upang maghiganti kay 

Nabal. 

 

Samantala, isa sa mga tao ni Nabal ang nagpunta kay Abigail upang isumbong ang pang-iinsulto na 

ginawa ng kanyang asawa sa mga tao ni David. Madaling naghanda si Abigail ng mga pagkain at dinala 

ito kina David. Humingi siya ng paumanhin sa inasal ng kanyang asawa at pinuri naman ni David ang 

Panginoon dahil sa pamamagitan ni Abigail ay nailayo siya sa iniisip niyang paghihiganti. Makalipas ang 

sampung araw, si Nabal ay pinatay ng Panginoon. Ipinasabi ni David kay Abigail na gusto niya itong 

maging asawa. Dali-dali namang sumama si Abigail sa mga sugo at siya ay naging asawa ni David. 

 

Nagpunta na naman ang mga Ziphites kay Saul at sinabi sa kanyang nasa Hachilah si David. Isinama ni 

Saul ang kanyang mga tauhan upang habulin na naman si David. Nang malaman ito ni David, nagtungo 

siya sa lugar na pinagkakampohan nila Saul. Nakita niya rin kung saan ito nakahimlay.   

 
David spares Saul’s life again. Isang gabi, sinamahan ni Abishai si David sa kampo ni Saul habang ito at 

ang kanyang mga kasamahan ay natutulog. Sinabi ni Abishai kay David na ibinigay na ng Diyos sa 

kanyang kamay ang kanyang kaaway. Subalit sinabi ni David na huwag niyang sasaktan si Saul sapagkat 

sino ang makagagalaw sa itinalaga ng Panginoon na pagkatapos ay mananatiling parang walang 

kasalanan. Kaya kinuha ni David ang tabak at sisidlan ng tubig ni Saul at dinala ito sa kabilang burol.  

 
Tumayo siya sa ibabaw ng burol at tinawag si Abner. Sinabi niyang dapat mamatay si Abner sapagkat 

hindi niya binantayan ang itinalaga ng Diyos; pagkatapos ay ipinakita ni David kay Abner ang sibat at 

sisidlan ng tubig ni Saul. Nang makilala ni Saul ang boses ni David, inamin niya ang kanyang 

pagkakamali at ibinalik naman ni David ang kanyang sibat at sisidlan ng tubig. 

 

Sumama si David sa mga Philistines. Naisip ni David na balang araw ay mamatay siya sa kamay ni Saul 

kaya minabuti niyang magpakalayo sa lupain ng mga Philistines. Siya ay nagpunta sa Gath. Nalaman ito 

ni Saul kaya hindi na niya pinilit na habulin pa si David. Hiniling ni David kay Achish ng Gath na bigyan 

siya ng lugar kung saan maaari silang manirahan. Ibinigay ni Achish kay David ang Ziklag. Ang lugar na 

ito ay pag-aari ng mga hari ng Judah hanggang ngayon.  

 

Lingid sa kaalaman ng iba, si David at ang kanyang mga tauhan ay sinasalakay ang mga Gershurites, 

Girzites at Amalekites na mga dati nang naninirahan sa lupain. At kapag tinatanong siya ni Achish kung 

saan siya nanggaling, nagbabanggit siya ng kung ano-anong lugar.   

 

Kumonsulta si Saul sa espiritista ng Endor. Nagtipon ang mga Philistines bilang paghahanda sa 

pakikipaglaban sa Israel. Si David ay ginawang bodyguard ni Achish. Pinagharian ng takot si Saul nang 

makita niya ang hukbo ng Philistines. Pinalayas na niya ang mga mangkukulam at mga espiritista nang 

panahong iyon. Hindi na rin siya sinasagot ng Panginoon ni sa panaginip o sa mga propeta. May 

nagtagpuan siyang manghuhula sa Endor. Nagsuot siya ng ibang kasuotan upang di siya makilala at 

pinuntahan niya ang babaeng manghuhula. Ipinatawag niya sa babae si Samuel. Nang lumabas ang 

espiritu ni Samuel, sinabi nito kay Saul na inalis na ng Panginoon ang kaharian sa kanyang kamay at 

inilipat na ito kay David. Bukod pa riyan, ang kanyang mga anak ay makakasama na si Samuel at ang 

Israel ay mapapasakamay ng mga Philistines. 
 

Hindi isinama ng mga Philistines si David. Nakahanda na ang mga Philistines sa pakikipag-digma subalit  
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nang makita ng mga pinuno sina David at kanyang mga tauhan, nagalit sila kay Achish. Pinabalik nila si 

David sa lugar na kung saan siya nakahimpil.  

 
Ni-raid ng Amalekites ang Ziklag. Pagbalik nila David sa Ziklag, nakita nila na sila ay sinalakay ng mga 

Amalekites. Binihag ang lahat ng mga babae, bata o matanda, kasama ang mga asawa ni David. Hiningi ni 

David kay Abiathar ang ephod upang tanungin sa Panginoon kung hahabulin nila ang mga Amalekites. 

Sinabi ng Panginoon na habulin nila ang mga ito. 

 
Inabutan nila David ang mga Amalekites na nagpapakasaya sa kanilang mga nasamsam kaya sinalakay 

nila ang mga ito. Naligtas ni David ang kanyang mga asawa, mga anak at lahat ng mga bagay na tinangay 

sa kanila. 

 
Ang pagkamatay ni Saul at ng kanyang mga anak. Samantala, ang mga Philistines ay nakipaglaban sa 

Israel. Napatay nila sina Jonathan, Abinadab at Malchi-shua - ang tatlong anak ni Saul. Malubhang 

nasugatan si Saul. Inutusan niya ang kanyang armor-bearer na saksakin na siya subalit hindi nito 

magawa. Kaya sa halip na mapahirapan pa siya ng mga Philistines, nagsaksak sa sarili si Saul. 

Nagpakamatay din ang kanyang armor-bearer. 

 
Dinala ng mga Philistines ang armor ni Saul sa templo ni Ashtaroth at itinali ang kanyang katawan sa 

Beth-shan. Nang malaman ng mga taga Jabesh-gilead ang ginawa ng mga Philistines, kinuha nila ang 

katawan ni Saul at ng kanyang mga anak at inilibing sa Jabesh. 

 
2 Samuel 

Nabalitaan ni David ang Pagkamatay ni Saul. Ibinalita ng isang Amalekite kay David ang pagkamatay nila 

Saul at Jonathan. Bitbit nito ang corona at armlet ni Saul. Sinabi niyang siya ang pumatay kay Saul ayon 

sa utos nito. Si David at ang mga kalalakihang kasama niya ay nagdalamhati at nag-ayuno hanggang gabi 

para kay Saul at Jonathan. Subalit ang Amalekite ay pinapatay ni David. 

 
David, Hari ng Judah at Ish-bosheth, Hari ng Israel. Pinapunta ng Panginoon si David sa Hebron at doon 

sila nanirahan kasama ang kanyang buong sambahayan. Pinuntahan siya ng mga kalalakihan ng Judah at 

in-anoint siya bilang hari ng house of Judah. 

 

Dinala naman ni Abner si Ish-bosheth, na anak ni Saul, sa Mahanaim at ginawang hari sa buong Israel. 

 
Ang Paglalaban ng Sambahayan nina David at Saul sa Gibeon.  Naglaban ang mga tauhan nina David at 

Ish-bosheth. Tinalo ng mga tao ni David sina Abner at mga tao ng Israel. Napatay ni Abner si Asahel na 

kapatid nina Joab at Abishai, kaya tinugis siya ng magkapatid.  

