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คําศพัท ์ ความหมาย

กลโกธา เป็นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า “กะโหลกศีรษะ”
เป็นสถานที"ที"พระเยซูทรงถูกตรึงที"กางเขน

กันแสง          ร้องไห้
การกลับใจเสยีใหม่     กลับใจจากการผิดบาปของตนโดยหันมา

เชื"อในพระเยซู
การเข้าสหุนัต พิธีทางศาสนายิว ที"ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะ

เพศชายเพื"อแสดงว่าพวกเขาไม่เหมือน
ชนชาติอื"น โดยได้รับพระพรจากพระเจ้าเป็น
พิเศษ

การดลใจ การที"พระเจ้าทรงชักนาํจิตใจให้กระทาํ
สิ"งใดสิ"งหนึ"งหรือให้มีความเชื"อในพระองค์

การถืออดอาหาร       การงดเว้นไม่กินอาหาร เพื"อถวายเวลาใน
การอธิษฐานเมื"อต้องการทูลขอสิ"งหนึ"งสิ"งใด
จากพระเจ้าอย่างจริงจัง

การหักขนมปัง ร่วมกับการดื"มนํ8าองุ่น เป็นพิธีระลึกถึง
องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยที"ขนมปังเป็นเครื"องหมาย
แสดงถึงพระกาย และนํ8าองุ่นเป็นเครื"องหมาย
แสดงถึงพระโลหิตของพระเยซู

การอธิษฐาน      การพูดคุย การขอบพระคุณ หรือการทูลขอ
พระพรจากพระเจ้า

การอัศจรรย์      สิ"งที"พระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดขึ8 นซึ"ง
น่าประหลาดใจเกินกว่าที"จะคาดคิดได้

เกราะ              เครื"องหุ้มกายสาํหรับป้องกันอาวุธ
เก-ราห์ คือ มาตราชั"งที"เลก็ที"สดุที"คนอิสราเอลใช้ ;
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อัศจรรย์ใจ  ประหลาดใจ
อาณาจักร  แผ่นดิน
อานุภาพ  อาํนาจ
อาลักษณ์   ผู้มีหน้าที"เขียนหนังสอืในพระวิหาร
อาลัย     ความห่วงใย  ความคิดถึง
อิชอี สามีของฉัน (ฮชย ?:;A)
อิสรภาพ ความไม่ขึ8 นแก่ใคร
อิสระ  ไม่ขึ8 นแก่ใคร  ไม่เป็นทาส
อุทธรณ์  ขอร้องเรียนให้พิจารณาตัดสนิใหม่ในศาลสงู
อุทศิ ยอมตัวเพื"อ ยอมเสยีสละสิ"งหนึ"งสิ"งใด
อุปสรรค สิ"งขัดขวาง  ความยากลาํบาก
เอฟาห์ คือ เครื"องตวง ; เอฟาห์เท่ากับ ;D โอเมอร์

(อพย ;A:EA)
เอเมน   คาํร้องแสดงว่าเห็นด้วย หรือขอให้เป็นไปตามนั8น
โอเมอร์ คือ เครื"องตวงที"ใช้สาํหรับเมลด็ข้าวหรือของแห้ง ; 

โอเมอร์เท่ากับ ; ใน ;D ของเอฟาห์ หรือ ; โอเมอร์ 
เท่ากับ ?.? ลิตร (อพย ;A:??,E?-EE,EA)

โอวาท    คาํสั"งสอน

ฮิดเดเคล คือชื"อเดิมของแม่นํ8าไทกริส ฮิดเดเคล เป็นภาษา 
ฮีบรูซึ"งมีความหมายว่า ลูกศร

โฮซันนา   คาํอุทานร้องสรรเสริญด้วยความเคารพรัก
โฮเมอร์ คือ เครื"องตวง ; โฮเมอร์เท่ากับ ;D บัท

(อสค IJ:;I)
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ส่อเสยีด    ยุยง  พูดให้แตกร้าวกัน
เสดจ็     เดินทาง  มา
เสรีภาพ การที"จะคิด พูด  หรือทาํสิ"งใดๆได้อย่างเตม็ที"

โดยไม่รบกวนผู้อื"น
เสวย    กิน  รับประทาน
โสโครก  สกปรก  เปื8 อนเปรอะ

หมัน ไม่สามารถจะมีบุตรได้
หมิ"นประมาท พูดดูถูก  พูดให้เขาเสยีชื"อเสยีง
เหรียญเดนาริอัน       เงินที"ชาวอิสราเอลใช้ในสมัยนั8น

องค์พระผู้เป็นเจ้า     พระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้า
อธิษฐาน การพูดคุย การขอบพระคุณ หรือการทูลขอ

พระพรจากพระเจ้า
อนุญาต ยินยอม  ยอมให้  ตกลง
อมตะ ความไม่ตาย
อวัยวะ ส่วนของร่างกาย
อัครสาวก ศิษย์ที"พระเยซูได้ทรงเลือกไว้ให้เป็นศิษย์เอกซึ"ง

มีอยู่สบิสองคนด้วยกัน
อดอาหาร การงดเว้นไม่กินอาหาร เพื"อถวายเวลาในการ

อธิษฐานเมื"อต้องการทูลขอสิ"งหนึ"งสิ"งใดจาก
พระเจ้าอย่างจริงจัง

อันตรธาน    หายไป  หายตัวไป
อับปาง      ล่ม  จม  ทาํลาย
อัปยศ       เสื"อมชื"อเสยีง  เสื"อมเสยี  น่าขายหน้า
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เก-ราห์หนักประมาณ D.J กรัม ?D เก-ราห์เท่ากับ 
; เชเขลของสถานบริสทุธิN (อพย ED:;E)

