
42-TRIỀU ĐẠI HUY HOÀNG CỦA VUA SOLÔMON 

(1Vua 1-10) 

 

Khi màn được mở ra chúng ta thấy Vua Đavít bây giờ bước vào những năm 

tháng già nua và đau yếu. Vua già truớc tuổi vì mới chỉ bảy mươi tuổi. Hoàng tử 

Solomon mới mười chín tuổi. Vì vua Đavít bệnh hoạn yếu đau nên trong nước xảy ra 

nội loạn. Hoàng tử Ađônigia âm mưu cướp đoạt ngôi báu của cha mình vì ông là người 

con lớn nhất của vua Đavít còn sống sót (2Sam 3:4). Cuổi nổi loạn này đòi hỏi tiên tri 

Nathan phải hành động ngay. Vua Đavít thấy Solomon là người thích hợp nhất để kế vị 

ngai vàng vì hoàng tử này là người Thiên Chúa tuyển chọn (1Sbn 22:9); 1V 2:15). Rõ 

ràng sự chọn lựa này đươc nhiều người tán đồng. Ađôniagia sớm hiều rằng chống lại 

sư chọn lựa này vô ích. Cũng vì cuộc nổi loạn mà Solomon được phong vương trước 

khi vua Đavít băng hà (1V 1:30,39,53). 

Solomon nhận được sự huấn luyện tôn giáo từ tiên tri Nathan. Nhà tiên tri khôn 

ngoan này yêu thích Solomon nên đặt tên cúng cơm cho hoàng tử là Giơđiđơgia “The 

Lord’s darling” / “ Người Đức Chúa yêu thương”  (2 Sam 12:25). Triều đại của vua 

Solomon bắt đầu trong vinh quang sáng chói. Nó huy hoàng mà không đầu hàng. Và 

giống như vua Saun, cuộc đời của vua Solomon kết thúc trong thoái trào. ‘lòng vua 

không còn chung thuỷ với Đức Chúa Thiên Chúa của vua như lòng phụ vương Đavít 

nữa.’ (1V 11:4). Hãy nhớ rằng Chúa muốn tấm lòng của chúng ta. 

 

Solomon một người cao cả và tốt bụng 

1. Ông được nuôi dạy bởi tiên tri Nathan một người đạo đức và khôn ngoan, người 

đặt cho ông cái tên cúng cơm là “Người Chúa yêu” (2Sam 12:25) 

2. Vương quyền của ông rõ ràng. Cả thành reo lên, Solomon ngồi lên ngai vàng 

của vương quốc (1V 1:46). 

3. Sự kế vị vua cha của ông đầy hứa hẹn (1V 2:1-9) 

4. Chọn lựa khôn ngoan biết lắng nghe Chúa là một chọn lựa thiêng liêng (1V 3) 

5. Nội các của ông giỏi giang hơn nội các của tất cả các vua của Israen (1V 4) 

6. Công việc để đời của ông là xây đền thờ. Hàng triệu đồng đã bỏ ra để xây nó. 

Sự cung hiến đó được ghi vào kỷ lục bởi sự hùng vĩ của nó. 

7. Vương quốc mà ông thiết lập, sau 400 năm, cuối cùng đã hoàn thành kích thước 

rộng lớn được phác thảo trong sách Giôsuê (Gs 1:4) 

8. Sự giàu sang và lộng lẫy của triều đại Solomon  theo truyền thuyết đa làm Nữ 

hoàng Sơva hết hồn. (1V 10:5) 

9. Nhân cách đẹp đẽ của ông đựợc gợi ý trong TV 45 

10. Cảm xúc mãnh liệt của ông được thấy trong bài hát mang tên ông (Song of 

Solomon/ Sách diễm tình ca). 

Solomon là vị vua vĩ đại và vinh quang nhưng không bao lâu chúng ta sẽ thấy dấu hiệu 

xuống dốc của ông. 



 

Solomon yếu đuối và lầm lỗi 

1. Không giống vua cha, Đavít, Solomon đối xử tàn ác với anh mình là Ađônigia 

(1V 2:24-25) 

2. Giống vua Saun, lòng ông dâng lên niềm tự mãn (1V 10:18-29) 

3. Bị xỏ mũi bởi các bà vợ ngoại giáo ông rơi vào việc thờ ngẫu tượng (1V 11). Anh 

em đừng mang chung một ách với những kẻ không tin (2Cor 6:14) 

Solomon không không biểu lộ ra sự khôn ngoan thiêng liêng. Sách Giảng viên, với 

những ghi chú tuyệt vọng của nó, là lời thú tội của việc này. Ông không có tâm hồn 

bình an trong Chúa. 

Sau lời khuyên bảo vua con phải trung thành với Đức Chúa, vua Đavít băng hà, sau 

khi trị vì 40 năm. 

Cai trị là một công việc nghiêm túc. Vua Solomon nhận thức được điều này khi còn 

trẻ nên bắt đầu triều đại với lời cầu nguyện. 

Chúa hiện ra với Solomon trong giấc mộng ngay từ buổi đầu của triều đại và nói ông 

muón chọn bất cứ điều gì tuỳ thích. Sự chọn lựa khôn ngoan của vị vua trẻ cho chúng 

ta biết ông cảm thấy thiếu khả năng để gánh vác trách nhiệm nặng nề đặt trên vai ông. 

