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Vua Đa-vít là một người sống 
đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong 
thời trị vì của ông,vương quốc  
           Y-sơ-ra-ên   phát  
                         triển    
                         gấp  
                         mười  
                         lần so   
                         với  
                         thời    
                         vua 

 Sau-lơ.  
  



Nhưng giờ đây ông đã già (lắm) 
và không thể cai trị được nữa. 
Ông mệt mỏi và ốm yếu. Cuộc đời  

của ông 
 đã đến 

 hồi 
 kết. 



Một trong  
những người  
con của  
Đa-vít là  
A-đô-ni-gia, 
tuyên bố với 
người dân  
Y-sơ-ra-ên 
rằng ông sẽ 
lên làm vua. 



Mặc dù  
tên của ông 
có nghĩa là 
“Nguyện Chúa 
là Đức Chúa 
Trời”, nhưng  
A-đô-ni-gia 
không phải 
là người  
tử tế. 



Ông cố tranh 
giành ngai 
vàng, vì biết 
rằng Đa-vít 
đã quá yếu  
để có thể  
tóm lấy ông. 
Nhưng Đức 
Chúa Trời lại 
có kế hoạch 
khác!  



Bà Bát-sê-ba, vợ 
của vua Đa-vít 
biết rằng con 
trai Sô-lô-môn 
của mình mới 
đáng được chọn 
làm vua. Bà nói 
với Đa-vít về  
âm mưu của  
A-đô-ni-gia. 



Tuy còn rất yếu, 
song Đa-vít đã 
tập hợp thầy tế 
lễ và chính thức 
phong Sô-lô-môn 
làm vua trên dân  
Y-sơ-ra-ên.  



Sô-lô-môn không còn gặp trở ngại 
nào với người anh A-đô-ni-gia 
bởi lẽ người Y-sơ-ra-ên tin vào 
Đa-vít. Đa-vít công bố Sô-lô-môn 
là người được Đức Chúa Trời lựa 
chọn để làm vua họ. Không lâu  

sau đó, Đa-vít qua đời. 



Trước khi qua đời, Đa-vít 
khuyên dặn Sô-lô-môn vâng lời  

Đức Chúa Trời và hãy là 
 một vị vua tốt. Đa-vít 
 nói với con trai rằng 

 “Con hãy đi trong 
 đường lối Ngài, để 

 con được thịnh 
 vượng trong mọi 
 việc con làm.” 



Một lời khuyên rất 
quý giá. Sau đó, 
Sô-lô-môn lên ngôi 
vua kế vị Đa-vít - 
cha mình và củng 
cố vương quyền.  



Một đêm nọ, Sô-lô-môn  
nằm mộng. Đức  
Chúa Trời  
hiện ra  
cùng ông  
trong  
chiêm  
bao và  
nói,  
... 



... “Hãy cầu xin  
ta bất kỳ điều  
gì ngươi  
muốn, ta  
sẽ ban  
cho”.  
Bạn sẽ  
cầu xin  
điều  
gì? 



Sô-lô-môn đã cầu xin sự khôn 
ngoan để trở thành  
một vị vua  
tốt. Lời  
cầu xin  
của vị  
vua trẻ  
đã làm  
đẹp  
lòng  
Đức Chúa  
Trời. 



Không những Ngài ban cho  
Sô-lô-môn điều ông  
cầu xin mà  
còn giao  
ước sẽ  
ban cho  
ông sự  
giàu  
có và  
thanh  
danh.  



Không cần quá lâu để mọi người 
nhìn thấy sự khôn ngoan của  

Sô-lô-môn. Một ngày 
 nọ, hai người mẹ đến 
 tìm ông với một đứa 
 bé. Một người nói: 
 “Đang đêm con trai 

 của chị ấy chết 
 và bà ta tráo 

 đứa con chết để 
                lấy đứa con 
                của tôi”. 



Người kia nói: “Không! Đứa  
sống là con trai của TÔI, và  

đứa chết kia là con của 
 chị”. Vậy làm sao 

 nhà vua có thể 
 phán ai là 

 người mẹ 
 thật sự? 



Nhà vua nói, “Hãy đem cho ta 
một thanh gươm.” Thế là họ mang 
đến cho vua một thanh gươm. Bạn 
nghĩ vua định làm gì với thanh 
gươm? 



Vua truyền lịnh, “Hãy chặt đứa 
còn sống ra làm đôi và cho mỗi 
người một nửa.” Sau đó, người  
mẹ có đứa con còn sống nói,  
       “Lạy Chúa, hãy  
         cho chị ấy  
          đứa bé đi  
           và xin  
          đừng giết  
            nó.”  



Nhưng người kia 
lại nói, “Nó sẽ 
không là con của  

chị và cũng 
 ... 



