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หน้ า 2530
คําศัพท์
ความหมาย
กลโกธา
เป็ นภาษาฮีบรู มีความหมายว่ า “กะโหลกศีรษะ”
เป็ นสถานที%ท%ีพระเยซูทรงถู กตรึงที%กางเขน
กันแสง
ร้ องไห้
การกลับใจเสียใหม่ กลับใจจากการผิดบาปของตนโดยหั นมา
เชื% อในพระเยซู
การเข้ าสุหนัต พิธีทางศาสนายิว ที%ขลิบหนังหุ้ มปลายอวัยวะ
เพศชายเพื% อแสดงว่ าพวกเขาไม่ เหมือน
ชนชาติอ%ื น โดยได้ รับพระพรจากพระเจ้ าเป็ น
พิเศษ
การดลใจ
การที%พระเจ้ าทรงชั กนําจิตใจให้ กระทํา
สิ% งใดสิ% งหนึ% งหรือให้ มีความเชื% อในพระองค์
การถืออดอาหาร
การงดเว้ นไม่ กินอาหาร เพื% อถวายเวลาใน
การอธิษฐานเมื% อต้ องการทู ลขอสิ% งหนึ% งสิ% งใด
จากพระเจ้ าอย่ างจริงจัง
การหั กขนมปั ง ร่ วมกับการดื% มนํา; องุ่ น เป็ นพิธีระลึกถึง
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า โดยที%ขนมปั งเป็ นเครื% องหมาย
แสดงถึงพระกาย และนํา; องุ่ นเป็ นเครื% องหมาย
แสดงถึงพระโลหิ ตของพระเยซู
การอธิษฐาน การพูดคุย การขอบพระคุณ หรือการทู ลขอ
พระพรจากพระเจ้ า
การอัศจรรย์ สิ% งที%พระเจ้ าทรงบันดาลให้ เกิดขึ; นซึ% ง
น่ าประหลาดใจเกินกว่ าที%จะคาดคิดได้
เกราะ
เครื% องหุ้ มกายสําหรับป้ องกันอาวุธ
เก-ราห์
คือ มาตราชั% งที%เล็กที%สุดที%คนอิสราเอลใช้ >
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โกลาหล
กฤษณา

ขนมปั งไร้ เชื; อ
ขันที
ข่ าวประเสริฐ
ข้ าวสาลี
เข้ มงวด
เข้ าจารีตยิว
ครรภ์
ครอบงํา
คล้ องกัน
ความชอบธรรม
ความรอด
ความสัตย์ซ%ื อ
คําบัญชา
คืนพระชนม์
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หน้ า 2531
เก-ราห์ หนักประมาณ @.B กรัม C@ เก-ราห์ เท่า
กับ > เชเขลของสถานบริสุทธิD (อพย F@:>F)
วุ่ นวาย
ยางไม้ ขม ชาวยิวนําไปผสมกับมดยอบ ใช้ ใน
พิธีฝังศพ
ขนมปั งที%ไม่ ใส่ ผงเชื; อ หรือผงฟู
ชายที%ถูกทําให้ เป็ นหมัน
ข่ าวเกี% ยวกับการสิ; นพระชนม์ การถู กฝังไว้ และ
การฟื; นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
ข้ าวชนิดหนึ% ง มีอยู่ ในประเทศที%มีอากาศหนาว
ใช้ สาํ หรับทําขนมปั ง
กวดขัน เคร่ งครัด
ไปถือศาสนาของพวกยิว
การตั; งท้ อง
ข่ ม มีอาํ นาจเหนือ ปกคลุม
ไปด้ วยกันได้ ไม่ ขัดกัน
การเป็ นผู้ ท%ีไม่ มีความผิดบาปในสายพระเนตร
ของพระเจ้ า
การรอดพ้ นจากการที%จะถู กพระเจ้ าลงโทษใน
ไฟนรก
การไว้ ใจได้ สมควรแก่ การไว้ วางใจ
คําสั% ง
ทรงกลับฟื; นมีชีวิตขึ; นอีก หลังจากที%ตายไปแล้ ว
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หน้ า 2532
คืนชี พ
คืบ
คือ มาตราวัดที%ใช้ ในสมัยก่ อนซึ% งเป็ นครึ% งหนึ% ง
ของศอก > คืบเท่ากับ M นิ; ว หรือ CC.NO
เซนติเมตร
คุณธรรม
ความรู้ สึกผิดชอบชั% วดี ความดีซ%ึ งเป็ นหน้ าที%ของ
ทุ กคนที%ควรกระทํา
เครื% องกษัตริย์ เสื; อผ้ า หรือเครื% องทรงกษัตริย์
เครื% องพันธนาการ เครื% องจองจํา เช่ น โซ่ ตรวน
เคี% ยวเข็ญ
ทําให้ ลาํ บาก บีบคั; นให้ ได้ รับความลําบาก
แคสเตอร์และพอลลักซ์ รูปลูกแฝดของเทพเจ้ าจู ปิเตอร์และลีดา
ในสมัยโบราณชาวเรือกรีกเชื% อกันว่ าจะคุ้ มครองคน
บนเรือให้ ปลอดภัย ลูกแฝดทั;งสองนี; ปรากฏบน
ท้ องฟ้ าเป็ นหมู่ ดาวที%เรียกว่ า "หมู่ ดาวเจมินิ"
บางครั; งในศิลปะก็แสดงเป็ นรูปกลุ่ มดาวหลาย
ดวงลอยอยู่ เหนือเรือ แต่ บ่อยครั; งกว่ าที%แสดง
เป็ นรูปชายหนุ่ มสองคนนั% งบนหลังม้ าที%สวม
หมวก รูปทรงกรวยและมีดวงดาวหลายดวง
ลอยอยู่ เหนือขึ; นไป รูปต่ างๆดังกล่ าวจะวาด
ด้ วยสีหรือสลักไว้ ท%ีหัวเรือ
โครงการ
แผนการ
โคระ
คือ ภาชนะทรงกลมที%ใช้ ตวงทั;งของแห้ งและ
ของเหลว > โคระเท่ากับ > โฮเมอร์ (อสค SB:>S)
คานาอัน
มีความหมายว่ า ที%ราบลุ่ ม เป็ นชื% อของแผ่ นดินที%
พระเจ้ าทรงสัญญาไว้ กับอับราฮัมและลูกหลานของ
ท่าน คือคนอิสราเอล แผ่ นดินนี; มีช%ื ออีกว่ า
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หน้ า 2533
คานาอัน

