หนนังสสือเพลงซาโลมอน
พอถถึงสมนัยของเอสรา พวกยยิวยอมรนับววาหนนังสสือเพลงซาโลมอนเปป็นหนนังสสือททไที่ ดด้รนับการดลใจจากพระเจด้า
และ เปป็นสว วนหนถึงที่ ของพระคนัมภทรร์ โจซทฟนัสนนับววาเลวมนทนไดด้รนับการดลใจจากพระเจด้าและเปป็นสว วนหนถึงที่ ของ
เสพททูอาจยินตร์
กษนัตรยิยร์ซาโลมอนแตวงบทเพลง 1005 บท (1 พกษ 4:32) แตวเพลงเดทยวททที่ไดด้รนับการดลใจจากพระเจด้าและ
ยนังอยทูคว สือ "เพลงของซาโลมอน" ซถึงที่ อาจจะถทูกเขทยนขถึนนในชววงแรกในชทวยิตของทวาน พระเจด้าทรงใชด้มนนุษยร์ททที่อวอน
กกาลนังใหด้ สอนบทเรทยนฝวายจยิตวยิญญาณ ในเลวมนทน กษนัตรยิยร์ซาโลมอนเปรทยบกนับพระเยซทูครยิสตร์ ซถึงที่ ใหญวกววาซาโลม
อน (มธ 12:42) เลวมนทนไมวไดด้เปป็นประวนัตยิศาสตรร์ เรสือที่ งททบที่ รรยาย หรสือเรสือที่ งจรยิงจากชทวยิตของซาโลมอน แตวเปป็นเรสือที่ ง
เปรทยบหลายเรสือที่ ง มนัทธยิว เฮป็นรท กลวาวววา "เลวมนทนเปป็นคกาอนุปมา ซถึงที่ ทกาใหด้คนททไที่ มวรนักพระเจด้าเขด้าใจเรสืที่องเกทที่ยวกนับ
พระเจด้าอยากขถึนน แตวสกาหรนับคนททรที่ นัก พระเจด้านนันนเรสืที่องเกทที่ยวกนับพระเจด้าชนัดขถึนนและชสืที่นใจ"
เพสืที่อใหด้มนนุษยร์เขด้าใจถถึงเรสือที่ งความรนักและความสามนัคคทธรรมของพระเจด้า พระองคร์ตอด้ งใชด้เรสือที่ งจากชทวยิต
ประจกาวนัน นทนเปป็นการเปรทยบเททยบ เพราะฉะนนันนพระเจด้าทรงเปรทยบกนับเจด้าบวาว อยิสราเอลเปรทยบกนับเจด้าสาว คสือเปป็น
เจด้าสาวของ พระเจด้า ในพระคนัมภทรร์ใหมวพระเยซทูทรงเปรทยบกนับเจด้าบวาว (มธ 22:1; 25:1-13; ลก 5:35) อ.เปาโล
ตด้องการใหด้พวก ครยิสเตทยนเปป็นพรหมจารทบรยิสทนุ ธยิธซถึที่งถวายแดวพระครยิสตร์ (2 คร 11:2)
ในเลวมนทนเราเหป็นพระเจด้าเปรทยบกนับพระบยิดาแหวงความรนัก ปนุโรหยิต ผทูด้เลทนยง และกษนัตรยิยร์
จงอวานหนนังสสือเพลงซาโลมอนดด้วยความอวอนนด้อม ขอพระวยิญญาณบรยิสนุทธยิธทรงชววยใหด้เขด้าใกลด้ชยิดกนับ
พระองคร์ หนนังสสือสดนุดท 45 มทตวนั อยวางคลด้ายกนับเลวมนทน
ในหนนังสสือเพลงซาโลมอนนทน เราไดด้พบเรสืที่องแหวงความรนักระหววางกษนัตรยิยร์ซาโลมอนกนับหญยิงสาวคนหนถึงที่
เรสือที่ งแหวง ความรนักนทนไดด้เปรทยบเททยบกนับความรนักระหววางพระเยซทูครยิสตร์กบนั ครยิสตจนักร (อฟ 5:22-32) ชาวยยิวไมวไดด้
อวานหนนังสสือเลวม นทนจนกระทนังที่ เขาถถึงอายนุ 30 ปท