โกลาหล           วุ่นวาย
กฤษณา  ยางไม้ขม ชาวยิวนาํไปผสมกับมดยอบ ใช้ใน

พิธีฝังศพ

ขนมปังไร้เชื8 อ     ขนมปังที"ไม่ใส่ผงเชื8 อ หรือผงฟู
ขันท ี              ชายที"ถูกทาํให้เป็นหมัน
ข่าวประเสริฐ     ข่าวเกี"ยวกับการสิ8นพระชนม์ การถูกฝังไว้ และ

การฟื8 นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
ข้าวสาลี  ข้าวชนิดหนึ"ง มีอยู่ในประเทศที"มีอากาศหนาว

ใช้สาํหรับทาํขนมปัง
เข้มงวด กวดขัน  เคร่งครัด
เข้าจารีตยิว       ไปถือศาสนาของพวกยิว

ครรภ์  การตั8งท้อง
ครอบงาํ ข่ม  มีอาํนาจเหนือ  ปกคลุม
คล้องกัน ไปด้วยกันได้  ไม่ขัดกัน
ความชอบธรรม การเป็นผู้ที"ไม่มีความผิดบาปในสายพระเนตร

ของพระเจ้า
ความรอด การรอดพ้นจากการที"จะถูกพระเจ้าลงโทษใน

ไฟนรก
ความสตัย์ซื"อ การไว้ใจได้  สมควรแก่การไว้วางใจ
คาํบัญชา คาํสั"ง
คืนพระชนม์   ทรงกลับฟื8 นมีชีวิตขึ8 นอีก หลังจากที"ตายไปแล้ว
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คืนชีพ
คืบ คือ มาตราวัดที"ใช้ในสมัยก่อนซึ"งเป็นครึ"งหนึ"ง 

ของศอก ; คืบเท่ากับ Q นิ8 ว หรือ ??.RA 
เซนติเมตร

คุณธรรม  ความรู้สกึผิดชอบชั"วดี ความดีซึ"งเป็นหน้าที"ของ
ทุกคนที"ควรกระทาํ

เครื"องกษัตริย์ เสื8อผ้า หรือเครื"องทรงกษัตริย์
เครื"องพันธนาการ เครื"องจองจาํ เช่น โซ่ ตรวน
เคี"ยวเขญ็ ทาํให้ลาํบาก  บีบคั8นให้ได้รับความลาํบาก
แคสเตอร์และพอลลักซ์ รูปลูกแฝดของเทพเจ้าจูปิเตอร์และลีดา 

ในสมัยโบราณชาวเรือกรีกเชื"อกันว่าจะคุ้มครองคน
บนเรือให้ปลอดภัย  ลูกแฝดทั8งสองนี8ปรากฏบน
ท้องฟ้าเป็นหมู่ดาวที"เรียกว่า "หมู่ดาวเจมินิ"
บางครั8งในศิลปะกแ็สดงเป็นรูปกลุ่มดาวหลาย
ดวงลอยอยู่เหนือเรือ แต่บ่อยครั8งกว่าที"แสดง
เป็นรูปชายหนุ่มสองคนนั"งบนหลังม้าที"สวม
หมวก รูปทรงกรวยและมีดวงดาวหลายดวง
ลอยอยู่เหนือขึ8 นไป รูปต่างๆดังกล่าวจะวาด
ด้วยสหีรือสลักไว้ที"หัวเรือ

โครงการ แผนการ
โคระ คือ ภาชนะทรงกลมที"ใช้ตวงทั8งของแห้งและ 

ของเหลว ; โคระเท่ากับ ; โฮเมอร์ (อสค IJ:;I)
คานาอัน มีความหมายว่า ที"ราบลุ่ม เป็นชื"อของแผ่นดินที" 

พระเจ้าทรงสญัญาไว้กับอับราฮัมและลูกหลานของ
ท่าน คือคนอิสราเอล แผ่นดินนี8 มีชื"ออีกว่า
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ยาโคบ แต่เมื"อคนอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินแห่ง 
คานาอันแล้ว พระเจ้าสั"งให้คนอิสราเอลทาํลาย 
สถานบูชาบนที"สูงของคนคานาอัน (เพราะคน 
คานาอันไหว้รูปเคารพที"นั"น) และพระเจ้าทรง 
ห้ามไม่ให้คนอิสราเอลนมัสการพระเจ้าที"
สถานบูชาบนที"สูงอีกต่อไป ตั8งแต่เวลานั8นมาคน
อิสราเอล จึงนมัสการพระเจ้าที"พลับพลาหรือ
พระวิหารเท่านั8น

สบประมาท แสดงกิริยาวาจาดูหมิ"นซึ"งหน้า
สภาวะ   สภาพ  ลักษณะที"เป็นอยู่
สรรเสริญ ยกย่อง  ชมเชย
สวัสดิภาพ  ปลอดภัย
สะดุด  อาจเกิดขึ8 นเมื"อคริสเตียนเห็นคริสเตียนอื"นไม่
 ดาํเนินตามพระคาํของพระเจ้า  ซึ"งป้องกันได้
     โดยการรักพระคาํของพระเจ้า
สณัฐาน  ลักษณะ  รูปร่าง
สตัย์ซื"อ ไว้ใจได้  สมควรแก่การไว้วางใจ
สนัติสขุ ความสงบสขุ
สามัคคีธรรม การมีนํ8าหนึ"งใจเดียวกัน การร่วมคบหาสมาคม

กันอย่างสนิท
สายพระเนตร  สายตา
สาวก   ศิษย์
สทิธิอาํนาจ มีสทิธิNที"จะใช้อาํนาจนั8นๆได้  อาํนาจที"ได้รับมา
สิ8นพระชนม์   ตาย
สคุนธรส      นํ8าหอม  กลิ"นหอม