ปาเลสไตน์
เป็ นชื% อฉายาของอัครสาวกคนหนึ% งของพระเยซู คือ
ซีโมนคานาอัน ซึ% งกล่ าวถึงในมัทธิว >@:S และ
มาระโก F:>N คําว่ า คานาอัน มาจากภาษา
บาบิโลน มีความหมายว่ า กระตือรือร้ น พระคัมภีร์
ได้ กล่ าวถึงซีโมนคนเดียวกันนี; อีกในลูกา O:>B และ
กิจการ >:>F แต่ ในสองข้ อนี; เขามีช%ื อฉายาว่ า
เศโลเท ซึ% งมีความหมายว่ า กระตือรือร้ น เหมือน
กัน คือก่ อนซีโมนคนนี; รับเชื% อพระเยซู เขาอยู่ ใน
พวกที%กระตือรือร้ นเกี% ยวกับศาสนายิว

จลาจล
จักรวาล

มีเรื% องวุ่ นวายใหญ่ โต
สิ% งที%ถูกสร้ างขึ; นทั;งหมด รวมทั;งโลก สิ% งมีชีวิต
และทุ กสิ% งทุ กอย่ างซึ% งอยู่ ในท้ องฟ้ า
จําเพาะ
เฉพาะ ต่ อ
จําเพาะพระพักตร์พระเจ้ า ต่ อหน้ าพระเจ้ า ในสายตาของพระเจ้ า
จําเพาะพระเจ้ า ต่ อพระเจ้ า ในสายตาของพระเจ้ า
จําเลย
ผู้ ถูกฟ้ อง ใช้ ในศาล
โจทก์
ผู้ ฟ้อง ผู้ คัดค้ าน
ใจร้ อนรน
ใจที%เต็มเปี% ยมไปด้ วยพลังในการทํางานหรือรับใช้
อยากให้ สาํ เร็จโดยเร็ว
ฉลองพระบาท รองเท้ า
ฉลองพระองค์ เสื; อ
ฉันทะ
อํานาจในการกระทําเรื% องใดเรื% องหนึ% ง อํานาจที%
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ฉายา
เชเขล

ชอบพระทัย
ชู ใจ
ชโลม

ชี โลห์

ซาตาน
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จะเป็ นเจ้ าของ
ลักษณะ
คือ มาตราชั% งที%คนอิสราเอลใช้ > เชเขลหนัก
ประมาณ >@ กรัม > เชเขลของสถานบริสุทธิD เท่ากับ
C@ เก-ราห์ (อพย F@:>F)
ชอบใจ พอใจ
หนุ นใจ ให้ กาํ ลังใจ
ทําให้ เปี ยกชุ่ ม ในพระคัมภีร์เดิมเวลาใครรับ
อํานาจหรือตําแหน่ งใดๆจะมีผ้ ู หนึ% งที%เหมาะสม
ทําพิธีชโลมนํา; มันลงบนศีรษะของผู้ ท%ีจะเข้ ารับ
อํานาจนั; น แต่ ในที%น; ี หมายถึงการที%พระวิญญาณ
บริสุทธิD ทรงลงมาสวมทับ และสถิตอยู่ กับผู้ หนึ% ง
ผู้ ใด
เล็งถึงพระเมสสิยาห์ (ปฐก SM:>@; อสย M:O)
แปลว่ า ผู้ ให้ ความสงบใจ หรือเมืองแห่ ง
การพักผ่ อน เมืองชี โลห์ อยู่ ในเขตของเผ่ า
เอฟราอิม พลับพลาอยู่ ท%ีเมืองชี โลห์ ตลอดสมัย
ของพวกผู้ วินิจฉัย จนถึงพวกฟี ลิสเตียได้ ยึดเอา
หี บพันธสัญญาไป
หั วหน้ าผี ผู้ ต่อต้ านพระเจ้ าและงานของพระองค์
และผู้ เป็ นต้ นเหตุแห่ งความชั% วร้ ายทั;งหมด บาง
ครั; งเรียกว่ าพญามาร เมื% อเดิมเคยเป็ นทู ตสวรรค์
ชื% อ ลูซีเฟอร์ และต่ อมาได้ ก่อการกบฏต่ อพระเจ้ า
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ซีซาร์
เซลาห์

หน้ า 2535
คําเรียกกษัตริย์ของชาวโรม
มีความหมายสองอย่ าง >) ยกย่ อง, สรรเสริญ
C) เป็ นศัพท์เกี% ยวกับดนตรีท%ีคงจะแสดงให้
เน้ นเสียงหรือให้ หยุดชะงักชั% วคราว เราเจอคํานี;
เฉพาะในหนังสือสดุดีกับฮาบากุ ก

ฐานะ

สภาพ ตําแหน่ ง

ดําเนิน

กระทํา เดิน

ต้ นดูดาอิม

เป็ นชื% อภาษาฮีบรู เป็ นต้ นไม้ ชนิดหนึ% งที%มีพืชพันพุ่ ม
ดอกมีกลิ% นหอม ในสมัยโบราณ มีความเชื% อว่ า
ดูดาอิมจะส่ งเสริมภาวะการเจริญพันธุ์ ในชายและ
หญิง สามารถเห็นได้ ในบริเวณแผ่ นดินปาเลสไตน์
(ปฐมกาล F@:>S->O; เพลงซาโลมอน X:>F)
ตรัส
พูด
ตอบสนอง
ตอบแทน
ใต้ บังคับบัญชา ใต้ อาํ นาจ
ไต่ สวน
ถาม สอบถาม
ถีบประตัก