 
Sumanib si Abner kay David.  Nagpadala ng mensahe ng pakikipagkasundo si Abner kay David. Sinabi ni 

David na papayag siya subalit kailangan munang maibalik sa kanya si Michal na anak ni Saul.  

 
Kinausap ni Abner ang mga matatanda ng Israel at Benjamin upang isakatuparan ang pagtatalaga ng 

pagiging hari ni David sapagkat ito ay ipinangako ng Panginoon kay David. Pagbalik ni Abner sa Hebron, 

naghanda si David para sa kanila. Matapos ay nagpaalam na si Abner kay David upang tipunin ang buong 

Israel.  

 

Pinatay ni Joab si Abner.  Nalaman ni Joab na dumating si Abner sa Hebron at pinaalis ito ni David. Naga- 
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lit si Joab sa hari. Hindi alam ni David na inutusan ni Joab ang kanyang mga tao upang ibalik si Abner sa 

Hebron. Pagdating ni Abner, nagkaroon ng pagkakataon si Joab na patayin ito. 

 
Nang malaman ni David ang pangayayari, siya at ang lahat ng mamamayan ay tumangis.  

 
Pinatay si Ish-bosheth. Nanghina ang loob ni Ish-bosheth nang mapag-alamang patay na si Abner. Sina 

Rechab at Baanah, ang dalawang capitan ng kanyang hukbo, ay pumunta sa kanyang tahanan at siya ay 

pinatay. Pinutol nila ang ulo ni Ish-bosheth at ito ay dinala nila kay David sa pag-aakalang naipaghiganti 

na nila ang hari laban kay Saul. Subalit ang dalawang tauhan ay pinapatay ni David. 

 
Si David ay Itinalagang Hari ng Israel (1010-970 BC).  Ang lahat ng lipi ng Israel ay nagpunta kay David. 

Kinilala nila na si David ang nanguna sa kanila noon pa mang panahon ni Saul, kaya itinalaga ng mga 

matatanda ng Israel si David bilang hari nila. Naghari si David sa Hebron ng pitong taon at anim na 

buwan at naghari siya sa Israel at Judah ng 33 years. Sinalakay niya at ng kanyang mga tauhan ang 

Jerusalem na inookupa ng mga Jebusites nang mga panahong iyon. Dito siya nanirahan. Nagtayo si David 

ng wall sa buong paligid. Ito ang Zion, City of David. Lalong naging makapangyarihan si David sapagkat 

ang Panginoon ay sumasakanya. 

 
Kumuha pa ng maraming asawa at asawang alipin si David at nagkaroon pa siya ng maraming anak na 

lalaki at babae. 

 
Nalaman ng mga Philistines na si David ay hari na ng Israel kaya hinanap nila siya. Matapos sumangguni 

ni David sa Panginoon, sinalakay niya ang mga Philistines at sila ay nanalo. Sumalakay muli ang mga 

Philisitines subalit binigyan ng Panginoon si David ng ibang direksyon. Sumunod si David ayon sa utos 

ng Panginoon at sila ay muling nanalo.  

 
Tinipon ni David ang 30,000 chosen men ng Israel at sila ay nagtungo sa Baale-judah upang kunin ang 

kaban ng Diyos. Nang dumating na sila sa threshing floor ng Nacon, nadulas ang baka na humihila sa 

kariton kung saan nakasakay ang kaban ng Diyos. Nagalit ang Diyos sapagkat hinawakan ni Uzzah ang 

kaban. Noon din ay namatay siya sa tabi ng kaban ng Diyos. 

 

Si David at si Michal.  Habang ipinapasok ang kaban ng Diyos sa city of David, nasuklam si Michal sa 

napagmadsan niyang pagsasayaw ni David nang nakahubad na parang baliw. Sinabi ni David na ito ay 

ginawa niya sa harap ng Panginoon bilang pagdiriwang. Hindi na nagka-anak si Michal hanggang sa 

kanyang kamatayan. 

 

Ang Covenant ng Diyos with David. Kinausap ng Panginoon si David sa pamamagitan ni Prophet Nathan. 

Ipinahayag ng Panginoon sa kanya na kinuha Niya si David sa pastulan upang pangunahan ang Kanyang 

bayang Israel. At sinamahan Niya siya saan man siya mapunta at winasak ang kanyang mga kaaway. 

Sinabi pa ng Panginoon na pipili Siya ng anak ni David at itatatag Niya ang kaharian nito. Ang anak 

niyang ito ang mgatatayo ng bahay para sa Kanya at itatayo Niya ang trono ng kaharian nito 

magpawalang-hanggan.  

 

Naupo si David sa harapan ng Panginoon upang manalangin ng pagpapasalamat at pagpupuri. Patuloy 

na nagtagumpay si David sa kanyang pananalakay at naghari siya sa buong Israel nang may katarungan 

at may pagka-makatao. 
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David at Mephibosheth.  Nalaman ni David mula kay Ziba, na tagapaglingkod sa sambahayan ni Saul, na si  

Jonathan ay may anak na nabubuhay pa subalit ito ay lumpo. Ipinasundo ni David si Mephibosheth na 

anak ni Jonathan. Pinagpala siya ni David at sinabihang siya ay laging kakain sa hapag kainan ng hari. 

Ang lahat ng pag-aari ni Saul ay ibinigay ni David kay Mephibosheth at si Ziba at ang buong sambahayan 

nito ay naging tagapaglingkod niya. 

 
Ang mga tagumpay ni David. Patuloy na nagtagumpay si David sa pakikipaglaban sa mga Philistines. 

Tinalo din niya ang Moab at ang mga Moabites ay naging tagapaglingkod niya. Ang 

mga Syrians ay tinalo din niya sa labanan. 

 

David at Bathsheba.  Ang panahon ng tagsibol ay ang panahon kung saan ang mga hari ay nasa 

pakikipaglabanan. Subalit si David ay nanatili sa Jerusalem sapagkat si Joab ang ipinadala niya sa 

pakikipaglaban sa Ammonites. 

 

Habang siya ay naglalakad sa tuktok ng kanyang palasyo, nakita ni David si Bathsheba na asawa ni 

Uriah. Pinasundo niya si Bathsheba at ito ay sinipingan niya. Nabuntis si Bathsheba. Pinauwi ni David si 

Uriah sa kanilang tahanan subalit nanatili ito kasama ang iba pang mga tagapaglingkod. Kaya inutusan 

ni David si Joab na isama si Uriah sa pakikipaglaban at ilagay sa puwestong mapanganib. Inutusan ni 

Joab ang messenger na ibalita kay David na namatay si Uriah sa pagkikipaglaban. Matapos 

magdalamhati ni Bathsheba sa pagkamatay ng kanyang asawa, ipinasundo siya ni David at siya ay 

naging asawa nito. Nanganak si Bathsheba ng sanggol na lalaki. Ang Panginoon ay hindi nalugod sa 

ginawa ni David. 

 

Nathan rebukes David. Kinagalitan ni Prophet Nathan si David. Dahil sa ginawa ni David, sinumpa siya ng 

Panginoon. Ang tabak ay hindi na mawawalay sa kanyang tahanan. Ang kanyang mga asawa ay kukunin 

sa kanya at ibibigay sa iba. Bagamat hindi siya mamamatay, ang kanyang sanggol na lalaki ay 

mamamatay. Nag-ayuno si David subalit nagkasakit at namatay nga ang kanilang anak ni Bathsheba.  

 

Solomon’s Birth.  Inaliw ni David si Bathsheba dahil sa pagkamatay ng kanilang anak. Sinipingan muli ni 

David ang asawa at sila ay nagkaanak, si Solomon. Tinawag din ito na Jedidiah dahil minahal ito ng  

Panginoon.  

