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Vua Ĉa-vít là mӛt ngѬӟi sӓng đһp lòng Ĉӫc Chúa
Trӟi. Trong thӟi trӍ vì cөa ông, vѬѪng quӓc
Y-sѪ-ra-ên phát triӅn gҧp mѬӟi lҩn so vӝi thӟi
vua Sau-lѪ.

NhѬng giӟ đây ông đã già (lұm) và không thӅ cai
trӍ đѬӥc nӱa. Ông mӉt mӑi và ӓm yӁu. Cuӛc đӟi
cөa ông đã đӁn hӕi kӁt.
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Mӛt trong
nhӱng ngѬӟi
con cөa Ĉa-vít
là A-đô-ni-gia,
tuyên bӓ vӝi
ngѬӟi dân
Y-sѪ-ra-ên rҳng
ông sҿ lên làm
vua. Mҹc dù tên
cөa ông có nghƭa
là “NguyӉn Chúa
là Ĉӫc Chúa
Trӟi”, nhѬng
A-đô-ni-gia
không phҥi là
ngѬӟi tӯ tӁ.

Ông cӓ tranh
giành ngai
vàng, vì biӁt
rҳng Ĉa-vít đã
quá yӁu đӅ có
thӅ tóm lҧy
ông. NhѬng Ĉӫc
Chúa Trӟi lңi
có kӁ hoңch
khác!
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Sô-lô-môn không còn gҹp trӡ ngңi nào vӝi ngѬӟi
anh A-đô-ni-gia bӡi lҿ ngѬӟi Y-sѪ-ra-ên tin vào
Ĉa-vít. Ĉa-vít công bӓ Sô-lô-môn là ngѬӟi đѬӥc
Ĉӫc Chúa Trӟi lӳa chӏn đӅ làm vua hӏ. Không lâu
sau đó, Ĉa-vít qua đӟi.

Bà Bát-sê-ba, vӥ cөa
vua Ĉa-vít biӁt rҳng
con trai Sô-lô-môn cөa
mình mӝi đáng đѬӥc
chӏn làm vua. Bà nói
vӝi Ĉa-vít vӃ âm mѬu
cөa A-đô-ni-gia. Tuy
còn rҧt yӁu, song
Ĉa-vít đã tүp hӥp thҩy
tӁ lӇ và chính thӫc
phong Sô-lô-môn làm
vua trên dân
Y-sѪ-ra-ên.
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TrѬӝc khi qua đӟi,
Ĉa-vít khuyên dҹn
Sô-lô-môn vâng lӟi Ĉӫc
Chúa Trӟi và hãy là mӛt
vӍ vua tӓt. Ĉa-vít nói
vӝi con trai rҳng “Con
hãy đi trong đѬӟng lӓi
Ngài, đӅ con đѬӥc thӍnh
vѬӥng trong mӏi viӉc con
làm.” Mӛt lӟi khuyên
rҧt quý giá. Sau đó,
Sô-lô-môn lên ngôi vua
kӁ vӍ Ĉa-vít - cha mình
và cөng cӓ vѬѪng quyӃn.
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Mӛt đêm nӏ, Sô-lô-môn
nҳm mӛng. Ĉӫc Chúa Trӟi
hiӉn ra cùng ông
trong chiêm bao
và nói, “Hãy
cҩu xin ta
bҧt kǤ
điӃu gì
ngѬѪi
muӓn, ta
sҿ ban
cho”.
Bңn sҿ
cҩu xin
điӃu gì?
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Không nhӱng Ngài ban cho
Sô-lô-môn điӃu ông cҩu
xin mà còn giao
Ѭӝc sҿ ban
cho ông
sӳ giàu
có và
thanh
danh.