การถีบใส่ ทวน หรือปลายแหลม

ทดลอง

ยั% วยุให้ ทาํ ผิดบาป ลองใจ ลองดูความเชื% อว่ า
มีมากน้ อยแค่ ไหน
คําที%ใช้ นาํ หน้ าคําอื% นๆใช้ สาํ หรับพระเจ้ า

ทรง
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กษัตริย์ หรือคนชั; นสูง
ทรงดําเนิน
เดิน
ทรงพระชนม์ มีชีวิตอยู่
ทรวง
อก
ทอดพระเนตร มอง ดู
ทํานาย
พยากรณ์ บอกเหตุการณ์ล่วงหน้ า
ที%ปรึกษา
ผู้ ให้ ความคิดเห็นช่ วยในการตัดสินใจ
ที%ว่าการเมือง ที%ทาํ งานของพวกขุนนางหรือเจ้ านาย อําเภอ
ทู ล
พูด บอก
เทศกาลอยู่ เพิง เทศกาลเลี; ยงหลังจากการเก็บเกี% ยวที%ชาว
อิสราเอลจะต้ องสร้ างเพิงขึ; นสําหรับการนี;
แล้ วอาศัยอยู่ ในเพิงนั; นเป็ นเวลาเจ็ดวัน
เป็ นการระลึกถึงการอยู่ ในถิ% นทุ รกันดาร
เทศกาลเพ็นเทคอสต์ เป็ นวันแรกที%คริสเตียนประกอบด้ วย
พระวิญญาณบริสุทธิD เป็ นงานระลึกถึงการที%
พระเจ้ าได้ ทรงประทานพระบัญญัติแก่ มนุ ษย์
และเป็ นงานเลี; ยงที%จัดขึ; นเมื% อสิ; นสุดฤดูเกี% ยว
ข้ าวสาลี
เทศกาลเลี; ยงปั สกา เทศกาลเลี; ยงระลึกถึงวันที%พระเจ้ าได้ ทรง
นําชนชาติอิสราเอลให้ ออกจากการเป็ นทาส
ในประเทศอียิปต์เข้ าไปในแผ่ นดินอิสราเอล
เทศนา
การตักเตือนสั% งสอน และการประกาศให้ ทราบ
ถึงข่ าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
ทํานองกิททีธ คํานี; เป็ นภาษาฮีบรู อาจมีความหมายว่ า เป็ น
เครื% องดนตรีจากเมืองกัท หรืออาจเป็ นเพลงที%
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ร้ องเมื% อคนบีบนํา; องุ่ น หรืออาจเป็ นเพลงที%ร้อง
ในช่ วงเทศกาลอยู่ เพิง (สดด N:>; N>:>; NS:>)
ทํานองชิ กกาโยน คํานี; เป็ นภาษาฮีบรู อาจมีความหมายว่ า ความ
ไม่ ร้ ู ตัว เช่ นเมื% อคนอิสราเอลกระทําผิดโดย
ไม่ ร้ ู ตัว หรืออาจมีความหมายว่ า เพลงไว้ อาลัย
(สดด X:>; ฮบก F:>)
ทํานองชู ชานเอดูท คํานี; เป็ นภาษาฮีบรู มีความหมายว่ า ดอกบัว
(สดด O@:>)
ทํานองเชมินิท คํานี; เป็ นภาษาฮีบรู มีความหมายว่ า ดนตรี
เสียงตํ%า (สดด O:>; >C:>)
ทํานองโชชานิม คํานี; เป็ นภาษาฮีบรู มีความหมายว่ า ดอกบัว
(สดด SB:>; OM:>)
ทํานองโชชานิมเอดูท คํานี; เป็ นภาษาฮีบรู มีความหมายว่ า ดอกบัว
(สดด N@:>)
ทํานองมาหะลัท เลอันโนท คํานี; เป็ นภาษาฮีบรู อาจมีความหมาย
ว่ า กลุ่ มนักร้ องประสานเสียงในพระวิหาร หรือ
เครื% องดนตรีประเภทพิณคล้ ายนํา; เต้ า หรืออาจ
เกี% ยวกับความเจ็บไข้ ท%ีทาํ ให้ เกิดการถ่ อมตัว
(สดด BF:>; NN:>)
ทํานองมุ ธลับเบน คํานี; เป็ นภาษาฮีบรู มีความหมายว่ า ความตาย
(สดด M:>)
ทํานองเยดูธูน คํานี; เป็ นภาษาฮีบรู มีความหมายว่ า ให้ ยกย่ อง
เยดูธูน ผู้ เป็ นหั วหน้ านักร้ อง อาจกล่ าวถึงเยดูธูน
เพื% อเป็ นการให้ เกียรติพิเศษ (สดด OC:>; XX:>;
> พศด >O:S>-SC)
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ทํานองโยนาเธเลมเรโคคิม คํานี; เป็ นภาษาฮีบรู มีความหมายว่ า
นกเขาบนต้ นเทเรบินธ์โน้ น (สดด BO:>)
ทํานองอาเยเลท ชาหาร์ คํานี; เป็ นภาษาฮีบรู มีความหมายว่ า
กวางแห่ งยามรุ่ งอรุณ (สดด CC:>)
ทํานองอาลาโมธ คํานี; เป็ นภาษาฮีบรู อาจมีความหมายว่ า เพลง
เสียงสูง หรืออาจเกี% ยวกับหญิงพรหมจารี
(สดด SO:>)
ทํานองอาลทัสชิ ท คํานี; เป็ นภาษาฮีบรู มีความหมายว่ า อย่ าทําลาย
(สดด BX:>; BN:>; BM:>; XB:>)
ธรรมาจารย์
ธรรมเนียม

ผู้ ท%ีคัดลอกพระคัมภีร์ และอธิบายพระราชบัญญัติ
สิ% งที%ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่ อๆกันมา