1

ความรนักกนับความผยิดบาป (1)
ก
ครยิสตจนักรอธยิบายถถึงความรนักททมที่ ทอยทูตว วอพระเยซทู (1:1-4)
ข
ครยิสตจนักรสารภาพความผยิด (1:5-6)
ค
ครยิสตจนักรขอคสืนดทกบนั พระองคร์ (1:7)
ง
พระเยซทูทรงนกาครยิสตจนักรใหด้กลนับมาหาพระองคร์ (1:8)
จ
พระเยซทูแสดงความรนักตวอครยิสตจนักร (1:9-10)
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ฉ
พระเยซทูทรงประทานพระสนัญญาของพระองคร์แกวครยิสตจนักร (1:11)
ช
พระเยซทูกบนั ครยิสตจนักรแสดงความรนักซถึที่งกนันและกนัน (1:12-17)
ความหวนังกนับความเชสืที่อ (2)
ก
พระเยซทูกบนั ครยิสตจนักรแสดงความรนักซถึที่งกนันและกนัน (2:1-7)
ข
ความหวนังของครยิสตจนักร (2:8-9)
1
พระสนุรเสทยงของพระองคร์ (2:8)
2
การเสดป็จมาของพระองคร์ (2:8-9)
ค
พระเยซทูทรงเรทยกครยิสตจนักร (2:10-13)
ง
พระเยซทูทรงปด้องกนันรนักษาครยิสตจนักร (2:14-15)
จ
ความเชสืที่อของครยิสตจนักร (2:16-17)
การทดลองกนับความชสืที่นชมยยินดท (3)
ก
ครยิสตจนักรถทูกการทดลอง (3:1-4)
ข
ครยิสตจนักรไดด้ชนะการทดลองนนันน (3:4-5)
ค
ครยิสตจนักรไดด้ชสืที่นชมยยินดทในพระเยซทู (3:6-11)
ความบรยิสนุทธยิธกนับการเตรทยมตนัว (4)
ก
พระเยซทูทรงอธยิบายถถึงความบรยิสนุทธยิธของครยิสตจนักร (4:1-7)
ข
พระเยซทูทรงอธยิบายถถึงความรนักของพระองคร์ตวอครยิสตจนักร (4:8-15)
ค
ครยิสตจนักรเตรทยมตนัวสกาหรนับการเสดป็จกลนับมาของพระเยซทู (4:16)
การทรงเตสือนกนับความรทูปหลวอ (5)
ก
พระเยซทูทรงเตสือนครยิสตจนักร (5:1-8)
1
ครยิสตจนักรไมวพรด้อมททจที่ ะรนับใชด้พระองคร์ (5:1-3)
2
โอกาสททจที่ ะรนับใชด้พระองคร์กหป็ ายไป (5:4-8)
ข
ครยิสตจนักรอธยิบายถถึงความรทูปหลวอของพระเยซทู (5:9-16)
ความเชสืที่อกนับความรนัก (6)
ก
พระเยซทูทรงรนักครยิสตจนักร (6:1)
ข
ความเชสืที่อของครยิสตจนักร (6:2-3)
ค
ความสวยงามฝวายจยิตวยิญญาณของครยิสตจนักร (6:4-9)
ง
ความรนักของพระเยซทูตวอครยิสตจนักร (6:10-13)
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ความบรยิสนุทธยิธกนับความมนันที่ ใจ (7)
ก
ความบรยิสนุทธยิธของครยิสตจนักร (7:1-9)
ข
ความมนันที่ ใจในความรนักของพระเยซทู (7:10-13)
ความรนักกนับการเสดป็จกลนับมา (8)
ก
ครยิสตจนักรรนักพระเยซทู (8:1-5)
ข