Sô-lô-môn đã cҩu xin
sӳ khôn ngoan đӅ trӡ
thành mӛt vӍ vua
tӓt. Lӟi cҩu
xin cөa vӍ
vua trҽ đã
làm đһp
lòng Ĉӫc
Chúa Trӟi.
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Không cҩn quá lâu đӅ mӏi
ngѬӟi nhìn thҧy sӳ khôn
ngoan cөa Sô-lô-môn. Mӛt
ngày nӏ, hai ngѬӟi mһ đӁn
tìm ông vӝi mӛt đӫa bé. Mӛt
ngѬӟi nói: “Ĉang đêm con
trai cөa chӍ ҧy chӁt và bà
ta tráo đӫa con chӁt đӅ lҧy
đӫa con cөa tôi”. NgѬӟi kia
nói: “Không! Ĉӫa sӓng là
con trai cөa TÔI, và đӫa
chӁt kia là con cөa
chӍ”. Vүy làm sao nhà
vua có thӅ phán ai là
ngѬӟi mһ thүt sӳ?
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Vua truyӃn lӍnh, “Hãy chҹt đӫa còn sӓng ra làm
đôi và cho mәi ngѬӟi mӛt nӯa.” Sau đó, ngѬӟi mһ
có đӫa con còn sӓng nói, “Lңy Chúa, hãy cho chӍ
ҧy đӫa bé đi và xin đӭng giӁt nó.”
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Nhà vua nói, “Hãy đem cho ta mӛt thanh gѬѪm.”
ThӁ là hӏ mang đӁn cho vua mӛt thanh gѬѪm. Bңn
nghƭ vua đӍnh làm gì vӝi thanh gѬѪm?
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NhѬng ngѬӟi kia lңi nói,
“Nó sҿ không là con cөa
chӍ và cǊng không là con
cөa tôi. Cӫ chҹt nó ra
làm hai đi!”
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Bҧy giӟ nhà vua phán
quyӁt, “Hãy trao đӫa
bé cho ngѬӟi thӫ nhҧt.
NgѬӟi ҧy chính là mһ
ruӛt nó.” Khi tҧt cҥ
dân chúng Y-sѪ-ra-ên
nghe phán quyӁt cөa
vua, hӏ lҧy làm kính
phӧc vua. Hӏ thҧy rҳng
vua có sӳ khôn ngoan
cөa Ĉӫc Chúa Trӟi.

NgѬӟi dân Y-sѪ-ra-ên
không có đӃn thӟ đӅ thӟ
phѬӥng Ĉӫc Chúa Trӟi.
Khi Ĉa-vít dӳ đӍnh xây
dӳng mӛt đӃn thӟ thì Ĉӫc
Chúa Trӟi nói rҳng,

“Con trai
ngѬѪi sҿ xây
cҧt mӛt ngôi nhà
cho danh
ta.”
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Phҥi mҧt bҥy năm
ngôi đӃn mӝi hoàn
thành. Và ngày
trӏng đңi đã
đӁn thì mӏi
ngѬӟi tӧ tүp
đӅ nghe
Sô-lô-môn

Do đó, Sô-lô-môn bұt
đҩu vào xây mӛt ngôi
đӃn tuyӉt vӟi tңi
thành Giê-ru-sa-lem.

dâng hiӁn
đӃn thӟ lên
Ĉӫc Chúa
Trӟi.
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Sau đó, Ĉӫc Chúa
Trӟi lңi hiӉn ra
cùng Sô-lô-môn và
hӫa sҿ ban phѬӝc cho
ông và dân Y-sѪ-ra-ên
miӇn là hӏ
vâng lӟi Ngài.

Sau lӟi cҩu nguyӉn
tuyӉt vӟi, nhà vua
và mӏi ngѬӟi vui vҽ
dâng hàng ngàn tӁ lӇ
và mӡ yӁn tiӉc hoành
tráng trong
hai tuҩn!

19

20

Trong lúc Sô-lô-môn hoang phí cѪ hӛi vâng
lӟi Chúa thì mӛt trong nhӱng tôi tӝ vua,
Giê-rô-bô-am có mӛt điӃm lң.

TiӁc thay, cҥ Sô-lô-môn lҭn dân
Y-sѪ-ra-ên không phҥi lúc nào cǊng
vâng lӟi Chúa. Vua đã cѬӝi nhiӃu phӧ
nӱ mà Chúa không muӓn. Nhӱng ngѬӟi
vӥ ngoңi đңo cөa vua đã khiӁn lòng
ông ngҥ theo các thҩn cөa hӏ, và
lòng không còn trung thành vӝi
Chúa là Ĉӫc Chúa Trӟi cөa
cha mình Ĉa-vít.
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Mӛt nhà tiên tri nói vӝi ông, Ĉӫc Chúa Trӟi sҿ
xé vѬѪng quӓc tӭ tay Sô-lô-môn và Giê-rô-bô-am
sҿ cai trӍ mѬӟi trong mѬӟi hai chi tӛc. Giê-rôbô-am vӛi vàng trӓn sang Ai Cүp. Ông biӁt
chұc Sô-lô-môn sҿ giӁt ông
nӁu ông ӡ lңi.
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Sô-lô-môn, vӍ vua khôn ngoan
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Các vua chѬѪng 1-12

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Cuӓi cùng Sô-lô-môn
qua đӟi. Con trai cөa
ông, Rô-bô-am, đҹt ách
trên dân còn nҹng nӃ
hѪn cҥ Sô-lô-môn. MѬӟi
chi tӛc nӗi loңn và tôn
Giê-rô-bô-am làm lãnh
đңo cөa hӏ. VѬѪng quӓc
cөa Sô-lô-môn bӍ chia
cұt làm đôi, nhѬ
lӟi nhà tiên tri
cөa Chúa đã nói.
Ngài không thӅ ban
phѬӝc cho nhӱng kҽ
chӓng lңi Ngài!
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