... không là con 
của tôi. Cứ chặt  

nó ra làm hai 
đi!” 



Bấy giờ nhà vua 
phán quyết, “Hãy 
trao đứa bé cho 
người thứ nhất. 
Người ấy chính là 
mẹ ruột nó.” Khi 
tất cả dân chúng 
 Y-sơ-ra-ên nghe 

phán quyết của 
 vua, họ lấy làm 

kính phục vua. 



Họ thấy rằng 
vua có sự khôn 
ngoan của Đức 
Chúa Trời. 



Người dân Y-sơ-ra-ên  
không có đền thờ để  
thờ phượng Đức Chúa  
Trời. Khi Đa-vít dự  
định xây dựng một đền  
          thờ thì Đức  
          Chúa  

Trời 
 nói rằng, 

 “Con trai ngươi 
 sẽ xây cất một ngôi  

            nhà cho danh ta.” 



Do đó, Sô-lô-môn bắt  
đầu vào xây một ngôi  
đền tuyệt vời tại  
thành Giê-ru-sa-lem.  



Phải mất bảy  
năm ngôi đền  
mới hoàn thành.  
Và ngày trọng  
đại đã đến  
thì  
 
 
mọi người  
tụ tập để nghe  
Sô-lô-môn dâng hiến đền  
thờ lên Đức Chúa Trời. 



Sau lời cầu  
nguyện tuyệt  
vời, nhà vua  
     và mọi  
      người vui  
       vẻ  
 
       dâng  
       hàng ngàn  
       tế lễ và mở yến  
         tiệc hoành tráng  
         trong hai tuần! 



Sau đó, Đức Chúa  
Trời lại hiện ra  
cùng Sô-lô-môn và  
hứa sẽ ban phước  
cho ông và dân  
         Y-sơ-ra-ên  
         miễn là họ  
         vâng lời Ngài.  



Tiếc thay, cả Sô-lô-môn 
lẫn dân Y-sơ-ra-ên không 
phải lúc nào cũng vâng 
lời Chúa. Vua đã cưới 
nhiều phụ nữ mà Chúa 
không muốn. 



Những người vợ ngoại đạo 
của vua đã khiến lòng ông 
ngả theo các thần của họ, 
và lòng không còn trung 
thành với Chúa là Đức  
Chúa Trời của  
cha mình  
Đa-vít.  



Trong lúc Sô-lô-môn hoang phí 
cơ hội vâng lời Chúa thì một 
trong những tôi tớ vua,  
Giê-rô-bô-am có  
một điềm lạ. 



Một nhà tiên tri nói với ông, 
Đức Chúa Trời sẽ xé vương quốc 
từ tay Sô-lô-môn và Giê-rô-bô-
am sẽ cai trị mười  
trong mười hai  
chi tộc. 



Giê-rô-bô-am vội vàng trốn sang 
Ai Cập. Ông biết chắc Sô-lô-môn 
sẽ giết ông nếu ông ở lại.  



Cuối cùng Sô- 
lô-môn qua đời. 
Con trai của 
ông, Rô-bô-am, 
đặt ách trên dân 
còn nặng nề hơn  

cả Sô-lô-môn. 
 Mười chi tộc 

nổi loạn và 
 tôn Giê-rô-bô 

-am làm lãnh 
   đạo của họ. 



Vương quốc  
của Sô-lô-môn  
bị chia cắt làm 
đôi, như lời nhà  

tiên tri của 
Chúa đã nói.  

Ngài không 
 thể ban phước 

cho những 
 kẻ chống 

 lại Ngài! 



Sô-lô-môn, vị vua khôn ngoan  
 

 Một câu chuyện về lời của Chúa,  
được tìm thấy trong Kinh Thánh  

 
Các vua chương 1-12  

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”  
Thi Thiên 119:130 



Kết thúc 



Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng  
ta biết về Đức Chúa tuyệt vời đã tạo nên 
chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài. 

 
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai 
lầm mà Ngài cho đó là tội lỗi. Sự trừng 
phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng Chúa 
yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con 
trai duy nhất của mình là Giê-su, chết 
trên thánh giá và chịu trừng phạt vì tội 
lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã 
trở lại cuộc sống và về thiên đàng. Nếu 
bạn tin vào Chúa Giê-su và xin Ngài tha 
thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!  
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,  

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi. 



Nếu bạn tin điều này là  
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng: 
Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là 
Đức Chúa trời, và là người đã chết vì 

tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã sống 
trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi 
và hãy tha thứ cho tội lỗi của tôi, để 
mà tôi có thể có một cuộc đời mới, và 
một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi.  
Hãy giúp tôi theo Ngài và sống vì  
Ngài như con của Ngài. A-men. 

 
Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa  

mỗi ngày!   Giăng 3:16 
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