นมัสการ
นักปรัชญา

กราบไหว้ ทําความเคารพ
ผู้ ศึกษากฎ หรือแนวความคิดเกี% ยวกับความจริง
ความรู้ และธรรมชาติ
นายธรรมศาลา ผู้ มีหน้ าที%ดูแลธรรมศาลา
นิตย์
เสมอ ยั% งยืน ตลอดกาล
นิมิต
หมายสําคัญ เครื% องหมายบอกเหตุ
นิรันดร์
เสมอ ตลอดกาล ไม่ มีส; ิ นสุด
นํา; พระทัย
ความประสงค์ ความตั; งใจ
เนื; อหนัง
มนุ ษย์ ร่ างกาย
บริบูรณ์
บังคับบัญชา
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บัญชา
สั% ง คําสั% ง
บัญชี สาํ มะโนครัว รายชื% อของคน หรือพลเมืองที%อาศัยอยู่ ในเมือง
นั; นๆ
บัท
คือ เครื% องตวงที%ใช้ สาํ หรับของเหลว > บัทเท่ากับ >
ใน >@ ของโฮเมอร์ หรือ > บัทเท่ากับ FF.>> ลิตร
(> พกษ X:CO,FN; อสค SB:>@,>S)
บัลลังก์พิพากษา ที%น%ั งที%ใช้ ในการตัดสินลงโทษ
บําเหน็จ
รางวัล สิ% งตอบแทน
บิดเบือน
พูดหรือทําให้ ผิดไปจากความเป็ นจริง
บุตรมนุ ษย์
พระเยซูผ้ ู ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า ที%ทรง
ลงมารับสภาพเป็ นมนุ ษย์เพื% อทรงไถ่ บาปของ
คนทั;งปวง
บ่ าว
คนใช้ ทาส
บาอัลลี
เจ้ านายของฉัน (ฮชย C:>O)
เบธเอล
มีความหมายว่ า พระนิเวศของพระเจ้ า อยู่ ห่างจาก
กรุงเยรูซาเล็มประมาณ >B กิโลเมตรไปทางทิศ
เหนือ ที%เบธเอลนั; นยาโคบได้ ฝันเห็นเหล่ า
ทู ตสวรรค์ของพระเจ้ าที%ข; ึ นและลงบนบันไดที%มี
ยอดสูงถึงฟ้ าสวรรค์ (ปฐมกาล CN:>@, >M)
เบลีอัล
เป็ นอีกชื% อหนึ% งของซาตาน แปลว่ า ความไร้ ค่า
ความชั% วร้ าย
ปฏิญาณ
ประจักษ์
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ประดิษฐาน
วางไว้ ตั; งไว้ ก่ อสร้ าง
ประทาน
ให้
ประทุ ษร้ าย
ทําร้ าย เบียดเบียน
ประสาท
ยินดีให้
ประสาน
ทําให้ ติดกัน ทําให้ สนิทกัน เชื% อม
ปรักปรํา
กล่ าวหาเรื% องร้ ายให้ แก่ ผ้ ู อ%ื นให้ ได้ รับความ
เสียหาย โยนความผิดให้
ปรารถนา
ต้ องการ อยากได้
ปราศจาก
ไม่ มี
ปริมณฑล
วงกลม
ปลดปล่ อย
การช่ วยให้ พ้นจากการเป็ นทาส
ปลอบประโลมใจ การปลอบใจให้ หาย หรือบรรเทาจากความทุ กข์
หรือปั ญหา
ปล่ อยพระวิญญาณจิต วิญญาณจิตออกจากร่ าง หมายถึงตาย
ปั สกา
มีความหมายว่ า ผ่ าน หรือ ละเว้ น เป็ นเทศกาล
เลี; ยงระลึกถึงวันที%พระเจ้ าได้ ทรงนําชนชาติ
อิสราเอลให้ ออกจากการเป็ นทาสในประเทศ
อียิปต์เข้ าไปในแผ่ นดินอิสราเอล
ปั สสาสะ
ลมหายใจออก
ปี ติยินดี
ดีใจ ปลื; มใจ
ปุโรหิ ต
ผู้ ท%ีพระเจ้ าทรงแต่ งตั; งให้ เป็ นคนกลางระหว่ าง
พระเจ้ ากับมนุ ษย์ เป็ นตระกู ลเลวี มีหน้ าที%ใน
พลับพลา หรือ พระวิหา
เป็ นความ
มีเรื% องที%ฟ้องร้ องกัน
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ผงคลีดิน
ผูกพยาบาท

ขี; ผง ฝุ่ น
ความปองร้ าย ปองร้ ายผูกใจเจ็บ และอยาก
แก้ แค้ น
ผู้ ช่วย
เป็ นตําแหน่ งของคนที%ช่วยศิษยาภิบาลของ
คริสตจักร
ผู้ บัญชาการ
ผู้ ส%ั งการ
ผู้ วินิจฉัย
ผู้ ตัดสินลงโทษคดี หรือเรื% องราวต่ างๆสําเร็จ
ราชการ ผู้ เข้ ารับทําการในหน้ าที%ช%ั วคราว เมื% อ
เจ้ าของตําแหน่ งป่ วยหรือไปธุระที%อ%ื นหรือตาย
ผู้ ว่าราชการเมือง เจ้ าเมือง
ผู้ อารักขา
ผู้ ค้ ุ มครองดูแล ผู้ ป้องกัน
พงศ์พันธุ์
พญามาร

เชื; อสาย ตระกู ล
หั วหน้ าผี ผู้ ต่อต้ านพระเจ้ าและงานของพระองค์
และผู้ เป็ นต้ นเหตุแห่ งความชั% วร้ ายทั;งหมด บาง
ครั; งเรียกว่ า ซาตาน
พยากรณ์
ทํานาย บอกเหตุการณ์ล่วงหน้ า
พรรณนา
กล่ าวถ้ อยคําให้ ผ้ ู ฟังนึกเห็นภาพ
พรหมจารี
หญิงสาวที%ยังไม่ เคยเสียความบริสุทธิD ให้ แก่
ชายใดมาก่ อน
พระกร
มือ
พระกระยาหาร อาหาร
พระคริสต์
ผู้ ท%ีพระเจ้ าทรงสัญญาไว้ ว่าจะเสด็จมาช่ วย
มนุ ษย์ให้ รอดจากการลงโทษของพระเจ้ า
พระฉาย
เงา รูปจําลอง