หน้า 22

ศิษยาภิบาล เป็นตาํแหน่งของอาจารย์ที"เป็นผู้ปกครอง
คริสตจักร

ศอก คือ มาตราวัดที"ใช้ในสมัยก่อนซึ"งเป็นระยะจาก 
ปลายสดุของข้อศอกถึงปลายนิ8 วกลาง ; ศอก
เท่ากับ ;R นิ8 ว หรือ IJ.U? เซนติเมตร

สงเคราะห์   การช่วยเหลือ  การรวบรวม
สติ   ความรู้สกึตัว
สถิต     อยู่ด้วย  ประทบั  ตั8งอยู่
สถานที"บริสุทธิN คือเป็นส่วนหนึ"งของพลับพลาและพระวิหาร 

คันประทปีทองคาํ โตะ๊ขนมปังหน้าพระพักตร์ 
และแท่นบูชาสาํหรับเผาเครื"องหอมตั8งอยู่ใน 
สถานที"บริสุทธิN มีม่านผืนหนึ"งกั8นอยู่ระหว่าง 
สถานที"บริสุทธิNกับสถานที"บริสุทธิNที"สุด

สถานที"บริสุทธิNที"สุด คือเป็นส่วนหนึ"งของพลับพลาและ 
พระวิหาร เป็นสถานที"ตั8งหีบพันธสัญญาแห่ง 
พระเยโฮวาห์ พระเจ้าไม่ให้ผู้ใดเข้ามาใน 
สถานที"บริสุทธิNที"สุด มีแต่มหาปุโรหิตสามารถเข้า 
สถานที"บริสุทธิNที"สุดได้ และมหาปุโรหิตเข้าได้ 
ปีละครั8งเท่านั8น

สถานบูชาบนที"สูง  คือเป็นสถานที"ที"คนในสมัยก่อนสร้างแท่นบูชา 
และนมัสการพระเจ้าโดยการถวายเครื"องบูชา 
ในสมัยแรก ๆ มีหลายคนนมัสการพระเจ้าที" 
สถานบูชาบนที"สูง เช่นโนอาห์ อับราฮัม และ 
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ปาเลสไตน์
คานาอัน เป็นชื"อฉายาของอัครสาวกคนหนึ"งของพระเยซู คือ

ซีโมนคานาอัน ซึ"งกล่าวถึงในมัทธิว ;D:I และ
มาระโก E:;R  คาํว่า คานาอัน มาจากภาษา
บาบิโลน มีความหมายว่า กระตือรือร้น พระคัมภีร์
ได้กล่าวถึงซีโมนคนเดียวกันนี8 อีกในลูกา A:;J และ
กิจการ ;:;E แต่ในสองข้อนี8 เขามีชื"อฉายาว่า
เศโลเท ซึ"งมีความหมายว่า กระตือรือร้น เหมือน
กัน คือก่อนซีโมนคนนี8 รับเชื"อพระเยซู เขาอยู่ใน
พวกที"กระตือรือร้นเกี"ยวกับศาสนายิว

จลาจล มีเรื"องวุ่นวายใหญ่โต
จักรวาล สิ"งที"ถูกสร้างขึ8 นทั8งหมด รวมทั8งโลก สิ"งมีชีวิต

และทุกสิ"งทุกอย่างซึ"งอยู่ในท้องฟ้า
จาํเพาะ  เฉพาะ  ต่อ
จาํเพาะพระพักตร์พระเจ้า     ต่อหน้าพระเจ้า ในสายตาของพระเจ้า
จาํเพาะพระเจ้า ต่อพระเจ้า  ในสายตาของพระเจ้า
จาํเลย ผู้ถูกฟ้อง  ใช้ในศาล
โจทก์  ผู้ฟ้อง  ผู้คัดค้าน
ใจร้อนรน         ใจที"เตม็เปี" ยมไปด้วยพลังในการทาํงานหรือรับใช้

อยากให้สาํเรจ็โดยเรว็

ฉลองพระบาท รองเท้า
ฉลองพระองค์ เสื8 อ
ฉันทะ อาํนาจในการกระทาํเรื"องใดเรื"องหนึ"ง อาํนาจที"



หน้า 6

จะเป็นเจ้าของ
ฉายา ลักษณะ

เชเขล คือ มาตราชั"งที"คนอิสราเอลใช้ ; เชเขลหนัก 
ประมาณ ;D กรัม ; เชเขลของสถานบริสทุธิNเท่ากับ 
?D เก-ราห์ (อพย ED:;E)

ชอบพระทยั ชอบใจ  พอใจ
ชูใจ หนุนใจ  ให้กาํลังใจ
ชโลม ทาํให้เปียกชุ่ม ในพระคัมภีร์เดิมเวลาใครรับ

อาํนาจหรือตาํแหน่งใดๆจะมีผู้หนึ"งที"เหมาะสม
ทาํพิธีชโลมนํ8ามันลงบนศีรษะของผู้ที"จะเข้ารับ
อาํนาจนั8น แต่ในที"นี8 หมายถึงการที"พระวิญญาณ
บริสทุธิNทรงลงมาสวมทบั และสถิตอยู่กับผู้หนึ"ง
ผู้ใด

ชีโลห์ เลง็ถึงพระเมสสยิาห์ (ปฐก IQ:;D; อสย Q:A) 
แปลว่า ผู้ให้ความสงบใจ หรือเมืองแห่ง 
การพักผ่อน เมืองชีโลห์อยู่ในเขตของเผ่า 
เอฟราอิม พลับพลาอยู่ที"เมืองชีโลห์ตลอดสมัย
ของพวกผู้วินิจฉัย จนถึงพวกฟีลิสเตียได้ยึดเอา 
หีบพันธสญัญาไป