 

Patuloy ang pakikipaglaban ng Israel sa mga Ammonites. Sa pagkakataong ito, hindi si Joab ang pinadala 

ni David sa labanan kundi si David ang pinadala ni Joab. 

 

Amnon at Tamar.  Si David ay may napakagandang anak na babae, si Tamar na kapatid ni Absalom. Si 

Amnon, na anak din ni David ay na-in-love kay Tamar subalit halos magkasakit na siya dahil parang 

imposible na mapasakanya ang dalaga. Sa tulong ni Jonadab, na anak ng kapatid ni David, napapunta si 

Tamar sa bahay ni Amnon. Sapilitan na sinipingan ni Amnon si Tamar. Nagalit si David nang malaman 

ang pangyayari.  

 

Pinatay ni Absalom si Amnon. Nakumbinsi ni Absalom ang ama na maisama niya si Amnon at ang 

kanyang mga kapatid na lalaki sapagkat ang kanyang mga tauhan ay naggugupit ng mga tupa. Sinabi ni 

Absalom sa kanyang mga tauhan na patayin nila si Amnon kapag naka-inom na ng maraming alak. 

Sumunod nga ang mga tauhan sa utos niya. Nagsitakas ang ibang mga anak ng hari. Tumakas din si 

Absalom sa Geshur. 
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Bumalik si Absalom sa Jerusalem.  Alam ni Joab na ang puso ni Haring David ay nakay Absalom kaya 

gumawa siya ng paraan upang mapabalik si Absalom sa Jerusalem. Ganoon nga ang nangyari subalit may 

kondisyon na hindi siya maaaring pumunta sa presensya ng kanyang amang si David. 

 

Ang Conspiracy ni Absalom. Maagang gumigising si Absalom at siya ay pumupuwesto sa tabi ng gate. Ang 

lahat na may nais humingi ng paghuhukom mula sa hari ay kanyang hinaharang at siya na ang 

naghuhukom. Dahil dito, napamahal siya sa mga tao.   

 

Makalipas ang apat na taon, pinayagan ni Haring David si Absalom na magtungo sa Hebron upang 

tuparin ang pangakong paghahandog sa Panginoon. Subalit nagpadala si Absalom ng mga secret 

messengers upang sabihin sa mga tribo ng Israel na kapag narinig nila ang malakas na trumpeta, sisigaw 

sila ng, “Si Absalom ay hari ng Hebron.” Si Ahithophel na counselor ni David ay naki-ayon sa ginawa ni 

Absalom. 

 
Tumakas si David.  Nang malaman ito ni David, sinabi niya sa kanyang mga servants na sila ay aalis na at 

tatakas sapagkat hindi sila makakaligtas sa kamay ni Absalom. Ang lahat ng lingkod niya ay sumama sa 

kanya pati sina Abiathar at Zadok at lahat ng mga Levites. Ipinabalik ni David ang kaban ng Diyos sa city. 

Si David ay umakyat sa Mount of Olives upang tumangis at nagtaklob ng ulo. Lahat ng mga taong kasama 

niya ay umakyat din at nagtaklob ng ulo at nakitangis din.   

 

Si Ziba, na servant ni Mephibosheth ay nagbigay kay David ng pagkain at mga kagamitan na 

kakailanganin nila sa paglalakbay palayo kay Absalom. Sinumpa naman ni Shimei si David habang 

dumaraan sila sa Bahurim.  

 
Pumasok si Absalom sa Jerusalem. Si Absalom ay humingi ng payo kay Ahithophel. Sinunod niya ang payo 

nito na pasukin ang mga aliping asawa ng kanyang ama.  

 

Niligtas ni Hushai si David. Minsan pa nagbigay ng payo si Ahithophel subalit hiningi ni Absalom ang 

payo ni Hushai patungkol sa sinabi ni Ahithophel. Sinabi ni Hushai na hindi maganda ang payo ni 

Ahithophel kaya siya ay nagbigay ng ibang mungkahi. Sinunod ni Absalom ang payo ni Hushai. Inutusan 

ni Hushai sina Zadok at Abiathar upang magbigay babala kay David patungkol sa mga plano ni Absalom.  

 

Nang makita ni Ahithophel na hindi sinunod ni Absalom ang kanyang payo, siya ay umuwi na sa kanyang 

tahanan at nagbigti.  

 
Pinatay si Absalom.  Hindi pumayag ang mga tauhan ni David na sumama siya sa pakikipaglaban sa Israel 

kaya naiwan siya sa may gilid ng gate ng lungsod. Ipinagbilin niya kina Abishai, Joab at Ittai na maging 

mahinahon sa kanyang anak na si Absalom.  

 

Nakasagupa ng mga tauhan ni David si Absalom. Ang mule na sinasakyan ni Absalom ay tumakbo sa 

makakapal na sanga ng oak tree kaya nasabit ang ulo niya doon. Hindi makuhang patayin ng kawal si 

Absalom kaya si Joab mismo ang sumibat dito.  

 
Nang malaman ni David ang nangyari, umakyat siya sa kuwarto at doon matinding tumangis sa 

pagkamatay ni Absalom. Ang mga tao ay patagong pumasok sa lungsod na parang nahihiya sapagkat ang 

tagumpay na inaasahan nila ay naging araw ng pagluluksa. Pinagsabihan ni Joab si David. Kaya lumabas  

naman si David at naupo sa gate. Ang mga tao ay nagsilapit sa kanya. 
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Pagbabalik ni David sa Jerusalem. Bumalik na si David sa Jerusalem at pinatawad ang lahat niyang 

kaaway. Subalit si Sheba, na mula sa lipi ni Benjamin, ay nanggugulo. Kaya ang mga kalalakihan ng Israel 

ay lumayo kay David at sumunod kay Sheba. Ang mga taga Judah naman ay sumunod kay Haring David. 

Inutusan ni David sila Joab na tugisin si Sheba. Nakipag-usap ang isang matalinong babae kay Joab. 

Sinabi niya kay Joab na ang ulo ni Sheba ay ihahagis kay Joab mula sa pader. Sinabi ng babae sa mga tao 

na hanapin si Sheba at pugutan ng ulo. Ganoon nga ang nangyari at ihinagis ang ulo nito kay Joab. 

 

Ipinaghiganti ni David ang mga Gibeonites. Nagkaroon ng tatlong taong taggutom sa panahon ng 

paghahari ni David. Sinabi sa kanya ng Panginoon na ang dahilan nito ay si Saul pagkat pinatay niya ang 

mga Gibeonites na labi ng mga Ammorites na pinangakuan ng mga Israelita na hindi lilipulin. Bilang 

ganti, ipinagkaloob ni Haring David ang kahilingan ng mga Gibeonites na ibigay sa kanila ang pitong 

anak na lalaki ni Saul upang patayin nila. Ngunit hindi niya isinama si Mephibosheth. 

 

Awit ng Pagpupuri ni David.  Nakipag-usap si David sa Panginoon sa pamamagitan ng awit nang iligtas 

siya sa kamay ng kanyang mga kaaway at kay Saul. Sinabi niya na ang Panginoon ang kanyang tanglaw 

at ang Diyos ang nagbibigay liwanag sa kanyang kadiliman. 

 

Ang Huling Pangungusap ni David.  Ito ang huling salita ni David na anak ni Jesse, na itinalaga ng Diyos ni 

Jacob: Ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahayag sa pamamagitan niya sapagkat ang kanyang salita ay 

namumutawi sa kanyang dila. 