ความรนักอนันมากมายตวอพระเยซทู (8:6-7)
ค
การทรงเรทยกพวกตวางชาตยิ (8:8-13)
ง
ครยิสตจนักรขอใหด้พระเยซทูรทบเสดป็จกลนับมา (8:14)
หนนังสสือเพลงซาโลมอน

1

เคด้าโครงเรสือที่ ง
ก
เหตนุการณร์ททที่ 1 นางชทูลามยิท (6:13)
1
ซาโลมอนมทสวนองนุวนอยทูใว นททที่ราบสทูงของตระกทูลเอฟราอยิม เมสืองเลป็ก ๆ ชสืที่อ ชทูนนัม
(บาละอาโมน) ประมาณ 80 กยิโลเมตร ทางตอนเหนสือของกรนุงเยรทูซาเลป็ม (8:11)
2
สวนองนุวนนทนไดด้ใหด้เชวาแกวครอบครนัวหนถึงที่ ททสที่ ว งเงยินคนละพนันแผวนใหด้เปป็นควาเชวา (8:11)
ครอบครนัวนทนมทมารดา บนุตรชายไมวรกทูด้ ทที่คน และบนุตรสาว 2 คน บนุตรสาวคนโตเปป็น
ชาวชทูลามยิท (6:13) ซถึงที่ คน สนุดทด้องเปป็นนด้องสาวนด้อย ๆ ของนาง (1:6; 8:8)
3
นางชทูลามยิทมทความสวยงามมากอยวางธรรมชาตยิแตวไมวมทใครไดด้สนังเกต (1:8)
4
พวกพทชที่ ายของนางไดด้ใชด้ใหด้นางทกางานอยวางหนนักดด้วยการดทูแลสวนองนุวนนนันน ดนังนนันนนาง
จถึงไมวควอยมทโอกาสเอาใจใสว กบนั ตนัวของนางเองมากนนัก (1:6)
ก
นางไดด้เฝด้าสวนองนุวน (1:6)
ข
นางไดด้วางกนับดนักเพสืที่อดนักจนับพวกหมาจยินงจอกตนัวเลป็ก ๆ (2:15)
ค
นางยนังเฝด้าเลทนยงดทูฝทูงสนัตวร์ดด้วย (1:8)
5
เนสือที่ งจากนางตด้องอยทูทว วามกลางแจด้งบวอยมาก นางจถึงผยิวคลกนาเพราะแดดเผา (1:6)

ข

ค

เหตนุการณร์ททที่ 2 คนแปลกหนด้าลถึกลนับ
1
วนันหนถึงที่ ชายรทูปหลวอแปลกหนด้าและลถึกลนับคนหนถึงที่ มายนังสวนองนุวนนนันนและไมวนานเขากป็
ชนะใจนางชทูลามยิทโดยททนที่ างเองไมวทราบเลยววาททจที่ รยิงแลด้วชายผทูด้นน นันกป็คสือซาโลมอนททที่ไดด้
ปลอมตนัวเปป็นผทูด้เลทนยงแกะตด้อยตกที่า (1:7)
2
นางถามถถึงฝทูงสนัตยร์ของเขา (1:7)
3
ซาโลมอนตอบอยวางเลทยที่ ง ๆ แตวกยป็ ถึดมนันที่ ในความรนักททที่เขามทตวอนาง (1:8-10)
4
ซาโลมอนไปจากนาง แตวกสป็ นัญญาววาสนักวนันหนถึงที่ เขาจะกลนับมาหานางอทก (2:16-17)
5
ในระหววางททซที่ าโลมอนไมวอยทูว นางกป็ฝนันถถึงเขา 2 ครนันง
ก
ฝนันครนันงแรก นางฝนันววานางไดด้แตวงงานกนับเขาแลด้ว แลด้วคสืนวนันหนถึที่งนางตสืที่นขถึนนพบ
ววาเขาไมวไดด้อยทูทว ทที่เตทยง นางจถึงรทบแตวงตนัวออกไปหาเขาขด้างนอก (3:1-2)
ข
ฝนันครนันงททที่ 2 นางฝนันววาเขาไดด้กลนับมาและอด้อนวอนใหด้นางเปยิดประตทูและยอมใหด้เขา