ซาตาน หัวหน้าผี ผู้ต่อต้านพระเจ้าและงานของพระองค์
และผู้เป็นต้นเหตุแห่งความชั"วร้ายทั8งหมด บาง
ครั8งเรียกว่าพญามาร เมื"อเดิมเคยเป็นทูตสวรรค์ 
ชื"อ ลูซีเฟอร์ และต่อมาได้ก่อการกบฏต่อพระเจ้า

หน้า 21

เป็นวันแรกของเดือน
วันสะบาโต เป็นวันที"พระเจ้าทรงหยุดพักหลังจากที"ได้ทรง

สร้างโลกเสรจ็เรียบร้อยแล้ว   ชาวยิวถือว่าเป็น
วันหยุด  ห้ามกระทาํการใดๆในวันนั8น  ซึ"งตรง
กับวันเสาร์ในปัจจุบัน

วายพระชนม์  ตาย
วินิจฉัย  พิจารณา  ตัดสนิ
วิบัติ     ความล่มจม
วิสทุธิชน ผู้ที"ถูกแยกไว้สาํหรับพระเจ้าโดยการรับเชื"อใน

พระเยซูคริสต์
วิหาร พระวิหารเป็นสญัลักษณ์ของที"ประทบัของพระเจ้า

เป็นที"ประกอบศาสนกิจของชาวอิสราเอล
ว่าความ   การที"ทั8งสองฝ่ายที"มีเรื"องกัน มาอธิบายชี8 แจง

เหตุผลกันในศาล
เวทนา   ความเจบ็ปวด  ทุกข์ทรมาน

ศรัทธา ความเชื"อถือ  ความเลื"อมใส
ศาลปรีโทเรียม ศาลของชาวโรม ซึ"งอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็
ศาสดาพยากรณ์  บรรดาผู้ที"อยู่ในสมัยนั8น  ซึ"งได้รับคาํทาํนาย

และพระบัญญัติจากพระเจ้า ให้นาํไปประกาศแก่
ชนชาติอิสราเอล

ศาสตราวุธ อาวุธ
ศิโยน กรุงเยรูซาเลม็ได้สร้างบนเนินเขาศิโยน อีกชื"อ 

หนึ"งของกรุงเยรูซาเลม็
ศิลา    หิน



หน้า 20

อาณาจักร และเป็นเมืองหลวงของประเทศยูดาห์ 
ในสมัยอาณาจักรที"แยกกัน

แยกตั8งไว้ แยกตัวเองออกมาให้เป็นผู้บริสทุธิN

รัศมี  แสงสว่างที"แผ่ออกไปโดยรอบ  สง่าราศี
ราชธิดา  ลูกสาวของกษัตริย์
ราชบัลลังก์  เก้าอี8  หรือพระที"นั"งของกษัตริย์
ราชสาํนัก พระราชวัง  ที"พักของกษัตริย์
ริษยา ความไม่อยากให้คนอื"นได้ดีกว่าตน
รื8 อฟื8 น  ทาํให้เกิดขึ8 นอีก ทาํให้มีขึ8 นอีกเหมือนเดิม
เรือกาํปั"น  เรือสาํเภาลาํใหญ่  ใช้ในการขนสนิค้า

ฤทธานุภาพ ความยิ"งใหญ่แห่งอาํนาจ

ลก คือหน่วยของการตวงสาํหรับของเหลวที"ใช้ใน 
หนังสอืเลวีนิติสาํหรับตวงนํ8ามัน
; ลกเท่ากับ D.E; ลิตร

ลัทธิ  พวก  ความเชื"อถือที"ได้รับสบืต่อกันมา
ล่วงหลับ  เป็นคาํเฉพาะใช้เรียกความตายของคริสเตียน

ซึ"งถือว่าไม่น่ากลัว  เปรียบเสมือนการนอนหลับ
ล้าหลัง  น้อยหน้าคนอื"น  ช้าอยู่ข้างหลังเขา
โลภ  มีความหมายว่า อยากได้ ความปรารถนา 

ในทางที"ไม่ดี

วันขึ8 นหนึ"งคํ"า เป็นวันต้นเดือนที"คนอิสราเอลในสมัยก่อนนับ 

หน้า 7

ซีซาร์   คาํเรียกกษัตริย์ของชาวโรม
เซลาห์ มีความหมายสองอย่าง ;) ยกย่อง, สรรเสริญ

?) เป็นศัพทเ์กี"ยวกับดนตรีที"คงจะแสดงให้
เน้นเสยีงหรือให้หยุดชะงักชั"วคราว เราเจอคาํนี8
เฉพาะในหนังสอืสดุดีกับฮาบากุก

ฐานะ สภาพ  ตาํแหน่ง

ดาํเนิน กระทาํ  เดิน

ต้นดูดาอิม เป็นชื"อภาษาฮีบรู เป็นต้นไม้ชนิดหนึ"งที"มีพืชพันพุ่ม
ดอกมีกลิ"นหอม ในสมัยโบราณ มีความเชื"อว่า
ดูดาอิมจะส่งเสริมภาวะการเจริญพันธุ์ในชายและ
หญิง สามารถเห็นได้ในบริเวณแผ่นดินปาเลสไตน์
(ปฐมกาล ED:;I-;A; เพลงซาโลมอน U:;E)