 

Binanggit ang mga pangalan ng ilan sa mga matatapang na kawal ni David katulad nina Josheb-

bashebeth na kanyang capitan, si Eleazar na anak ni Dodo, Shammah na anak ni Agee, Abishai na kapatid 

ni Joab, Benaiah na anak ni Jehoiada, Asahel na kapatid ni Joab at marami pang iba. 

 

Ang Census ni David. Nagsiklab na naman ang galit ng Panginoon sa Israel at inudyukan si David laban sa 

kanila at sinabihang bilangin ang mga Israelita at mga taga-Judah. Inutusan ni David si Joab na gawin ito. 

Makalipas ang siyam na buwan at dalawampung araw na census, ang bilang ng mga kalalakihan ng 

Israel ay 800,000 at 500,000 naman sa Judah. 

 

Ang Judgment ng Panginoon sa Kasalanan ni David. David’s heart struck him pagkatapos ng census. 

Sinabi niya sa Panginoon na mabigat ang pagkakasalang kanyang nagawa kaya nagsumamo siya na 

patawarin siya ng Panginoon sa kanyang kasalanan. Kinausap siya ng Panginoon sa pamamagitan ni 

Propeta Gad. Pinapili siya kung ano’ng klaseng parusa ang nais niyang dumating sa kanilang lupain. 

Pinili niya ang salot kaya nang mangyari ito, 70,000 ang namatay. Nalumbay ang Panginoon sa salot na 

Kanyang pinadala kaya inawat na Niya ang anghel na may dala ng salot. Sinabi ni David sa Panginoon na 

siya at ang kanyang sambahayan lang ang dapat parusahan dahil siya ang nagkasala. 

 

Inutusan ni Propeta Gad si David na gumawa ng altar sa threshing floor ni Araunah, isang Jebusite. Binili 

ni David ang threshing floor kay Araunah. Inalok naman nito ng libre ang lahat ng kakailanganin ng hari. 

Subalit tumanggi ang hari sapagkat ayaw niyang maghandog sa Panginoon nang wala siyang ginastos. 

Naghandog nga si David sa Panginoon at ang salot ay inilayo ng Diyos sa Israel.  

 

1 and 2 Kings 

Sa Unang Aklat ng Mga Hari ipinagpatuloy ang kasaysayan ng kaharian ng Israel na sinimulan sa mga 

Aklat ni Samuel. Binibigyang diin sa Aklat na ito ang kahalagahan ng pagsunod sa alituntunin ng 
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Kasunduan ng Panginoon sa mga Israelita. Ang bawat hari ay hahatulan ayon sa kanilang katapatan sa 

Kasunduan, kung saan si Haring David ang pamantayan.  

 

Matanda na si David. Matandang-matanda na si Haring David nang panahong iyon kaya naghanap sila ng 

batang babae na mag-aalaga sa kanya. Natagpuan nila si Abishag na isang Shunamite. Inalagaan ni 

Abishag ang Hari subalit hindi siya ginalaw nito.  

 

Binalak ni Adonijah na Maging Hari. Samantala, ipinamamalita ni Adonijah na siya ang susunod na hari 

kay David. Naghandog siya ng iba’t-ibang uri ng hayop. Inanyayahan niya ang kanyang mga kapatid at 

ang mga opisyal ng hari mula sa lipi ni Judah maliban lang kina Propeta Nathan, Benaiah at ang mga 

bantay ng hari at ang kapatid niyang si Solomon.  

 

Iniulat ni Nathan kay Bathsheba, na ina ni Solomon, ang buong pangyayari patungkol kay Adonijah. Kaya 

nagtungo si Bathsheba sa hari upang ipagbigay alam ang nangyayari at upang iligtas ang buhay niya at 

ng kanyang anak. Tinupad ni Haring David ang kanyang sumpa noon na si Solomon ang papalit sa kanya 

bilang hari. Dinala ni Saserdote Zadok si Solomon sa Gihon upang ito’y buhusan ng langis bilang Hari ng 

Israel. Hinipan nila ang trumpeta, sila’y nagkasiyahan at halos mayanig ang lupa sa lakas ng ingay. 

Nakarating kay Adonijah ang buong pangyayari kaya siya ay kumapit sa sungay ng altar at nagsabing 

hindi siya aalis doon hanggang hindi mangangako si Solomon na hindi siya papatayin. Pinuntahan siya 

ni Haring Solomon at pinauwi.  

 
Ang pagkamatay ni David. Nang malapit na ang kanyang kamatayan, pinagbilinan ni David si Solomon na 

magpakatatag at lakasan ang kanyang loob, tuparin ang kanyang tungkulin at mamuhay ayon sa 

kalooban ng Panginoon. Nang sa gayon, magtatagumpay siya sa lahat niyang gagawin. Naghari si David 

ng pitong taon sa Hebron at 33 years sa Jerusalem. 

 

Ang paghahari ni Solomon (970-930 BC). Matatag ang kanyang kaharian nang maupo na si Solomon sa 

trono ni David bilang hari. Samantala, hiniling ni Adonijah kay Solomon si Abishag ngunit hindi ito 

pumayag sapagka’t nasa panig ni Adonijah si Saserdote Abiathar at si Joab. Iniutos ni Solomon kay 

Benaiah na patayin si Adonijah. Si Saserdote Abiathar ay tinanggal niya sa pagiging saserdote ng Diyos. 

Pinapatay rin ni Solomon si Joab at si Benaiah ang inihalili niya rito bilang pinakamataas na pinuno ng 

hukbo. Si Shimei ay pinatay din nang labagin niya ang utos ni Haring Solomon na huwag lalabas ng 

kanyang tahanan. Si saserdote Zadok naman ang ipinalit kay Abiathar.  

 

Paghingi ni Solomon ng Karunungan. Naging kakampi ni Solomon ang Pharoah, hari ng Egypt. 

Pinakasalan din niya ang anak nito.  

 
Mahal ni Solomon ang Panginoon at lumakad siya ayon sa mga tuntunin ni David subalit sa mga 

matataas na lugar lamang siya naghahandog. Minsan, pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog 

sapagka’t iyon ang pinakatanyag na sagradong burol. Kinagabihan, nagpakita sa kanya ang Panginoon sa 

panaginip at tinanong siya kung ano ang nais niyang hilingin. Humiling si Solomon sa Panginoon ng 

karunungan sa pamamahala ng Kanyang bayan at ng kakayahang kumilala ng mabuti at masama. 

Nalugod sa kanya ang Panginoon kaya sinabi Niya na bibigyan Niya si Solomon ng wise at discerning 

mind. At bibigyan pa siya ng kayamanan at karangalan, mga bagay na hindi niya hiniling. 

 

Ang Hatol ni Solomon. Isang araw, nagpunta sa hari ang dalawang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinag-

aagawan nila ang isang sanggol at nagbangayan sila sa harap ni Haring Solomon. Nagpakuha ng tabak 
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ang Hari at ipinahahati sana ang sanggol. Ngunit nagsalita ang babae na may-ari ng sanggol at sinabing 

ibigay na lamang sa pangalawang babae ang sanggol basta huwag lamang ito patayin. Sinabi naman ng 

ikalawang babae na hatiin na lang ang bata upang walang makinabang dito. Kaya’t napagpasyahan ni 

Haring Solomon na ibigay ang bata sa unang babae sapagka’t ito ang tunay na ina. Napabalita sa buong 

Israel ang hatol na iginawad ng hari kaya nabatid nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos upang 

humatol ng may katarungan.   