เขด้ามา ขด้างใน แตวนางปฏยิเสธเพราะนางไมวอยากจะแตวงตนัวและทกาใหด้เทด้าของนาง
สกปรกจาก การททที่เดยินไปททที่ประตทู แตวไมวนานนนักจยิตสกานถึกของนางกป็ลงโทษนาง
สกาหรนับการกระทกาอนัน เลวทรามนทน นางจถึงผลนุนผนันไปททที่ประตทู แตวเขาไปเสทยแลด้ว
(5:2-6) แลด้วนางกป็ออกไปหา เขา ในระหววางททที่นางตามหาเขาอยทูนว น นัน พวกพล
ตระเวนไดด้กระทกากนับนางอยวางเจป็บปวด และพวกยามททรที่ นักษากกาแพงเมสืองกป็ไดด้เอา
ผด้าโปรว งคนุมหนด้าของนางไป นางจถึงขอรด้องพวก หญยิงชาวกรนุงเยรทูชาเลป็มใหด้ชววย
ตามหาคนรนักใหด้นางและแจด้งแกวเขาถถึงความรนักททมที่ ทตวอเขา (5:7-8) ทนันใดนนันนนางกป็
ทราบววาเขาอยทูทว ไทที่ หนดด้วยความชสืที่นชมยยินดท (6:1-3)
6
แลด้วนนันที่ กป็คสือฝนันทนันง 2 ครนันงของนางเกทที่ยวกนับชายเลทนยงแกะลถึกลนับผทูด้เปป็นคนรนักของหญยิง
ชทูลามยิท แตวทกาไมเขาถถึงไดด้ไปจากนาง? เขาไปไหน? เขาจะกลนับมาหานางหรสือเปลวา?
เหตนุการณร์ททที่ 3 กษนัตรยิยร์ซาโลมอน
1
วนันหนถึงที่ เมสืองเลป็ก ๆ อยวางชทูนมนั กป็ไดด้ขวาวอนันนวาตสืที่นเตด้นคสือ กษนัตรยิยซร์ าโลมอนกกาลนังเสดป็จเขด้า
มาในเมสืองของพวกเขา แตวนางไมวสนใจเลย และนางกป็ไมวใสว ใจกนับเรสือที่ งนทนอทก จนกระทนังที่ ไดด้
มทขวาวไปบอก แกวนางววา กษนัตรยิยร์ซาโลมอนปรารถนาททจที่ ะพบนาง
2
นางกป็งงไปหมดจนกระทนังที่ นางถทูกนกาตนัวไปยนังเบสืนองหนด้าซาโลมอน นางจกาไดด้วาว กป็คสือ
ผทูด้เลทนยงแกะททที่นางรนักนนันที่ เอง แลด้วซาโลมอนไดด้ทรงอธยิบายแกวนางววาถถึงแมด้เขามทมเหสท 60
คน นางหด้าม 80 คน และสาวบรยิสนุทธยิธนนับไมวถด้วน แตวนางจะเปป็นเจด้าสาวททที่เลสือกสรรไวด้ เปป็น
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คนรนักททที่แทด้จรยิงของเขา (6:8-10) ซาโลมอนทรงเชยิญใหด้นางมากนับเขาและทรงสนัญญาววาจะ
ดทูแลนด้องสาวนด้อย ๆ ของ นาง (4:8; 8:8-9)
3
แลด้วทรงจนัดใหด้นางนนังที่ ในพระวอของซาโลมอน ซถึที่งทกาดด้วยไมด้จากภทูเขาเลบานอนเสาวอ
ทกาดด้วยเงยิน แทวนประทนับทกาดด้วยทองคกา และพระททนที่ นังที่ หนุมด้ ดด้วยผด้าสทมววง (3:9-10)
4
ทนันง 2 ไดด้ขน ถึนนนังที่ ออกเดยินทางไปยนังพระราชวนังหลวงในกรนุงเยรทูชาเลป็มโดยมทพลดาบรนักษา
ซาโลมอนชกานาญศถึก 60 คน ตามเสดป็จไปดด้วย (3:7-8)
เจด้าสาวของเรสืที่อง (ตามเจด้าบวาวไดด้พรรณนาไวด้)