ตรัส พูด
ตอบสนอง ตอบแทน
ใต้บังคับบัญชา ใต้อาํนาจ
ไต่สวน ถาม  สอบถาม

ถีบประตัก การถีบใส่ทวน หรือปลายแหลม

ทดลอง ยั"วยุให้ทาํผิดบาป ลองใจ ลองดูความเชื"อว่า
มีมากน้อยแค่ไหน

ทรง คาํที"ใช้นาํหน้าคาํอื"นๆใช้สาํหรับพระเจ้า



หน้า 8

กษัตริย์ หรือคนชั8นสงู
ทรงดาํเนิน เดิน
ทรงพระชนม์ มีชีวิตอยู่
ทรวง  อก
ทอดพระเนตร มอง  ดู
ทาํนาย พยากรณ์  บอกเหตุการณ์ล่วงหน้า
ที"ปรึกษา ผู้ให้ความคิดเห็นช่วยในการตัดสนิใจ
ที"ว่าการเมือง ที"ทาํงานของพวกขุนนางหรือเจ้านาย  อาํเภอ
ทูล  พูด  บอก
เทศกาลอยู่เพิง เทศกาลเลี8 ยงหลังจากการเกบ็เกี"ยวที"ชาว

อิสราเอลจะต้องสร้างเพิงขึ8 นสาํหรับการนี8
แล้วอาศัยอยู่ในเพิงนั8นเป็นเวลาเจด็วัน
เป็นการระลึกถึงการอยู่ในถิ"นทุรกันดาร

เทศกาลเพน็เทคอสต์   เป็นวันแรกที"คริสเตียนประกอบด้วย
พระวิญญาณบริสทุธิN เป็นงานระลึกถึงการที"
พระเจ้าได้ทรงประทานพระบัญญัติแก่มนุษย์
และเป็นงานเลี8 ยงที"จัดขึ8 นเมื"อสิ8นสดุฤดูเกี"ยว
ข้าวสาลี

เทศกาลเลี8 ยงปัสกา    เทศกาลเลี8 ยงระลึกถึงวันที"พระเจ้าได้ทรง
นาํชนชาติอิสราเอลให้ออกจากการเป็นทาส
ในประเทศอียิปต์เข้าไปในแผ่นดินอิสราเอล

เทศนา การตักเตือนสั"งสอน และการประกาศให้ทราบ 
ถึงข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

ทาํนองกิททธี คาํนี8 เป็นภาษาฮีบรู อาจมีความหมายว่า เป็น
เครื"องดนตรีจากเมืองกัท หรืออาจเป็นเพลงที" 

หน้า 19

โมริยาห์ มีความหมายว่า ได้รับการแต่งตั8งจากพระเยโฮวาห์
เป็นเนินเขาที"พระเจ้าทรงกาํหนดให้อับราฮัมถวาย
อิสอัคเป็นเครื"องบูชา ต่อมากษัตริย์ซาโลมอนได้
สร้างพระวิหารของพระเจ้าไว้บนเนินเขานี8  เนินเขานี8
เคยเป็นลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส
(? ซามูเอล ?I:?I-?J; ? พงศาวดาร E:;)

โมเสส ศาสดาพยากรณ์ผู้หนึ"งที"ได้รับมอบพระบัญญัติ
สบิประการจากพระเจ้า ให้มาสั"งสอนแก่
ชนชาติยิว

ยับยั8ง พักอยู่  พักรออยู่
ยาม ชื"อส่วนแห่งวัน ในสมัยพันธสญัญาเดิมยามหนึ"งมี

I ชั"วโมง รวมวันหนึ"งมี A ยาม ข้อพระคัมภีร์ที" 
กล่าวถึงยามในสมัยพันธสญัญาเดิมอยู่ใน
วนฉ U:;Q ในสมัยอาณาจักรโรมันยามหนึ"งมี E 
ชั"วโมง รวมวันหนึ"งมี R ยาม ข้อพระคัมภีร์ที"กล่าว 
ถึงยามในสมัยอาณาจักรโรมันอยู่ใน มธ ;I:?J 
มก A:IR และลก ;?:ER

ยิว    ชนชาติอิสราเอล
เยชูรุน เป็นอีกชื"อหนึ"งของอิสราเอล และเป็นสญัลักษณ์ 

สาํหรับอิสราเอล มีความหมายว่า การตั8งขึ8 น หรือ 
ความซื"อตรง

เยรูซาเลม็ มีความหมายว่า “การสอนสนัติภาพ” เป็นเมือง
ที"สาํคัญที"สดุของแคว้นแพล-เอซ็ไทน และเป็น 
เมืองหลวงของประเทศอิสราเอลในสมัย 



หน้า 18

เน่าเปื" อยเรว็
มดลูก  อวัยวะภายในที"ตั8งครรภ์
มตะ  ตายได้
มรรคา  ทาง
มลทนิ  ความไม่บริสทุธิN  ความเสื"อมทราม  ไม่สะอาด
มหาปุโรหิต หัวหน้าพวกปุโรหิตทั8งหมด
มหิทธิฤทธิN  มีฤทธิNมาก  มีอาํนาจยิ"งใหญ่
มัสคิล คาํนี8 เป็นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า เฉลียวฉลาด

รอบคอบ เข้าใจความหมาย มั"งคั"งสมบูรณ์ และ
ให้คาํสั"งสอน

มานา อาหารที"พระเจ้าทรงโปรดประทานจากฟ้าให้แก่
ชาวอิสราเอลในสมัยที"พวกเขาอยู่ในป่าซีนาย
ขณะกาํลังเดินทางจากประเทศอียิปต์ไปยัง
แผ่นดินอิสราเอล

มาเน คือ มาตราชั"งที"คนอิสราเอลใช้ ; มาเนหนักประมาณ 
; กิโลกรัม ; มาเนเท่ากับ ;DD เชเขลของ
สถานบริสทุธิN (; พกษ ;D:;U)

ม้ายูนิคอน ม้ายูนิคอนที"มีเขางอกอยู่กลางหน้าผาก
มิคทาม คาํนี8 เป็นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า ข้อความที"

