Ang Haring Darating
2 Hari 11:1-21
i Afthaliah, ang malupit na reyna ng Juda ay higit pang masama kaysa kanyang
inang si Jezebel. Nang ang kanyang anak na si Ahaziah ay namatay dagli niyang
inagaw ang kaharian sa pamamagitan ng pagpapapatay sa kanyang mga apo na
maaring humaliling hari. “Ngunit si Jehosheba... kapatid ni Ahaziah, ay kinuha si
Joash na anak ni Ahaziah at itinago ito upang huwag mapatay. Kasama niya ang bata
na nakatago sa bahay ng Panginoon sa loob ng anim na taon. At si Athaliah ay
namuno sa lupain.” 2 Hari 11:2, 3.
Sa loob ng anim na taon, iilang mga mapagkakatiwalaang mga tao lamang ang
nakababatid na ang bata ay buhay pa at nakatago sa
templo ng Dios. Si Jehoiada, ang mataas na saserdote, ay
minahal at sinanay si Joash na tulad sa sarili niyang anak.
Siya ang nagpanukala at nanalangin para sa takdang
panahon ng pagpapakilala ng tagapagmana ng trono.
Sa wakas lihim na ipinatawag ni Jehoiada ang mga
pinagkakatiwalaang mga kapitan ng hukbo at sa kanila’y
ipinakita na buhay pa ang bunsong anak ni Ahaziah.
Naghintay sila ng Biyernes ng gabi, sa panahon ng
pagtungo sa templo ng mga taong tapat para sa
pagsamba sa araw ng Sabbath upang ipakilala sa kanila
ang batang hari.
Kasama ng daan-daang mga nasasandatahang kawal
ay dinala ni Jehoida ang tagapagmana ng trono ni David
sa harap ng mga tao at ipinakilala ito. Namangha ang
mga tao sa simula, ngunit nang makita nilang ipinatong
ang korona sa kanya ay, “nagpalakpakan ang kanilang
mga kamay at nagsabi, Mabuhay ang hari.” 2 Hari 11:12.
Nang marinig ni reyna Athaliah ang ingay ng mga
trumpeta at ng mga taong nagsasaya ay tumakbo ito at nagtungo sa templo upang
masumpungan lamang na tapos na ang kanyang panahon. Nang araw na yaon, siya
at ang kanyang mga tagasunod ay pinagpapatay, at ipinagkaloob kay Joash ang
kahanian.
Sinasabi sa atin ng Biblia na may isang anak ni David ang lalabas sa templo
ng langit sa gitna ng tunog ng mga trumpeta upang tanggapin ang Kanyang
kahanian at lipulin ang mga masama.
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