 
Si Solomon ay ang hari ng buong Israel kaya mayroon siyang mga matataas na opisyal at 12 governors 

na namamalakad sa buong sambayanan. Mapayapa at masagana ang pamumuhay ng Judah at Israel sa 

ilalim ng kaharian ni Solomon. Wala ring kapantay ang katalinuhan at karunungang ipinagkaloob ng 

Panginoon sa kanya. At ang mga tao mula sa ibang nasyon ay nagpupunta sa kanya upang pakinggan ang 

kanyang karunungan. 

 

Paghahanda sa Pagpapatayo ng Templo. Sina Haring David at Haring Hiram ng Tyre ay matagal nang 

magkaibigan. Kaya walang pag-aalinlangan at malugod na ibinigay ni Hiram ang pangangailangan ni 

Solomon na mga cedar at cypress woods para sa pagtatayo niya ng templo ng Panginoon. Naging 

magkaibigan sina Solomon at Hiram at gumawa sila ng kasunduan.  

 

Nagtayo si Solomon ng Templo (966-958 BC).  Makalipas ang 480 years mula nang makaalis ang mga 

Israelita sa Egypt, sa ikaapat na taon ng paghahari ni Solomon, sinimulan niya ang pagtatayo ng templo.  

 
Sinabi ng Panginoon kay Solomon, Kung ikaw ay lalakad ayon sa Aking mga kautusan at susundin ang 

Aking mga tuntunin at isasaisip ang Aking mga utos at lalakaran ang mga ito, tutuparin Ko ang Aking 

pangako sa iyong amang si David. Maninirahan Akong kasama ang sambahayang Israel at hindi Ko 

pababayaan ang Aking bayang Israel. Sa loob ng pitong taon, naitayo ni Solomon ang templo para sa 

ikararangal ng Panginoon, ang Diyos ng Israel.  

 

Itinayo din ni Solomon ang kanyang palasyo. Gumawa din siya ng isa pang tirahan na katulad ng sa 

kanya para sa kanyang asawa na anak ng Pharoah.  

 

Dinala ang Ark sa Temple. Tinipon ni Solomon ang mga elders ng Israel at mga leaders ng bawat lipi sa 

Jerusalem upang kunin ang ark of the covenant sa City of David, sa Zion, at dalhin ito sa temple. Nang 

mailagay na ng mga saserdote ang ark of the covenant sa inner sanctuary, napuno ng presensya ng Diyos 

ang Holy place. Sa harapan ng buong bayan, itinaas ni Solomon ang kanyang mga kamay, nanalangin at 

pagkatapos ay binasbasan ang buong Israel na nagkakatipon doon.  

 
Nagpakita ang Lord kay Solomon. Nagpakita muli ang Panginoon kay Solomon at sinabi sa kanya ang 

ganito: Kung ikaw ay lalakad sa harap Ko na katulad ng iyong amang si David na may integridad at 

katuwiran, tutuparin ang Aking mga utos at mga tagubilin at susundin ang Aking mga tuntunin, itatatag 

Ko ang iyong trono sa buong Israel tulad ng Aking pangako sa iyong ama na ‘hindi mawawalan ng uupo sa 

trono ng Israel.’  

 
Ang Reyna ng Sheba. Bumisita ang Reyna ng Sheba kay Haring Solomon dahil sa mga naririnig niya 

tungkol sa kasikatan nito sa pangalan ng Panginoon. Sinubukan niyang magbigay ng mahihirap na 

tanong at lahat ng ito ay nasagot ng hari. Walang duda, nakita ng reyna ang karunungang taglay ni 

Haring Solomon. 
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Tumalikod si Solomon sa Diyos. Ipinagbabawal ng Panginoon sa mga Israelita ang pag-aasawa ng mga 

banyaga sapagka’t tiyak na ililigaw sila nito at hihikayating sumamba sa kanilang diyos-diyosan. Subalit 

si Solomon ay lumabag sa utos na ito sapagkat umibig siya sa maraming banyagang babae. Siya ay 

nagkaroon ng 700 na asawa at 300 concubines. Nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang 

diyos-diyosan. Ipinagpagawa rin niya sila ng altar para sa kani-kanilang mga diyos-diyosan.  

 

Ang Diyos ng Israel ay nagalit kay Solomon sapagkat dalawang beses Siyang nagpakita kay Solomon at 

binalaan siya tungkol sa mga bagay na ito. Sinabi ng Panginoon kay Solomon na aalisin Niya sa kanya 

ang kaharian at ibibigay sa kanyang lingkod sa panahon ng paghahari ng kanyang anak. Isang lipi 

lamang ang ibibigay ng Panginoon sa kanyang anak upang pamahalaan alang-alang kay David at sa 

Jerusalem na Kanyang pinili. 

 

Ang mga kaaway ni Solomon. Ipinahintulot ng Panginoon na magkaroon ng mga kaaway si Solomon. Si 

Hadad, na Edomite, ay nagmula sa lipi ng mga hari ng Edom; si Rezon, anak ni Eliada, na tumakas kay 

Haring Hadadezer ng Zobah.  

 

Si Jeroboam na lingkod ni Solomon ay masipag kaya inatasan siya ng hari na pangasiwaan ang mga 

forced labor mula sa sambahayan ni Joseph.  

 

Nang lumabas si Jeroboam ng Jerusalem, nasalubong siya ni Propeta Ahijah. Sinabi sa kanya ng propeta 

na paghaharian niya ang 10 lipi ng Israel at isa lang ang matitira sa hari. Nang malaman ito ni Solomon, 

tinugis niya si Jeroboam na tumakas naman at nagpunta sa Egypt. 

 

Si Solomon ay namatay. 40 years siyang naghari sa Israel. Ang kanyang anak na si Rehoboam ang 

pumalit sa kanya. 

 

Part Two: Divided Kingdom – Judah and Israel 

 

Mga Hari ng Judah 

Rehoboam. Si Rehoboam ay nagtungo sa 

Shechem spaagkat doon nagtipon ang mga 

Israelit upang siya ay gawing hari. Hindi siya 

nakinig sa payo ng mga matatanda na 

nanungkulan sa kanyang ama. Sa halip, mas 

lalo niyang pinahirapan sa pagtratrabaho 

ang mga Israelita. Ang mga naninirahan 

lamang sa lungsod ng Judah ang nanatiling 

sakop ni Rehoboam. 

 

Lulusubin sana ni Rehoboam ang mga 

Israelita upang maibalik sa kanya ang 

paghahari ng Israel subalit pinigilan siya ng 

sugo ng Diyos. Ang Levites at mga saserdote 

ay nagpunta sa Jerusalem at Judah sapagkat 

pinalayas na sila Jeroboam. 

Year 

931 BC2 

Mga Hari ng Israel 

Jeroboam. Si Jeroboam ang hinirang ng 10 

lipi ng Israel bilang kanilang hari. Gumawa 

siya ng dalawang gintong baka at inilagay 

ang mga diyos-diyosan na ito sa Bethel at 

Dan upang ang mga tao ay hindi na 

kailangana pumunta sa Templo ng 

Panginoon sa Jerusalem para maghandog. 
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Sa ikalimang taon ng paghahari ni 
Rehoboam, sinalakay ni Shishak na hari ng 
Egypt ang Jerusalem. Sinamsam nila ang 
lahat ng kayamanan sa templo.  
 
Nagpakumbaba si Rehoboam sa Panginoon 
kaya inalis ng Panginoon ang galit Niya 
laban dito at hindi tuluyang winasak ang 
kanyang kaharian.  
 
Si Rehoboam na anak ni Solomon ay 41 

years old nang maging hari sa Judah. 17 

years siyang naghari sa Jerusalem, ang 

lungsod na pinili ng Diyos mula sa lahat ng 

mga lipi ng Israel kung saan nakalagay ang 

Kanyang pangalan. Subalit patuloy na 

naman siyang gumawa ng kasamaan.  