ก
นางเปป็นหญยิงททที่งามททที่สนุดในโลก (1:8)
ข
ตาของนางกป็อวอนโยนเปรทยบดนังตานกเขา (1:15)
ค
นางเปป็นเหมสือนดอกชวอนกลยิที่นทวามกลางหมทูวตนด้ หนามเมสืที่อเปรทยบเททยบกนับภรรยาคนอสืที่น ๆ ของ
ซาโลมอน (2:2)
ง
ผมของนางลาดลงไปดนุจฝทูงแพะททที่นอนอยทูตว ามเนยินลาดภทูเขากยิเลอาด (4:1)
จ
ฟนันของนางขาวดนุจขนแกะ (4:2)
ฉ
รยิมฝทปากของนางดนุจดด้ายสทแดงสด (4:3) และเหมสือนทกาดด้วยนกนาผถึนง (4:11)
ช
ลกาคอของนางกป็ระหงดนุจปด้อมของกษนัตรยิยร์ดาวยิด (4:4)
ซ
ถนันสองเตด้าของนางดนุจลทูกกวางฝาแฝดททที่กาก ลนังกยินอยทูทว วามกลางหมทูวดอกไมด้ (4:5)
ฌ นางดนุจสวนผลไมด้งดงามซถึที่งออกผลลกนาควา (4:12-13)
ญ นางประดนุจนกนาพนุในสวนอนุทยาน ประดนุจบวอนกนาททที่มทนน กาเสมอ สดชสืที่นดนังลกาธารททไที่ หลจากภทูเขา
เลบานอน (4:15)
ฎ
ตด้นขาของนางดนุจเพชรททเที่ ปป็นงานเจทยระไนของชวางผทูด้ชกานาญงานททที่สนุด (7:1)
ฏ
สะดสือของนางกป็นวารนักดนุจแกด้วคอเรทยวเตป็มเปทยที่ มดด้วยนกนาองนุวน (7:2)
ฐ
เอวของนางมทสรท าวกนับกองขด้าวสาลททมทที่ ทดอกซวอนกลยิที่นปนักไวด้ลด้อมรอบ (7:2)
ฑ จมทูกของนางคมเหมสือนหอแหวงภทูเขาเลบานอนททหที่ นด้าเมสืองดามนัสกนัส (7:4)
ฒ นางชนะใจซาโลมอนดด้วยการชกาเลสืองตาอนันงามของนางเพทยงแวบเดทยวเทวานนันน (4:9)
เจด้าบวาวของเรสือที่ ง (ตามเจด้าสาวไดด้พรรณนาไวด้)
ก
นางเปรทยบเหมสือนชวอดอกไมด้ในสวน (1:14)
ข
ซาโลมอนรวดเรป็วดนุจกวางหนนุวมททที่กระโดดโลดเตด้นผวานเนยินเขาไป (2:8-9)
ค
ซาโลมอนมทผยิวขาวอมเลสือดและรทูปงาม เปป็นเอกในทวามกลางคนทนันงหมสืนที่ (5:10)
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ศทรษะของซาโลมอนงามเหมสือนทองคกานพคนุณ ผมของเขากป็หยยิกเปป็นพวงและดกาเหมสือนนกกา
(5:11)
ตาของซาโลมอนเปรทยบเหมสือนนกเขาจนับอยทูทว รทที่ มยิ ลกาธารนกนา (5:12)
แกด้มของซาโลมอนเหมสือนอยวางลานปลทูกไมด้หอมนานา (5:13)
รยิมฝทปากของซาโลมอนเหมสือนดอกพลนับพลถึงแดง สว งกลยิที่นมดยอบ (5:13)
มสือของซาโลมอนดนุจวงแหวนทองคกาประดนับดด้วยพลอยเขทยว (5:14)
กายของซาโลมอนดนุจงาเพราเพรยิศประดนับดด้วยพลอย (5:14)
ขาของซาโลมอนดนุจเสาหยินอวอน ตนันงบนฐานทองคกานพคนุณ และดนุจตด้นสนสทดารร์แหวงภทูเขา
เลบานอน (5:15)