เขียนขึ8 นเช่น บทกวี เนื8 อเพลง คาํอธิษฐาน หรือ
การไตร่ตรอง

เมลคีเซเดค เป็นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า “กษัตริย์แห่ง 
ความชอบธรรม” “กษัตริย์เมืองซาเลม” และ 
“เป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สงูสดุ” อับราฮัมได้ 
ถวายของ ; ใน ;D จากของทั8งปวงแก่ท่านผู้นี8

หน้า 9

ร้องเมื"อคนบีบนํ8าองุ่น หรืออาจเป็นเพลงที"ร้อง
ในช่วงเทศกาลอยู่เพิง (สดด R:;; R;:;; RI:;)

ทาํนองชิกกาโยน      คาํนี8 เป็นภาษาฮีบรู อาจมีความหมายว่า ความ
ไม่รู้ตัว เช่นเมื"อคนอิสราเอลกระทาํผิดโดย
ไม่รู้ตัว หรืออาจมีความหมายว่า เพลงไว้อาลัย
(สดด U:;; ฮบก E:;)

ทาํนองชูชานเอดูท    คาํนี8 เป็นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า ดอกบัว
(สดด AD:;)

ทาํนองเชมินิท คาํนี8 เป็นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า ดนตรี
เสยีงตํ"า  (สดด A:;; ;?:;)

ทาํนองโชชานิม คาํนี8 เป็นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า ดอกบัว
(สดด IJ:;; AQ:;)

ทาํนองโชชานิมเอดูท      คาํนี8 เป็นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า ดอกบัว
(สดด RD:;)

ทาํนองมาหะลัท เลอันโนท    คาํนี8 เป็นภาษาฮีบรู อาจมีความหมาย
ว่า กลุ่มนักร้องประสานเสยีงในพระวิหาร หรือ
เครื"องดนตรีประเภทพิณคล้ายนํ8าเต้า หรืออาจ
เกี"ยวกับความเจบ็ไข้ที"ทาํให้เกิดการถ่อมตัว
(สดด JE:;; RR:;)

ทาํนองมุธลับเบน      คาํนี8 เป็นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า ความตาย
(สดด Q:;)

ทาํนองเยดูธูน คาํนี8 เป็นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า ให้ยกย่อง 
เยดูธูน ผู้เป็นหัวหน้านักร้อง อาจกล่าวถึงเยดูธูน 
เพื"อเป็นการให้เกียรติพิเศษ  (สดด A?:;; UU:;;
; พศด ;A:I;-I?)



หน้า 10

ทาํนองโยนาเธเลมเรโคคิม     คาํนี8 เป็นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า
นกเขาบนต้นเทเรบินธ์โน้น  (สดด JA:;)

ทาํนองอาเยเลท ชาหาร์     คาํนี8 เป็นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า 
กวางแห่งยามรุ่งอรุณ  (สดด ??:;)

ทาํนองอาลาโมธ   คาํนี8 เป็นภาษาฮีบรู อาจมีความหมายว่า เพลง
เสยีงสงู หรืออาจเกี"ยวกับหญิงพรหมจารี
(สดด IA:;)

ทาํนองอาลทสัชิท      คาํนี8 เป็นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า อย่าทาํลาย
(สดด JU:;; JR:;; JQ:;; UJ:;)

ธรรมาจารย์ ผู้ที"คัดลอกพระคัมภีร์ และอธิบายพระราชบัญญัติ
ธรรมเนียม สิ"งที"ยึดถือปฏิบัติสบืทอดต่อๆกันมา

นมัสการ กราบไหว้  ทาํความเคารพ
นักปรัชญา ผู้ศึกษากฎ หรือแนวความคิดเกี"ยวกับความจริง

ความรู้  และธรรมชาติ
นายธรรมศาลา ผู้มีหน้าที"ดูแลธรรมศาลา
นิตย์ เสมอ  ยั"งยืน  ตลอดกาล
นิมิต หมายสาํคัญ เครื"องหมายบอกเหตุ
นิรันดร์ เสมอ ตลอดกาล ไม่มีสิ8นสดุ
นํ8าพระทยั ความประสงค์  ความตั8งใจ
เนื8 อหนัง มนุษย์  ร่างกาย

บริบูรณ์ ครบ  เตม็ที"
บังคับบัญชา สั"ง  สั"งให้ทาํ

หน้า 17

 นมัสการพระเจ้า
พลโยธา กองทพั
พลไพร่  ประชาชน  คน
พันธสญัญา ข้อตกลงที"ผูกมัดไว้ว่าจะกระทาํตามนั8น
พิธีบัพติศมา พิธีจุ่มลงในนํ8า เป็นการประกาศหรือแสดงแก่

คนทั"วไปให้ทราบว่า ผู้นั8นได้รับเชื"อในพระบุตร
ของพระเจ้าแล้ว

พิธีมหาสนิท พิธีระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า ในพิธีมีการ
รับประทานขนมปังและดื"มนํ8าองุ่น  โดยที"ขนมปัง
เป็นเครื"องหมายแสดงถึงพระกายของพระเยซู 
และนํ8าองุ่นเป็นเครื"องหมายแสดงถึงพระโลหิต
ของพระเยซู

พินาศ  ความเสยีหายสิ8นเชิง
พินิจ  พิจารณา  ตรวจตรา
พิพากษา ตัดสนิลงโทษ
พิภพ แผ่นดิน
พิศวงหลงใหล เคลิบเคลิ8 ม งงงวย หลงไป
พิสจูน์  ชี8 แจงโดยอ้างเหตุผล หรือหลักฐานให้รู้
เพลิง    ไฟ