Ông xin Chúa điều gì? Chúa ban cho ông sự khôn ngoan mà ông xin. Chúa hứa ban 

cho chúng ta điều gì (Giacôbê 1:5)? Ngươi cứ xin đi Ta sẽ ban cho (1V 3:5). Đây là đặc 

quyền cao trọng của mỗi người. Cuộc đời của mỗi người nói cho ta biết điều người ấy 

đã cầu xin. Sự chọn lựa của bạn là gì? 

Thời trai trẻ không bị lấy mất bởi lời khen của vua cha khi Đavít hai lần gọi ông là 

người khôn ngoan (1V 2:6-9). Solomon xin cho biết lắng nghe. Chúng ta có tấm lòng 

biết lắng nghe tiếng Chúa không? 

Vua Solomon là người khôn ngoan nhất thế gian cho đến khi có một Đấng nói về 

mình rằng, người cao trọng hơn vua Solomon đang ở đây (Matthêu 12:42). Tất cả điạ 

cầu đều công nhận Solomon nhưng khi Dấng cao trọn hơn Solomon đến người nhà 

của Người không chấp nhận Người (Gioan 1:11). Đây là một bi kịch. Nhưng bạn có đón 

nhận Người không? 

Trước tiên vua Solomon xếp đặt giàn lãnh đạo. Ông tụ họp chung quanh ông những 

bộ trưởng, mỗi người phụ trách một bộ. Nhờ thế dẫn đến thời cực thịnh trong vương 

quốc. 

Nhiệm vụ lớn nhất của triều đại Solomon đã thực hiện là việc xây dựng Đền thờ. 

Đây là việc vua Đavít, phụ vương ông mong uớc thực hiện. Nền móng rộng lớn bằng 

những tảng đá đẽo mà Đền thờ được xây bên trên vẫn còn tồn tại dưới đền thờ Hồi 

giáo Mái Vòm Đá. Một tảng đá thôi dài khoảng 38 feet (11.5824m), dầy khoảng 9 

inches (22.86cm). Những tảng đã cực lớn, gỗ bách hương và mái vòm bọc đồng tạo 

cho nó vẻ lộng lẫy ngoạn mục. 



Vị trí của Đền thờ là một điạ điểm lịch sử. Trên núi Morigia Ápraham hiến tế Isaác 

(St 22:2). Sân phơi lúa của ông Arauna được Vua Đavít mua và bây giờ Mái Vòm Đá 

nằm ở vị trí đó, đây là điạ điểm thánh của tín đồ của Mohamét. 

Con người đã phải đi hành hương tới Đến thờ để gặp Chúa. Nhưng giờ đây chúng 

ta biết một chân lý tuyệt vời là thân xác chúng ta là những đền thờ của Chúa (1Cor 

3:16; 6:19). Thân xác của bạn có phải là đền thờ thât không? Chúa muốn sống trong 

bạn, nh7ng Ngài không thể làm đưọc việc ấy nếu bạn làm ô uế nó bởi tội. 

Có ba đền thờ trần thế được nói đến trong Kinh thánh. Đền thờ đầu tiên là của vua 

olomon, cái bị phá huỷ bởi người babylon khoảng năm 587 trước Công nguyên (2V 

25:8-9). Cái thứ hai là của vua Dơrúpbaven (Étra 5:2; 6:15-18). Cái này không thể so 

sánh với sự thanh lịch của cái của vua Solomon. Cái thứ ba là cái của vua Hêrôđê, nới 

rộng đền thờ của vua Dơrúpbaven, được xây rộng hơn cái cũ vào năm 20 trước CN và 

hoàn tất vào năm 64 sau công nguyên. Đền thờ này bị Titô phá huỷ vào năm 70 sau 

CN. Mái Vòm Đá bây giờ nằm ở vị trí của đền thờ này. 

 

Sự vinh quang của triều đại Solômon 

Đọc sách 1 Các Vua 9:1-28 và 10:14-29 để tìm thấy những nguy hiểm có thể, 

chứ không phải nguy hiểm có lẽ, đối với vua Solomon trong tất cả sự vinh quang tuyệt 

vời này. Ghi chú điạ vị cao trọng, sự khôn ngoan tuyệt vời, sự giàu sang vượt bực của 

ông. Rất dễ quên Chúa trong giờ phút  thịnh vượng như thế. Người ta chỉ nghĩ đến 

những của cải của ông. Chính sự vinh quang đó đã dẫn đến sự xuống dốc của vua 

Solomon.  

Vì sự tái phạm của vua, Chúa cho kẻ thù quấy rầy ông. Trong sách Giảng Viên 

vua Solomôn diễn tả sự phù phiếm của đời mình trong thời gian này. 

Hoàng hâu Sơva chứng kiến tột đỉnh của triều đại Solomon và thấy lời cầu 

nguyện của vua Đavít cho con mình khoảng một năm trước khi qua đời đựợc thực hiện. 

Danh tiếng của vua Solomon có thể được loan truyền qua những thủy thủ của 

hải quân hoàng gia (1V 9:21-28). Tên tuổi của vua Solomon có liên hệ với Đức Chúa. 

Danh tiếng của vua có liên quan đến danh của Đức Chúa gây chú ý cho Hoàng hậu 

Sơva. Bà có ấn tượng bởi (1) Chính Vua Solomon, với sự khôn ngoan và giàu sang, 1V 

10:1,7; (2) tôi tớ của vua, câu 8; và Chúa của vua, câu 9. 

 

 