 

Abijah.  Si Abijah ang pumalit kay Rehoboam 

bilang hari ng Judah noong ika-18 taon ng 

paghahari ni Jeroboam sa Israel. Ginawa din 

niya ang masasamang gawain ng kanyang 

ama. Ang kanyang ina ay si Maachah na anak 

ni Abishalom. Natalo ni Abijah si Jeroboam 

nang sila ay maglabanan sa Mount 

Zemaraim. Hindi na-regain ni Jeroboam ang 

power sa panahon ng paghahari ni Abijah 

hanggang siya ay mamatay.  

 

Asa. Si Asa ang humalili kay Abijam bilang 

hari ng Judah. Siya ay namuhay nang 

matuwid sa paningin ng Panginoon, tulad ng 

kanyang ninunong si David. Tinanggal niya 

ang lahat ng mga diyos-diyosan sa mga 

matataas na lugar at tinibayan ang mga 

siyudad na kanyang itinatag sa Judah. Inalis 

din niya sa tungkulin si Maachah bilang 

queen mother sapagkat ito ay gumawa ng 

asherah pole. Nagkaroon sila ng 

katahimikan for 35 years. 

 

Sa ika-36th year ng kanyang paghahari, si 

haring Baasha ng Israel ay naghimagsik 

laban sa Judah. Dahil dito, sinuhulan ni Asa 

si Ben-Hadad ng Aram na sumanib sa kanya 

laban sa Israel.   

 

Year 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
913 BC 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

911 BC 
910 BC 

 

 

 

 

 

 

 

909 BC 

 

 

 

 

 
 

 

886 BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nadab. Si Nadab na anak ni Jeroboam ay 

nagsimulang maghari sa sa Israel sa 

ikalawang taon ng paghahari ni Asa sa 

Judah. Ang kanyang pamumuhay ay hindi 

kalugod-lugod sa Panginoon. Dalawang 

taon lang siyang naghari sapagkat pinatay 

siya ni Baasha.  

 

Baasha. Si Baasha ay humalili kay Nadab 

bilang hari ng Israel sa ikatlong taon ng 

paghahari ni Asa sa Judah. Ang kanyang 

pamumuhay ay hindi rin naging kalugod-

lugod sa Panginoon. 24 years siyang 

naghari sa buong Israel sa Tirzah. Siya ay 

anak ni Ahijah. 

 

Elah. Nagsimula si Elah ng kanyang 

paghahari sa Israel sa ika 26th year ni Asa 
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Sa halip na umasa sa Diyos, siya ay umasa 

kay Ben-Hadad. Hindi rin siya umasa sa 

Diyos nang siya ay magkasakit hanggang sa 

kanyang kamatayan. Siya ay naghari sa 

Jerusalem sa loob ng 41 years.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Jehoshaphat. Naging hari ng Judah si 

Jehoshaphat na anak ni Asa noong ikaapat 

na taon ng paghahari ni Ahab sa Israel. At 

naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 25 

years. Ginawa niya ang mabuti sa paningin 

ng Panginoon.  

 

Sa ikatlong taon ng kanyang paghahari, 

ipinadala niya ang kanyang mga opisyal na 

sina Ben-Hail, Obadiah, Zechariah, Nethanel 

at Micaiah sa mga bayan ng Judah upang 

turuan ang mga tao patungkol sa mga batas 

ng Panginoon.  

 

Subalit hindi pinawasak ni Jehoshaphat ang 

mga lugar ng sambahan ng mga pagano at 

hinayaan niyang magpatuloy sila sa kanilang 

pag-aalay doon.  

 

Nakisama siya kay Ahaziah, na masamang 

hari ng Israel, sa pagpapagawa ng mga 

malalaking barko na tutungo sa Tarshish. At 

dahil dito, ang kanyang ginawang mga barko 

ay na-ship wreck kaya hindi ito nakarating 

sa Tarshish.  

 

Nang mamatay si Jehoshaphat, humalili sa 

kanya si Jehoram bilang hari.  

 

 

 

 

 

 

885 BC 

 

 
885 BC 

 

 

 
 

 

 

874 BC 

870 BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa Judah. Siya ay  naghari ng dalawang 

taon lamang sapagkat pinatay siya ni 

Zimri. Masama din ang kanyang naging 

pamumuhay. 

 

Zimri. Pitong araw lang naging hari si 

Zimri sapagkat mas pinili ng Israel si Omri 

bilang kanilang hari. 

 

Omri. Sa panahong ito, nahati ang Israel. 

Ang kalahati ay  sumusunod kay Tibni at 

ang kalahati naman kay Omri. Sa ika-31st 

year ni Asa, nagsimulang maghari si Omri 

sa Israel sa loob ng 12 years. Hindi siya 

namuhay ng may kaluguran sa Panginoon. 

 

Ahab. Si Ahab, na anak ni Omri, ang 

pumalit na hari ng Israel. Siya ay naghari 

sa buong Israel sa Samaria ng 22 years.  

 

Hindi lamang naging kasuklam-suklam 

ang kanyang pamumuhay sa harap ng 

Panginoon, kundi pinakasalan pa niya si 

Jezebel na anak ng hari ng Sidonia. 

Gumawa pa si Ahab ng altar para sa 

kanilang diyos-diyosan at asherah pole at 

sinamba rin ito.  

 

Nagkaroon ng tagtuyot sa Israel. Tumawag 

si Ahab at ang kanyang mga kasamahan 

kay Baal upang magpadala ng ulan subalit 

hindi sila sinagot ng kanilang diyos-

diyosan. Matapos niyang ibalita sa asawa 

ang mga pangyayari, nais ipapatay ni 

Jezebel si Elijah na propeta nang panahong 

iyon. 

 

Nagustuhang bilhin ni Ahab ang ubasan sa 

Naboth subalit ayaw itong ipagbili ng may-

ari sa kanya. Nang malaman ito ni Jezebel, 

pinapatay niya ang may-ari ng ubasan.  

Nakipagkasundo si Ahab kay Jehoshaphat 

upang digmain ang Syria upang mapasa-

kanila ang Ramoth-Gilead. Namatay siya 

sa digmaang ito. 
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Jehoram. Si Jehoram ay 32 yrs old nang 

maging hari ng Judah. Nang maitatag na niya 

ang kanyang sarili sa kaharian ng kanyang 

ama, pinatay niya lahat ng kanyang mga 

kapatid pati ilang prinsipe ng Israel. Ang 

kanyang pamumuhay ay hindi naging 

kalugod-lugod sa Panginoon. 

 

Pinahintulutan ng Panginoon na lusubin ng 

Philistines ang kanyang kaharian. Tinangay 

nila ang kanyang mga anak at mga asawa. 

Ang naiwan lang kay Jehoram ay ang 

kanyang bunsong anak na si Ahaziah. 

 

Nagpadala ng salot ang Panginoon na naging 

sanhi ng kanyang kamatayan. Naghari siya 

sa Judah ng 8 years. 

 

Ahaziah.  22 years old si Ahaziah nang 

magsimulang maghari sa Judah. Masama din 

ang naging pamumuhay niya dahil na rin sa 

paghimok sa kanya ng kanyang ina, na si 

Athaliah. 

 

Sumama siya kay Joram, ang hari ng Israel, 

na makikipagkita kay Jehu. Nang matagpuan 

sila ni Jehu, pinatay niya lahat ng naroon sa 

sambahayan ni Ahab ayon sa utos ng 

Panginoon. Isang taon lang naghari si 

Ahaziah sa Judah. 