67_dictionary.pub
page 13

Saturday, January 6, 2018 11:57

หน้ า 2542
พระชิ วหา
พระดํารัส
พระดําริ
พระทรวง
พระทัย
พระนาม
พระนิเวศ
พระบัญชา
พระบัญญัติ

ลิ; น
คําหรือถ้ อยคําของพระเจ้ า
คิด ความคิด
หน้ าอก อก
ใจ
นาม ชื% อ
ที%อยู่ บ้ าน
สั% ง คําสั% ง
พระคํา ข้ อกําหนด หรือแนวทางปฏิบัติซ%ึ งได้ รับ
มาจากพระเจ้ า
พระบาท
เท้ า
พระบิดา
พระเจ้ าผู้ ทรงสร้ างทุ กสรรพสิ% ง
พระปฤษฎางค์ หลัง ข้ างหลัง ส่ วนหลัง ด้ านหลัง
พระปั สสาสะ ลมหายใจออก
พระผู้ ช่วยให้ รอด พระเยซู ผู้ ทรงช่ วยให้ คนบาปรอดจากการ
ลงโทษแห่ งความบาปโดยการเสด็จลงมาสิ; น
พระชนม์บนไม้ กางเขน เพื% อไถ่ บาปให้ แก่ มนุ ษย์
ทุ กคน
พระพักตร์
หน้ า
พระพิโรธ
โกรธ
พระมังสะ
เนื; อหนัง
พระเมสสิยาห์ ผู้ ท%ีได้ รับการเจิม ผู้ ท%ีพระเจ้ าทรงสัญญาไว้ ว่า
จะเสด็จมาช่ วยมนุ ษย์ให้ รอดจากการลงโทษของ
พระเจ้ า
พระยอด
ฝี
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พระราชดํารัส คําพูด
พระราชชนนี พระราชิ นีม่ายของกษัตริย์องค์ก่อน
พระราชทาน ให้
พระราชบัญญัติ กฎหมายของชนชาติอิสราเอลที%พระเจ้ าทรง
ประทานให้ โดยทางโมเสส
พระวจนะ
พระคํา หรือถ้ อยคําของพระเจ้ า
พระวาทะ
คําหรือถ้ อยคําของพระเจ้ า เป็ นอีกหนึ% งพระนาม
ของพระเยซู
พระวิญญาณ คือพระเจ้ าที%ทรงลงมาสถิตอยู่ ในใจ และทรงนํา
ทางชี วิตคริสเตียนทุ กคน และยังทรงดลใจของผู้
ที%ยังไม่ ได้ รับความรอดให้ เชื% อในพระเยซู บางครั; ง
เรียกว่ า พระวิญญาณบริสุทธิD
พระวิญญาณบริสุทธิD คือพระเจ้ าที%ทรงลงมาสถิตอยู่ ในใจ และทรง
นําทางชี วิตของคริสเตียนทุ กคน และยังทรงดลใจ
ของผู้ ท%ียังไม่ ได้ รับความรอดให้ เชื% อในพระเยซู
บางครั; งเรียกว่ า พระวิญญาณ
พระสัญญา
สิ% งต่ างๆที%พระเจ้ าทรงบอกไว้ ว่า พระองค์จะ
ทรงกระทํา
พระสุรเสียง
เสียง
พระหั ตถ์
มือ
พระองค์
คําใช้ แทนตัว (ใช้ สาํ หรับพระเจ้ า กษัตริย์ หรือ
คนชั; นสูง)
พระอัฐิ
กระดูก
พระเนตร
ตา
พระเมษโปดก ลูกแกะ หมายถึงพระเยซู ที%ทรงเปรียบเสมือน
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ลูกแกะที%มาไถ่ บาปคนทั;งโลก
พระเยโฮวาห์ พระนามของพระเจ้ าที%ใช้ ในพระคัมภีร์เดิม
มีความหมายว่ าพระเจ้ าเป็ นผู้ ท%ีรักษาพันธสัญญา
ของพระองค์ไว้ กับชนชาติของพระองค์
พระเยโฮวาห์ ชาโลม มีความหมายว่ า พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นสันติภาพ
คือพระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นผู้ ประทานสันติภาพทั;ง
ฝ่ ายร่ างกายและฝ่ ายจิตวิญญาณ เมื% อทู ตสวรรค์ของ
พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ กิเดโอนที%ตาํ บลโอฟราห์
กิเดโอนสร้ างแท่นบูชา และเรียกแท่นบูชานั; นว่ า
พระเยโฮวาห์ ชาโลม (ผู้ วินิจฉัย O:CS)
พระเยโฮวาห์ นิสสี มีความหมายว่ า พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นธงของ
ข้ าพเจ้ า คือพระเยโฮวาห์ ทรงอยู่ ฝ่ายคนอิสราเอล
เมื% อคนอิสราเอลชนะคนอามาเลขแล้ ว โมเสสสร้ าง
แท่นบูชาบนยอดภูเขา และเรียกแท่นบูชานั; นว่ า
พระเยโฮวาห์ นิสสี (อพยพ >X:>B)
พระเยโฮวาห์ ยิเรห์ มีความหมายว่ า พระเยโฮวาห์ ทรงทอดพระเนตร
หรือพระเยโฮวาห์ จะทรงจัดหาให้ เมื% ออับราฮัมอยู่
บนภูเขาโมริยาห์ และถวายแกะผู้ ตัวหนึ% งให้ เป็ น
เครื% องบูชาแทนอิสอัคบุตรชายของตน ท่านเรีย
กสถานที%น%ั นว่ า พระเยโฮวาห์ ยิเรห์
(ปฐมกาล CC:>S)
พระเศียร
ศีรษะ หั ว
พระโลหิ ต
เลือด
พระโอษฐ์
ปาก
พลับพลา
ที%ประทับชั% วคราวซึ% งปลูกไว้ สาํ หรับเป็ นที%ทาํ พิธี
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หน้ า 2545
นมัสการพระเจ้ า
พลโยธา
กองทัพ
พลไพร่
ประชาชน คน
พันธสัญญา
ข้ อตกลงที%ผูกมัดไว้ ว่าจะกระทําตามนั; น
พิธีบัพติศมา พิธีจุ่ มลงในนํา; เป็ นการประกาศหรือแสดงแก่
คนทั%วไปให้ ทราบว่ า ผู้ น; ั นได้ รับเชื% อในพระบุตร
ของพระเจ้ าแล้ ว
พิธีมหาสนิท พิธีระลึกถึงองค์พระผู้ เป็ นเจ้ า ในพิธีมีการ
รับประทานขนมปั งและดื% มนํา; องุ่ น โดยที%ขนมปั ง
เป็ นเครื% องหมายแสดงถึงพระกายของพระเยซู
และนํา; องุ่ นเป็ นเครื% องหมายแสดงถึงพระโลหิ ต
ของพระเยซู
พินาศ
ความเสียหายสิ; นเชิ ง
พินิจ
พิจารณา ตรวจตรา
พิพากษา
ตัดสินลงโทษ
พิภพ
แผ่ นดิน
พิศวงหลงใหล เคลิบเคลิ; ม งงงวย หลงไป
พิสูจน์
ชี; แจงโดยอ้ างเหตุผล หรือหลักฐานให้ ร้ ู
เพลิง
ไฟ
ภาชนะ