ภาชนะ  เครื"องใช้สาํหรับใส่สิ"งของ

มดยอบ ไม้ชนิดหนึ"งมียางเหนียว  ใช้สาํหรับทาํนํ8าหอม
ยา  และธูป  ชาวยิวนาํไปผสมกับกฤษณา   ใช้
ชโลมศพขณะที"กาํลังพันศพด้วยผ้าเพื"อไม่ให้ศพ 



หน้า 16

ลูกแกะที"มาไถ่บาปคนทั8งโลก
พระเยโฮวาห์ พระนามของพระเจ้าที"ใช้ในพระคัมภีร์เดิม

มีความหมายว่าพระเจ้าเป็นผู้ที"รักษาพันธสญัญา
ของพระองค์ไว้กับชนชาติของพระองค์

พระเยโฮวาห์ชาโลม มีความหมายว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นสนัติภาพ
คือพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ประทานสนัติภาพทั8ง 
ฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ เมื"อทูตสวรรค์ของ 
พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่กิเดโอนที"ตาํบลโอฟราห์ 
กิเดโอนสร้างแท่นบูชา และเรียกแท่นบูชานั8นว่า 
พระเยโฮวาห์ชาโลม (ผู้วินิจฉัย A:?I)

พระเยโฮวาห์นิสสี มีความหมายว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นธงของ 
ข้าพเจ้า คือพระเยโฮวาห์ทรงอยู่ฝ่ายคนอิสราเอล 
เมื"อคนอิสราเอลชนะคนอามาเลขแล้ว โมเสสสร้าง 
แท่นบูชาบนยอดภูเขา และเรียกแท่นบูชานั8นว่า 
พระเยโฮวาห์นิสส ี(อพยพ ;U:;J)

พระเยโฮวาห์ยิเรห์ มีความหมายว่า พระเยโฮวาห์ทรงทอดพระเนตร
หรือพระเยโฮวาห์จะทรงจัดหาให้ เมื"ออับราฮัมอยู่ 
บนภูเขาโมริยาห์ และถวายแกะผู้ตัวหนึ"งให้เป็น 
เครื"องบูชาแทนอิสอัคบุตรชายของตน ท่านเรีย 
กสถานที"นั"นว่า พระเยโฮวาห์ยิเรห์
(ปฐมกาล ??:;I)

พระเศียร ศีรษะ  หัว
พระโลหิต เลือด
พระโอษฐ์   ปาก
พลับพลา ที"ประทบัชั"วคราวซึ"งปลูกไว้สาํหรับเป็นที"ทาํพิธี

หน้า 11

บัญชา สั"ง  คาํสั"ง
บัญชีสาํมะโนครัว      รายชื"อของคน หรือพลเมืองที"อาศัยอยู่ในเมือง

นั8นๆ
บัท คือ เครื"องตวงที"ใช้สาํหรับของเหลว ; บัทเท่ากับ ; 

ใน ;D ของโฮเมอร์ หรือ ; บัทเท่ากับ EE.;; ลิตร 
(; พกษ U:?A,ER; อสค IJ:;D,;I)

บัลลังก์พิพากษา      ที"นั"งที"ใช้ในการตัดสนิลงโทษ
บาํเหนจ็ รางวัล  สิ"งตอบแทน
บิดเบือน พูดหรือทาํให้ผิดไปจากความเป็นจริง
บุตรมนุษย์ พระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า  ที"ทรง

ลงมารับสภาพเป็นมนุษย์เพื"อทรงไถ่บาปของ
คนทั8งปวง

บ่าว  คนใช้  ทาส
บาอัลลี เจ้านายของฉัน (ฮชย ?:;A)
เบธเอล มีความหมายว่า พระนิเวศของพระเจ้า อยู่ห่างจาก

กรุงเยรูซาเลม็ประมาณ ;J กิโลเมตรไปทางทศิ
เหนือ ที"เบธเอลนั8นยาโคบได้ฝันเห็นเหล่า
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าที"ขึ8 นและลงบนบันไดที"มี
ยอดสงูถึงฟ้าสวรรค์ (ปฐมกาล ?R:;D, ;Q)

เบลีอัล เป็นอีกชื"อหนึ"งของซาตาน แปลว่า ความไร้ค่า
ความชั"วร้าย

ปฏิญาณ การพูดคาํสตัย์ว่าจะกระทาํตามนั8น การให้คาํมั"น
สญัญา

ประจักษ์ ชัดเจน แจ่มแจ้ง แน่นอน



หน้า 12

ประดิษฐาน วางไว้  ตั8งไว้  ก่อสร้าง
ประทาน ให้
ประทุษร้าย ทาํร้าย  เบียดเบียน
ประสาท ยินดีให้
ประสาน ทาํให้ติดกัน  ทาํให้สนิทกัน  เชื"อม
ปรักปราํ กล่าวหาเรื"องร้ายให้แก่ผู้อื"นให้ได้รับความ

เสยีหาย  โยนความผิดให้
ปรารถนา ต้องการ  อยากได้
ปราศจาก ไม่มี
ปริมณฑล วงกลม
ปลดปล่อย การช่วยให้พ้นจากการเป็นทาส
ปลอบประโลมใจ      การปลอบใจให้หาย หรือบรรเทาจากความทุกข์

หรือปัญหา
ปล่อยพระวิญญาณจิต      วิญญาณจิตออกจากร่าง หมายถึงตาย
ปัสกา มีความหมายว่า ผ่าน หรือ ละเว้น เป็นเทศกาล

เลี8 ยงระลึกถึงวันที"พระเจ้าได้ทรงนาํชนชาติ
อิสราเอลให้ออกจากการเป็นทาสในประเทศ
อียิปต์เข้าไปในแผ่นดินอิสราเอล