 

Queen Athaliah. Nilipol ni Athaliah ang royal 

family ng sambahayan ng Judah nang makita 

niyang patay na ang kanyang anak. Subalit 

853 BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852 BC 

848 BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841 BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

841 BC 

 

 

Ahaziah. Nang ika-17th year ng paghahari 

ni Jehoshaphat sa Judah, naghari naman sa 

Israel si Ahaziah na anak ni Ahab. 

Dalawang taon siyang naghari at ginawa 

rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-

lugod sa Panginoon. 

Nang mahulog siya, si Ahaziah ay 

kumonsulta kay Baal-zebub. Hindi na siya 

nakabangon sa kanyang pagkakahiga 

hanggang sa kanyang kamatayan. 

 

Joram. Si Joram ang pumalit na hari ng 

Israel. 12 years siyang naghari doon. 

Pinatay siya ni Jehu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jehu.  Si Jehu ay anak ni Jehoshaphat at 

siya ang hinirang ng Panginoon na maging 

hari ng Israel. Siya din ang naatasang 

lipulin ang mga angkan ni Ahab sa Jezreel 

at Samaria. Pinatay din niya ang mga 

kapatid ni Ahaziah at lahat ng mga 

sumasamba kay Baal. Inutusan din niya 

ang mga eunuchs na ihulog si Jezebel sa 

bintana.  

 

Pinangako ng Panginoon kay Jehu na ang 

kanyang mga anak  na lalaki, hanggang 

ikaapat na generation, ay mauupo sa trono 

ng Israel sapagkat isinakatuparan niya ang 

lahat ng mga nasa puso ng Panginoon. 

Subalit hindi niya tinalikuran ang mga 
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nakaligtas si Joash na anak ni Ahaziah 

sapagkat itinago siya ni Jehoshabeath na 

anak ni Haring Jehoram sa templo ng Diyos. 

Si Athaliah ay namuno sa Judah ng anim na 

taon.  

 

Joash. Lakas loob na tinipon ni Saserdote 

Jehoiada ang mga Levites upang hirangin 

bilang hari ng Judah ang pitong taong gulang 

na batang si Joash.  

 

Siya ay naghari at namuhay na may 

kaluguran sa Panginoon habang nabubuhay 

si Jehoiada. Pinamunuan niya ang Jerusalem 

ng 40 years. Siya ay pinatay ng kanyang mga 

servants. Ang kanyang ina ay si Zibiah. 

 

 

 

 

 

Amaziah. 25 years old si Amaziah, anak ni 

Joash, nang magsimula siyang maghari sa 

Jersualem. Sa simula ay nakikinig siya sa 

mga maka-Diyos na payo. 

 

Matapos niyang patayin ang mga Edomites, 

sumamba din si Amaziah sa mga diyos-

diyosan nila. Hinamon din niya si Jehoash ng 

Israel subalit siya ay natalo. 

 

29 years siyang namuno sa Jerusalem. Ang 

kanyang ina ay si Jehoaddan ng Jerusalem. 

 
 

Uzziah (aka Azariah). Lahat ng tao sa Judah 

ay hinirang si Uzziah bilang hari nila. Siya ay 

16 years old pa lang noon. 

 

Siya ay namuhay ng tama sa harap ng 

Panginoon. Naging makapangyarihan siya sa 

kanyang paghahari na naging dahilan upang 

siya ay maging mayabang. Nagsunog siya ng 

insenso sa altar na hindi niya dapat gawin. 

Dahil dito, nagkaroon si Uzziah ng leprosy 

hanggang siya ay mamatay.   

 

 

 

 

 

 
 

835 BC 

814 BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

798 BC 

796 BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

782 BC 

767 BC 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

kasalanan ni Jeroboam.  

28 years siyang naghari sa Israel at siya ay 

namuhay ng may kaluguran sa Panginoon. 

 

 

 

 

Jehoahaz.  Si Jehoahaz, anak ni Jehu ang 

pumalit bilang hari ng Israel. Siya ay 

nagsimulang maghari nang ika-23rd year 

ni Joash sa Judah. Siya ay naghari ng 17 

years. 

 

Masama ang kanyang naging pamumuhay 

kaya lagi silang nalulupig ni Hazael, hari 

ng Syria at ni Ben-Hadad na anak ni Hazael  

Pinakinggan siya ng Panginoon nang siya 

ay humingi ng tulong subalit hindi pa rin 

nila tinalikdan ang makasalanang gawain. 

 

Jehoash. Si Jehoash, anak ni Jehoahaz, ay 

naging hari ng Israel noong ika-37th year 

ng paghahari ni Joash sa Judah. Ang 

kanyang pamumuhay ay katulad din ng sa 

kanyang ama. 

 

Subalit nagpakita ng compassion ang 

Panginoon nang siya ay naghahari. Natalo 

niya si Ben-Hadad at nabawi niya ang mga 

kinuha ng ama nito sa kanyang amang si 

Jehoahaz. 16 years siyang naghari sa 

Israel. 

 

Jeroboam II. Naging hari ng Israel sa 

Samaria si Jeroboam. 40 years siyang 

naghari. Ginawa rin niya ang mga bagay na 

hindi kalugud-lugod sa Panginoon. Nakita 

ng Panginoon ang matinding kahirapang 

dinaranas ng Israel. 

 

Halos wala nang ligtas sa kanila. Ayaw ng 

Panginoon na lubusang mawala sa daigdig 

ang Israel, kaya iniligtas niya ang mga ito 

sa pamamagitan ni Jeroboam na anak ni 

Jehoash. 
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Naghari siya sa Jerusalem ng 52 years at ang 

nanay niya ay si Jecholiah ng Jerusalem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Jotham. Si Jotham na anak ni Uzziah ay 25 

years old nang magsimulang maghari sa 

Jerusalem. Namuhay din siya ng tama sa 

harap ng Panginoon. Subalit, hindi rin niya 

ipinawasak ang mga dambana ng mga diyus-

diyosan kaya nagpatuloy ang mga tao sa 

pagdadala ng mga handog doon. 16 years 

siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang 

ina ay si Jerusha na anak ni Zadok. 

 

Ahaz.  Si Ahaz na anak ni Jotham ay 20 years 

old nang maghari sa Jerusalem. Naghari siya 

sa loob ng 16 years. Hindi siya naging 

kalugud-lugod sa Diyos sapagkat sinundan 

niya ang masamang halimbawa ng mga 

naging hari ng Israel. Ipinasunog pa niya 

bilang handog ang kanyang anak na lalaki. 

Nilusob sila ng Aram at Israel kaya si Ahaz 

ay lumapit sa hari ng Assyria.  

 

Hezekiah. Si Hezekiah na anak ni Ahaz ay 25 

years old nang simulan niya ang paghahari. 

Naging kalugod-lugod siya sa Panginoon 

sapagkat ipinagiba niya ang mga diyus-

753 BC 

 

 

 

752 BC 

 

 

752 BC 

 

 

 

 

 

 

742 BC 

 

 

 

 

 

 

 

740 BC 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
732 BC 

 

 

 

 

 

722 BC 

 

 

 

716 BC 

 

 

 

Zachariah. Si Zachariah ay naghari sa 

Samaria ng anim na buwan. Siya ay 

masamang hari. 

 

Shallum. Si Shallum na anak ni Jabesh ay 

naghari ng isang buwan lamang. 

 

Menahem. Si Menahem na anak ni Gadi ay 

naghari ng 10 years sa Samaria. Hindi rin 

siya naging mabuting hari. Sinalakay sila 

ng Assyria subalit nagbigay siya ng pabuya 

kay Haring Pul kaya hindi na sila sinakop 

nito. 