เครื% องใช้ สาํ หรับใส่ ส%ิ งของ

มดยอบ

ไม้ ชนิดหนึ% งมียางเหนียว ใช้ สาํ หรับทํานํา; หอม
ยา และธูป ชาวยิวนําไปผสมกับกฤษณา ใช้
ชโลมศพขณะที%กาํ ลังพันศพด้ วยผ้ าเพื% อไม่ ให้ ศพ
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มดลูก
มตะ
มรรคา
มลทิน
มหาปุโรหิ ต
มหิ ทธิฤทธิD
มัสคิล

มานา

มาเน

ม้ ายูนิคอน
มิคทาม

เมลคีเซเดค
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หน้ า 2546
เน่ าเปื% อยเร็ว
อวัยวะภายในที%ต; ั งครรภ์
ตายได้
ทาง
ความไม่ บริสุทธิD ความเสื% อมทราม ไม่ สะอาด
หั วหน้ าพวกปุโรหิ ตทั;งหมด
มีฤทธิD มาก มีอาํ นาจยิ% งใหญ่
คํานี; เป็ นภาษาฮีบรู มีความหมายว่ า เฉลียวฉลาด
รอบคอบ เข้ าใจความหมาย มั% งคั% งสมบูรณ์ และ
ให้ คาํ สั% งสอน
อาหารที%พระเจ้ าทรงโปรดประทานจากฟ้ าให้ แก่
ชาวอิสราเอลในสมัยที%พวกเขาอยู่ ในป่ าซีนาย
ขณะกําลังเดินทางจากประเทศอียิปต์ไปยัง
แผ่ นดินอิสราเอล
คือ มาตราชั% งที%คนอิสราเอลใช้ > มาเนหนัก
ประมาณ > กิโลกรัม > มาเนเท่ากับ >@@ เชเขล
ของสถานบริสุทธิD (> พกษ >@:>X)
ม้ ายูนิคอนที%มีเขางอกอยู่ กลางหน้ าผาก
คํานี; เป็ นภาษาฮีบรู มีความหมายว่ า ข้ อความที%
เขียนขึ; นเช่ น บทกวี เนื; อเพลง คําอธิษฐาน หรือ
การไตร่ ตรอง
เป็ นภาษาฮีบรู มีความหมายว่ า “กษัตริย์แห่ ง
ความชอบธรรม” “กษัตริย์เมืองซาเลม” และ
“เป็ นปุโรหิ ตของพระเจ้ าผู้ สูงสุด” อับราฮัมได้
ถวายของ > ใน >@ จากของทั;งปวงแก่ ท่านผู้ น; ี
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โมริยาห์

โมเสส

ยับยั; ง
ยาม

ยิว
เยชู รุน

เยรูซาเล็ม
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หน้ า 2547
มีความหมายว่ า ได้ รับการแต่ งตั; งจากพระเยโฮวาห์
เป็ นเนินเขาที%พระเจ้ าทรงกําหนดให้ อับราฮัมถวาย
อิสอัคเป็ นเครื% องบูชา ต่ อมากษัตริย์ซาโลมอนได้
สร้ างพระวิหารของพระเจ้ าไว้ บนเนินเขานี; เนินเขานี;
เคยเป็ นลานนวดข้ าวของโอรนันคนเยบุส
(C ซามู เอล CS:CS-CB; C พงศาวดาร F:>)
ศาสดาพยากรณ์ผ้ ู หนึ% งที%ได้ รับมอบพระบัญญัติ
สิบประการจากพระเจ้ า ให้ มาสั% งสอนแก่
ชนชาติยิว
พักอยู่ พักรออยู่
ชื% อส่ วนแห่ งวัน ในสมัยพันธสัญญาเดิมยามหนึ% งมี
S ชั% วโมง รวมวันหนึ% งมี O ยาม ข้ อพระคัมภีร์ท%ี
กล่ าวถึงยามในสมัยพันธสัญญาเดิมอยู่ ใน
วนฉ X:>M ในสมัยอาณาจักรโรมันยามหนึ% งมี F
ชั% วโมง รวมวันหนึ% งมี N ยาม ข้ อพระคัมภีร์ท%ีกล่ าว
ถึงยามในสมัยอาณาจักรโรมันอยู่ ใน มธ >S:CB
มก O:SN และลก >C:FN
ชนชาติอิสราเอล
เป็ นอีกชื% อหนึ% งของอิสราเอล และเป็ นสัญลักษณ์
สําหรับอิสราเอล มีความหมายว่ า การตั; งขึ; น หรือ
ความซื% อตรง
มีความหมายว่ า “การสอนสันติภาพ” เป็ นเมือง
ที%สาํ คัญที%สุดของแคว้ นแพล-เอ็ซไทน และเป็ น
เมืองหลวงของประเทศอิสราเอลในสมัย
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แยกตั; งไว้