ปัสสาสะ ลมหายใจออก
ปีติยินดี ดีใจ ปลื8 มใจ
ปุโรหิต ผู้ที"พระเจ้าทรงแต่งตั8งให้เป็นคนกลางระหว่าง 

พระเจ้ากับมนุษย์ เป็นตระกูลเลวี มีหน้าที"ใน 
พลับพลา หรือ พระวิหา

เป็นความ มีเรื"องที"ฟ้องร้องกัน

หน้า 15

พระราชดาํรัส คาํพูด
พระราชชนนี พระราชินีม่ายของกษัตริย์องค์ก่อน
พระราชทาน  ให้
พระราชบัญญัติ     กฎหมายของชนชาติอิสราเอลที"พระเจ้าทรง

ประทานให้โดยทางโมเสส
พระวจนะ พระคาํ หรือถ้อยคาํของพระเจ้า
พระวาทะ คาํหรือถ้อยคาํของพระเจ้า เป็นอีกหนึ"งพระนาม 

ของพระเยซู
พระวิญญาณ คือพระเจ้าที"ทรงลงมาสถิตอยู่ในใจ  และทรงนาํ

ทางชีวิตคริสเตียนทุกคน และยังทรงดลใจของผู้
ที"ยังไม่ได้รับความรอดให้เชื"อในพระเยซู  บางครั8ง
เรียกว่า พระวิญญาณบริสทุธิN

พระวิญญาณบริสทุธิN     คือพระเจ้าที"ทรงลงมาสถิตอยู่ในใจ และทรง
นาํทางชีวิตของคริสเตียนทุกคน และยังทรงดลใจ
ของผู้ที"ยังไม่ได้รับความรอดให้เชื"อในพระเยซู
บางครั8งเรียกว่า พระวิญญาณ

พระสญัญา สิ"งต่างๆที"พระเจ้าทรงบอกไว้ว่า พระองค์จะ
ทรงกระทาํ

พระสรุเสยีง เสยีง
พระหัตถ์  มือ
พระองค์  คาํใช้แทนตัว (ใช้สาํหรับพระเจ้า กษัตริย์ หรือ

คนชั8นสงู)
พระอัฐิ  กระดูก
พระเนตร  ตา
พระเมษโปดก ลูกแกะ หมายถึงพระเยซู  ที"ทรงเปรียบเสมือน



หน้า 14

พระชิวหา ลิ8 น
พระดาํรัส คาํหรือถ้อยคาํของพระเจ้า
พระดาํริ  คิด  ความคิด
พระทรวง หน้าอก  อก
พระทยั ใจ
พระนาม นาม  ชื"อ
พระนิเวศ ที"อยู่  บ้าน
พระบัญชา สั"ง  คาํสั"ง
พระบัญญัติ พระคาํ ข้อกาํหนด หรือแนวทางปฏิบัติซึ"งได้รับ

มาจากพระเจ้า
พระบาท  เท้า
พระบิดา พระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ"ง
พระปฤษฎางค์ หลัง  ข้างหลัง  ส่วนหลัง  ด้านหลัง
พระปัสสาสะ ลมหายใจออก
พระผู้ช่วยให้รอด      พระเยซู ผู้ทรงช่วยให้คนบาปรอดจากการ

ลงโทษแห่งความบาปโดยการเสดจ็ลงมาสิ8น
พระชนม์บนไม้กางเขน เพื"อไถ่บาปให้แก่มนุษย์
ทุกคน

พระพักตร์   หน้า
พระพิโรธ  โกรธ
พระมังสะ  เนื8 อหนัง
พระเมสสยิาห์ ผู้ที"ได้รับการเจิม ผู้ที"พระเจ้าทรงสญัญาไว้ว่า 

จะเสดจ็มาช่วยมนุษย์ให้รอดจากการลงโทษของ 
พระเจ้า

พระยอด ฝี

หน้า 13

ผงคลีดิน ขี8 ผง  ฝุ่ น
ผูกพยาบาท ความปองร้าย  ปองร้ายผูกใจเจบ็   และอยาก

แก้แค้น
ผู้ช่วย เป็นตาํแหน่งของคนที"ช่วยศิษยาภิบาลของ

คริสตจักร
ผู้บัญชาการ ผู้สั"งการ
ผู้วินิจฉัย ผู้ตัดสนิลงโทษคดี หรือเรื"องราวต่างๆสาํเรจ็

ราชการ ผู้เข้ารับทาํการในหน้าที"ชั"วคราว เมื"อ
เจ้าของตาํแหน่งป่วยหรือไปธุระที"อื"นหรือตาย

ผู้ว่าราชการเมือง      เจ้าเมือง
ผู้อารักขา ผู้คุ้มครองดูแล  ผู้ป้องกัน

พงศ์พันธุ์ เชื8 อสาย  ตระกูล
พญามาร หัวหน้าผี  ผู้ต่อต้านพระเจ้าและงานของพระองค์

และผู้เป็นต้นเหตุแห่งความชั"วร้ายทั8งหมด  บาง
ครั8งเรียกว่า ซาตาน

พยากรณ์ ทาํนาย  บอกเหตุการณ์ล่วงหน้า
พรรณนา กล่าวถ้อยคาํให้ผู้ฟังนึกเห็นภาพ
พรหมจารี หญิงสาวที"ยังไม่เคยเสยีความบริสทุธิNให้แก่

ชายใดมาก่อน
พระกร มือ
พระกระยาหาร อาหาร
พระคริสต์ ผู้ที"พระเจ้าทรงสญัญาไว้ว่าจะเสดจ็มาช่วย

มนุษย์ให้รอดจากการลงโทษของพระเจ้า
พระฉาย เงา  รูปจาํลอง