 

Pekahiah.  Naging hari ng Israel si 

Pekahiah sa Samaria sa loob ng dalawang 

taon. Ginawa rin niya ang mga bagay na 

hindi kalugud-lugod sa Panginoon. Si 

Pekah na isa sa kanyang mga opisyal ay 

nakipagsabwatan sa taga-Gilead laban sa 

kanya. Pinatay nila si Pekahiah. 

 

Pekah.  Naging hari ng Israel si Pekah. 

Siya'y naghari sa Samaria nang 20 years. 

Hindi rin siya naging kalugud-lugod sa 

Panginoon. Sa panahon ng kanyang 

paghahari, ang Israel ay sinalakay ni 

Haring Tiglat-pileser ng Assyria.   

 

 

 

 

Hoshea. Sa ika-20th year na paghahari ni 

Jotham sa Judah, si Oseas na anak ni Ela ay 

nakipagsabwatan laban kay Pekah. 

Pinatay niya ito at siya ang humalili bilang 

hari ng Israel. 

 

Fall of Samaria. Ang Samaria ay nabihag 

ng Assyria sa ilalim ni Haring Shalmaneser 

V. 
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diyosan. Nagtiwala at nanatili siyang tapat 

sa Panginoon kaya nagtagumpay siya sa 

kanyang mga gawain. Siya ay nagkasakit 

subalit pinahaba pa ng Panginoon ang 

kanyang buhay.  

 

Naghari si Hezekiah sa Jerusalem sa loob ng 

29 years. Ang kanyang ina ay si Abi na anak 

ni Zachariah. 

 

Manasseh. 12 years old pa lang si Manasseh, 

anak ni Hezekiah, nang maghari sa 

Jerusalem. Hindi rin siya namuhay ng 

kalugud-lugod sa Panginoon. Itinayo niyang 

muli ang mga dambana sa mga burol na 

ipinagiba ng kanyang ama. Nagpagawa pa 

siya ng maraming altar sa Templo. Sinunog 

rin niya ang anak niyang lalaki bilang 

handog. Matinding parusa ang dinanas ng  

Judah at ng Jerusalem dahil dito.  

 

55 years siyang naghari at ang kanyang ina 

ay si Hephzibah. 

 

Amon. 22 years old si Amon nang maging 

hari ng Judah at siya'y naghari sa Jerusalem 

sa loob ng dalawang taon. Katulad ng 

kanyang amang si Manasseh, ginawa rin ni 

Amon ang mga bagay na hindi kalugud-

lugod sa Panginoon.  Ang mga tauhan niya 

mismo ang nagkaisang pumaslang sa kanya 

sa loob ng palasyo.   

 

Ang kanyang ina ay si Meshullemeth, anak ni 

Haruz ng Jotbah. 

 

Josiah. Si Josiah ay walong taong gulang 

nang maging hari ng Judah. Namuhay siya 

ng may kaluguran sa harap ng Panginoon. 

Ipinawasak niya lahat ng mga diyos-diyosan 

sa Templo at pinapatay lahat ng mga 

saserdote na naghandog sa mga ito. 

 

Napatay siya sa labanan sa Meggido. 30 

years siyang naghari sa Jerusalem. Ang 

kanyang ina ay si Jedidah, anak ni Adaiah ng 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

687 BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

642 BC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

640 BC 
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Boscath. 

 

Jehoahaz. Si Jehoahaz ay 23 years old nang 

maging hari ng Judah at tatlong buwan lang 

siya naghari. Hindi naging kalugud-lugod sa 

Panginoon ang kanyang pamumuhay. Ang 

kanyang ina ay si Hamutal na anak ni 

Jeremiah ng Libnah. 

 

Jehoiakim.  Si Jehoiakim ay 25 years old nang 

maghari sa Jerusalem sa loob ng 11 years. 

Hindi rin siya namuhay ng kalugod-lugod sa 

harap ng Panginoon. 

 

Jehoiachin. Si Jehoiachin ay walong taong 

gulang nang maging hari sa Jerusalem at ang 

kanyang paghahari ay nagtagal lamang ng 

tatlong buwan. Siya rin ay namuhay ng 

masama. Binihag ni Nebuchadnezzer ang 

buong Jerusalem. 

 

Naghari siyang muli nang siya ay 18 years 

old na. Pinalaya siya ni Evil-merodac ng 

Babylon.  

 

Zedekiah. Si Zedekiah ay 21 years old nang 

maghari sa Jerusalem sa loob ng 11 years. 

Ang kanyang ina ay si Hamutal, na anak ni 

Jeremiah. 

 

Fall of Judah. Sinunog ni Nebuchadnezzar 

ang Templo at binihag niya ang Judah sa 

loob ng 70 years. 

 

 

609 BC 

 

 

 

 

 

 

609 BC 

 

 

 
 

597 BC 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

597 BC 

 

 

 

 

587 BC 

 

Ang sumusunod ay galing sa gotquestions.org/kings-Israel-Judah.html: 

KINGS OF ISRAEL:  

Jeroboam I, rebellious, 931—910 BC 

Nadab, bad, 910—909 BC 

Baasha, wicked, 909—886 BC 

Elah, evil, 886—885 BC 

Zimri, sinful, 885 BC 

Tibni, iniquitous, 885—880 BC 

Omri (overlap), extra bad, 885—874 BC 

Ahab, the worst to that point, 874—853 BC 

Ahaziah, disobedient, 853—852 BC 

Joram/Jehoram, mostly rotten, 852—841 BC 

https://www.gotquestions.org/Jeroboam-in-the-Bible.html
https://www.gotquestions.org/King-Baasha.html
https://www.gotquestions.org/King-Elah.html
https://www.gotquestions.org/King-Omri.html
https://www.gotquestions.org/King-Ahab.html
https://www.gotquestions.org/King-Ahaziah.html
https://www.gotquestions.org/King-Jehoram-Joram.html
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Jehu, not good but better than the rest, 841—814 BC 

Jehoahaz, noncompliant, 814—798 BC 

Joash, wayward, 798—782 BC 

Jeroboam II (overlap), badly behaved, 793—753 BC 

Zechariah, abysmal, 753 BC 

Shallum, full of vice, 752 BC 

Menahem, horrible, 752—742 BC 

Pekahiah, idolatrous, 742—740 BC 

Pekah (overlap), awful, 752—732 BC 

Hoshea, appalling, 732—722 BC 

 

KINGS OF JUDAH: 

Rehoboam, mostly bad, 931—913 BC 

Abijah, mostly perverted, 913—911 BC 

* Asa, good, 911—870 BC 

* Jehoshaphat (overlap), righteous, 873—848 BC 

Jehoram/Joram (overlap), terrible, 853—841 BC 

Ahaziah, bad, 841 BC 

Athaliah (queen), devilish, 841—835 BC 

* Joash/Jehoash, mostly virtuous, 835—796 BC 

* Amaziah, mostly wholesome, 796—767 BC 

* Uzziah/Azariah (overlap), mostly respectable, 790—739 BC 

* Jotham (overlap), worthy, 750—731 BC 

Ahaz, heinous, 735—715 BC 

* Hezekiah, the best, 715—686 BC 

* Manasseh, depraved until he repented at the end, 695—642 BC 

Amon, treacherous, 642—640 BC 

* Josiah, great, 640—609 BC 

Jehoahaz, dreadful, 609 BC 

Jehoiakim, degenerate, 609—597 BC 

Jehoiachin, frightful, 597 BC 

Zedekiah, foolish, 597—586 BC 

* okay to great 
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