หน้ า 2548
อาณาจักร และเป็ นเมืองหลวงของประเทศยูดาห์
ในสมัยอาณาจักรที%แยกกัน
แยกตัวเองออกมาให้ เป็ นผู้ บริสุทธิD

รัศมี
ราชธิดา
ราชบัลลังก์
ราชสํานัก
ริษยา
รื; อฟื; น
เรือกําปั% น

แสงสว่ างที%แผ่ ออกไปโดยรอบ สง่ าราศี
ลูกสาวของกษัตริย์
เก้ าอี; หรือพระที%น%ั งของกษัตริย์
พระราชวัง ที%พักของกษัตริย์
ความไม่ อยากให้ คนอื% นได้ ดีกว่ าตน
ทําให้ เกิดขึ; นอีก ทําให้ มีข; ึ นอีกเหมือนเดิม
เรือสําเภาลําใหญ่ ใช้ ในการขนสินค้ า

ฤทธานุ ภาพ

ความยิ% งใหญ่ แห่ งอํานาจ

ลก

คือหน่ วยของการตวงสําหรับของเหลวที%ใช้ ใน
หนังสือเลวีนิติสาํ หรับตวงนํา; มัน
> ลกเท่ากับ @.F> ลิตร
พวก ความเชื% อถือที%ได้ รับสืบต่ อกันมา
เป็ นคําเฉพาะใช้ เรียกความตายของคริสเตียน
ซึ% งถือว่ าไม่ น่ากลัว เปรียบเสมือนการนอนหลับ
น้ อยหน้ าคนอื% น ช้ าอยู่ ข้างหลังเขา
มีความหมายว่ า อยากได้ ความปรารถนา
ในทางที%ไม่ ดี

ลัทธิ
ล่ วงหลับ
ล้ าหลัง
โลภ

วันขึ; นหนึ% งคํ%า
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วันสะบาโต

วายพระชนม์
วินิจฉัย
วิบัติ
วิสุทธิชน
วิหาร
ว่ าความ
เวทนา

หน้ า 2549
เป็ นวันแรกของเดือน
เป็ นวันที%พระเจ้ าทรงหยุดพักหลังจากที%ได้ ทรง
สร้ างโลกเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ชาวยิวถือว่ าเป็ น
วันหยุด ห้ ามกระทําการใดๆในวันนั; น ซึ% งตรง
กับวันเสาร์ในปั จจุ บัน
ตาย
พิจารณา ตัดสิน
ความล่ มจม
ผู้ ท%ีถูกแยกไว้ สาํ หรับพระเจ้ าโดยการรับเชื% อใน
พระเยซูคริสต์
พระวิหารเป็ นสัญลักษณ์ของที%ประทับของพระเจ้ า
เป็ นที%ประกอบศาสนกิจของชาวอิสราเอล
การที%ท; ังสองฝ่ ายที%มีเรื% องกัน มาอธิบายชี; แจง
เหตุผลกันในศาล
ความเจ็บปวด ทุ กข์ทรมาน

ศรัทธา
ความเชื% อถือ ความเลื% อมใส
ศาลปรีโทเรียม ศาลของชาวโรม ซึ% งอยู่ ในกรุงเยรูซาเล็ม
ศาสดาพยากรณ์ บรรดาผู้ ท%ีอยู่ ในสมัยนั; น ซึ% งได้ รับคําทํานาย
และพระบัญญัติจากพระเจ้ า ให้ นาํ ไปประกาศแก่
ชนชาติอิสราเอล
ศาสตราวุธ
อาวุธ
ศิโยน
กรุงเยรูซาเล็มได้ สร้ างบนเนินเขาศิโยน อีกชื% อ
หนึ% งของกรุงเยรูซาเล็ม
ศิลา
หิ น
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ศิษยาภิบาล
ศอก

สงเคราะห์
สติ
สถิต

หน้ า 2550
เป็ นตําแหน่ งของอาจารย์ท%ีเป็ นผู้ ปกครอง
คริสตจักร
คือ มาตราวัดที%ใช้ ในสมัยก่ อนซึ% งเป็ นระยะจาก
ปลายสุดของข้ อศอกถึงปลายนิ; วกลาง > ศอก
เท่ากับ >N นิ; ว หรือ SB.XC เซนติเมตร
การช่ วยเหลือ การรวบรวม
ความรู้ สึกตัว
อยู่ ด้วย ประทับ ตั; งอยู่

สถานที%บริสุทธิD คือเป็ นส่วนหนึ% งของพลับพลาและพระวิ หาร
คันประทีปทองคํา โต๊ะขนมปั งหน้ าพระพั กตร์
และแท่นบู ชาสําหรับเผาเครื% องหอมตั; งอยู่ ใน
สถานที%บริสุทธิD มีม่านผืนหนึ% งกั;นอยู่ ระหว่ าง
สถานที%บริสุทธิDกับสถานที%บริสุทธิDท%ีสุด
สถานที%บริสุทธิDท%ีสุด คือเป็ นส่วนหนึ% งของพลับพลาและ
พระวิ หาร เป็ นสถานที%ต;ั งหี บพั นธสัญญาแห่ ง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าไม่ให้ ผู้ ใดเข้ ามาใน
สถานที%บริสุทธิDท%ีสุด มีแต่ มหาปุโรหิ ตสามารถเข้ า
สถานที%บริสุทธิDท%ีสุดได้ และมหาปุโรหิ ตเข้ าได้
ปี ละครั; งเท่านั; น
สถานบู ชาบนที%สูง คือเป็ นสถานที%ท%ีคนในสมัยก่อนสร้ างแท่นบู ชา
และนมัสการพระเจ้ าโดยการถวายเครื% องบู ชา
ในสมัยแรก ๆ มีหลายคนนมัสการพระเจ้ าที%
สถานบู ชาบนที%สูง เช่ นโนอาห์ อับราฮัม และ
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หน้ า 2551

