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เลือง เน ปอน แต อํา เทิจ



อัหนา เปน คยัม แอง แอ? พะคัมพี กํา เอ็ห พะเจา ดวัห แอ แค็ย 

เจียจาด คยัม เกิด เล็ห อังงกัดนา เญิม ตา อิง พะเจา ปอน เอิด 

ซิก แอง คยัม ล็อง ตํานา ปอน นทูด ซิห โงกย คับ ซิห โอน จือ 

นํา แค็ย อาดัม ลวจมานัน พะเจา กา แจ็ย อาดัม 

อุ ตา ซวน เลาะงาม 

จือ ซวน เอเดน 



วาล ตี พะเจา แอง อาดัม นํา ปอน แอง โลก พะเจา แอง ซะ จู 

บยึ ตี เลาะงาม แอ็ย แค็ย นวาง ดอกลาง เกาลํา เซม คา

จู บยึ เน พะเจา ปอน แอง เล็ห



วาล ตํานา ตี พะเจา 

และ แอง จู บยึ ตา โลก 

เน แอ็ย เมบ็ย อีนา 

เมบ็ย พะเจา มา ล็อง 

เตา แอ็ย เมบ็ย อัหนา 

แอ็ย เมบ็ย ตา งก็อห 
แอ็ย เมบ็ย เญิมเทียะ 

มา เต็ด แอ็ย เมบ็ย อีนา 

ลวจมานัน พะเจา กา 

แอง ซะ แซะ บยึ เล็ห



ตํานา พะเจา แอง ซะวัน 

คับ โลก



เญิม นัน แพนซิก แอ็ย เมบ็ย 

อีนา ม็อญ ซะ อุ ตี จุ 

ลวจมานัน พะเจา 

อู แค็ย “จี เมบ็ย 

ทาง ซะ”



ทาง ซะ กา เมบ็ย เล็ห พะเจา แค็ย ทาง ซะ นัน เปน 

เญิม งิ ม็อญ ซะ เปน แจ็ล เมบ็ย เญิม มาเทียะ 

คับ ตา กย็อห เปน งิ ตํานา



งิ ตี ซอง พะเจา แบง นอก ละ เปน ตี งิ ตี ซาม พะเจา อู แค็ย 

ละ จี ตี ค็อห เมบ็ย เล็ห กา เปน งกัด นัน พะเจา แค็ย ตี ค็อห 

เปน แพนซิก นอก ลอม โนย นัน แค็ย เปน ทะเล



พะเจา อู แค็ย จี เมบ็ย มบัห เมบ็ย เกาลํา เมบ็ย แพยะลํา

กา เปน งกัด นัน เมบ็ย เญิม มาเทียะ 

คับ ตา กย็อห เปน งิ ตี ซาม



ลวจมานัน พะเจา แอง งิ คับ ทัวะ 

แอง เมิญ แซะ แอ็ย เมบ็ย อัหนา 

แป นับ กา เมบ็ย เญิม มาเทียะ 

ตา กย็อห เปน งิ ตี ซี



ลวจมานัน พะเจา แอง 

ซะ ตี อุ ทะเล แอ็ย แค็ย 

นัง จ็อง นัง แย็ด ป 

ทะเล คับ เซม จู บยึ ละ

จี เอ็ห เมบ็ย ควัน แซะ 

ป แพนซิก ป วาง

กา เมบ็ย เญิม มาเทียะ 

ตา กย็อห เปน งิ ตี ฮา



ลวจมานัน พะเจา กา อู แมะ แค็ย แพนซิก จี เมบ็ย ซะ จู บยึ 

แอ็ย แค็ย ซะ ตี แจ็ย กาน งึ ซะ ตี เปยิล เปยิล จัก งึ ซะ ตา โญย 

แอ็ย แค็ย เมจ็อง เปยก ล็อก จอละเค ควก วาย อีลาบ งคอ จัวห 

ซะ มด เน พะเจา เปน คยัม แอง

กา เมบ็ย เญิม มาเทียะ ตา กย็อห เปน งิ ตี ฮก



พะเจา ปอน แอง โนย มา บยึ ตา งิ ตี ฮก เปน บยึ ตี เลาะ เลีย 

จู บยึ ตี พะเจา ปอน แอง เล็ห นัน กา เปน คยัม พะเจา กา 

อู แค็ย “เอิญ แอง คยัม จี เมียน อ็อห 

เอิญ โอน นํา เปน พะดี จู บยึ 

ตา โลก เน” ลวจมานัน พะเจา 

กา แอง คยัม เล็ห จี 

เมียน อ็อห ออ  



พะเจา อู คับ อาดัม 

แค็ย “มัห ปอง แพยะ 

เกาลํา นา กา ปอน ตา 

ซวน เน แต อํา ปอง 

แพยะ เจ็นตา เกาลํา 

เมิจ เลาะ เมิจ แอ็ย 

เลาะ ทา ปอง แพยะ 

เกาลํา นัน เญิม นา มัห 

กา เปล ซะเละ”