ยาโคบ แต่ เมื% อคนอิสราเอลเข้ าไปในแผ่ นดินแห่ ง
คานาอันแล้ ว พระเจ้ าสั%งให้ คนอิสราเอลทําลาย
สถานบู ชาบนที%สูงของคนคานาอัน (เพราะคน
คานาอันไหว้ รูปเคารพที%น%ั น) และพระเจ้ าทรง
ห้ ามไม่ให้ คนอิสราเอลนมัสการพระเจ้ าที%
สถานบู ชาบนที%สูงอีกต่ อไป ตั; งแต่ เวลานั; นมาคน
อิสราเอล จึ งนมัสการพระเจ้ าที%พลับพลาหรือ
พระวิ หารเท่านั; น
สบประมาท
สภาวะ
สรรเสริญ
สวัสดิภาพ
สะดุด

สัณฐาน
สัตย์ซ%ื อ
สันติสุข
สามัคคีธรรม
สายพระเนตร
สาวก
สิทธิอาํ นาจ
สิ; นพระชนม์
สุคนธรส
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แสดงกิริยาวาจาดูหมิ% นซึ% งหน้ า
สภาพ ลักษณะที%เป็ นอยู่
ยกย่ อง ชมเชย
ปลอดภัย
อาจเกิดขึ; นเมื% อคริสเตียนเห็นคริสเตียนอื% นไม่
ดําเนินตามพระคําของพระเจ้ า ซึ% งป้ องกันได้
โดยการรักพระคําของพระเจ้ า
ลักษณะ รูปร่ าง
ไว้ ใจได้ สมควรแก่ การไว้ วางใจ
ความสงบสุข
การมีนาํ; หนึ% งใจเดียวกัน การร่ วมคบหาสมาคม
กันอย่ างสนิท
สายตา
ศิษย์
มีสิทธิD ท%ีจะใช้ อาํ นาจนั; นๆได้ อํานาจที%ได้ รับมา
ตาย
นํา; หอม กลิ% นหอม
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ส่ อเสียด
เสด็จ
เสรีภาพ
เสวย
โสโครก

หน้ า 2552
ยุยง พูดให้ แตกร้ าวกัน
เดินทาง มา
การที%จะคิด พูด หรือทําสิ% งใดๆได้ อย่ างเต็มที%
โดยไม่ รบกวนผู้ อ%ื น
กิน รับประทาน
สกปรก เปื; อนเปรอะ

หมัน
ไม่ สามารถจะมีบุตรได้
หมิ% นประมาท พูดดูถูก พูดให้ เขาเสียชื% อเสียง
เหรียญเดนาริอัน
เงินที%ชาวอิสราเอลใช้ ในสมัยนั; น
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
พระเยซูผ้ ู ทรงเป็ นพระเจ้ า
อธิษฐาน
การพูดคุย การขอบพระคุณ หรือการทู ลขอ
พระพรจากพระเจ้ า
อนุ ญาต
ยินยอม ยอมให้ ตกลง
อมตะ
ความไม่ ตาย
อวัยวะ
ส่ วนของร่ างกาย
อัครสาวก
ศิษย์ท%ีพระเยซูได้ ทรงเลือกไว้ ให้ เป็ นศิษย์เอกซึ% ง
มีอยู่ สิบสองคนด้ วยกัน
อดอาหาร
การงดเว้ นไม่ กินอาหาร เพื% อถวายเวลาในการ
อธิษฐานเมื% อต้ องการทู ลขอสิ% งหนึ% งสิ% งใดจาก
พระเจ้ าอย่ างจริงจัง
อันตรธาน
หายไป หายตัวไป
อับปาง
ล่ ม จม ทําลาย
อัปยศ
เสื% อมชื% อเสียง เสื% อมเสีย น่ าขายหน้ า
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อัศจรรย์ใจ
อาณาจักร
อานุ ภาพ
อาลักษณ์
อาลัย
อิชอี
อิสรภาพ
อิสระ
อุทธรณ์
อุทิศ
อุปสรรค
เอฟาห์
เอเมน
โอเมอร์
โอเมอร์
โอวาท
ฮิดเดเคล
โฮซันนา
โฮเมอร์
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หน้ า 2553
ประหลาดใจ
แผ่ นดิน
อํานาจ
ผู้ มีหน้ าที%เขียนหนังสือในพระวิหาร
ความห่ วงใย ความคิดถึง
สามีของฉัน (ฮชย C:>O)
ความไม่ ข; ึ นแก่ ใคร
ไม่ ข; ึ นแก่ ใคร ไม่ เป็ นทาส
ขอร้ องเรียนให้ พิจารณาตัดสินใหม่ ในศาลสูง
ยอมตัวเพื% อ ยอมเสียสละสิ% งหนึ% งสิ% งใด
สิ% งขัดขวาง ความยากลําบาก
คือ เครื% องตวง > เอฟาห์ เท่ากับ >@ โอเมอร์
(อพย >O:FO)
คําร้ องแสดงว่ าเห็นด้ วย หรือขอให้ เป็ นไปตามนั; น
คือ เครื% องตวงที%ใช้ สาํ หรับเมล็ดข้ าวหรือของแห้ ง >
โอเมอร์เท่ากับ > ใน >@ ของเอฟาห์ หรือ >
เท่ากับ C.C ลิตร (อพย >O:CC,FC-FF,FO)
คําสั% งสอน
คือชื% อเดิมของแม่ นาํ; ไทกริส ฮิดเดเคล เป็ นภาษา
ฮีบรูซ%ึ งมีความหมายว่ า ลูกศร
คําอุทานร้ องสรรเสริญด้ วยความเคารพรัก
คือ เครื% องตวง > โฮเมอร์เท่ากับ >@ บัท
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