พะเจา อู แค็ย “แอ็ย เลาะดาย ทา แจ็ย อาดัม อุ มา ล็อง”

พะเจา ซับ เล็ห ซะ จู บยึ โอน อาดัม ออย และ แจ็ย ซิห 

โอน จือ อาดัม เปน คยัม ลวัก ตัง จือ โอน 

ซะ จู บยึ ญะ เมบ็ย ซะ แซะ บยึ แต 

อาดัม แอ็ย เมบ็ย กู ตี จับ คับ นํา 



พะเจา แจ็ย อาดัม โอย ลม เจิม มัด ลวจมานัน กา ทัก เล็ห 

เอียง เนียล นํา มา เซ็น พะเจา กา แอง อัหเม เจ็นตา เอียง 

เนียล นัน อัหเม ตี พะเจา แอง นัน 

เพาะ ตี และ เปน กู คับ อาดัม



พะเจา แอง จู บยึ แน็ย ฮก งิ ลวจมานัน พะเจา กา 

อวยพอน งิ ตี เจ็ด กา ตัง ละ เปน งิ ญัง ตา ซวน 

เอเดน อาดัม คับ เอวา ยัห นํา เปน กู ตี เลาะ เมบ็ย 

ความซุก เมบียล เลาะ ปง กํา พะเจา ญอน พะเจา 

เปน เลีย เจานาย คับ เปน จู บยึ โอน อัห



เญิม พะเจา แอง จู บยึ ลวจ ลวจ 

เลือง เน เล็ห เจ็น ตา พะคัมพี 

ปะทมมะกาน 1-2

“กําอู พะเจา ซอง ลวง ละ เมิจ คับ โอน กํากึด

คยัม ทํามะดา”   ซะดุดี 119:130



ตอนซุด



พะคัมพี ดวัห เลือง พะเจา ตี เลาะ พะเจา ตี แอง โลก โซะ จ ีแอ เมิจ จํา ออ 

พะเจา เมิจ จํา แค็ย แอ อัง อีนา แอ็ย เลาะ แซะ บยึ พะเจา แค็ย ตี แอ อัง นัน เปน 

บาป เญิม แอ เมบ็ย บาป แอ กา เปล แต พะเจา ลัก แอ ซะเละ นํา โอน ควันอัหคย็อง 

ออ มา ล็อง จือ พะเยซู เล็ห เปล ตา ลํากางเคน ลับ โตด บาป แตน แอ จู ล็อง แต 

เญิม เปล ลวจ พะเยซู ลบ ลีด เล็ห! ทา แอ เจือ พะเยซู คับ อะทิทาน อู จือ นํา คยอ จี 

นํา ญกโตด บาป เติง มด ตี แอ อัง พะเยซู กา ญกโตด โอน แอ คับ นํา กา 

เล็ห อุ คับ แอ! แอ กา เมบ็ย ซีวิด อุ คับ พะเยซู ซุด เจ็น จัก 

ทา แอ เจือ แค็ย เลือง เน เมบ็ย ซะเละ แอ อะทิทาน คับ พะเจา อังงกัดเน 

“พะเยซู ตี ลัก เอิญ เจือ แค็ย มัห เปน พะเจา เล็ห เปน คยัม ตา โลก เน เปล แตน 

บาป เอิญ เญิม มา นวะ เน มัห เมบ็ย ซีวิด อุ คยอ เจิน มัห กูด เล็ห ตา ซีวิด เอิญ 

คับ คยอ ญกโตด บาป เติง มด เอ็ห เอิญ ละ เอิญ เมบ็ย ซีวิด แมะ คับ งิ แมะ 

เอิญ และ ปอน จัก อุ คับ มัห ตา ซะวัน ซุด เจ็น จัก คยอ จวย เอิญ ละ 

จี ปง กํา มัห เปน ควัน มัห เต็ก ลวง มัห อาเมน”

อาน พะคัมพี อะทิทาน คับ พะเจา จู ง!ิ   ยอน 3:16


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

