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เลือง เน ปอน แต อํา เทิจ



ตา อิง ตํานา พะเจา แอง จู บยึ! เญิม 

นัน ตี พะเจา แอง อัหคย็อง ล็อง ตํานา 

อาดัม อุ ตา ซวน เอเดน คับ ยัห นํา จือ เอวา 

เมบียล ตึก เมบ็ย ความซุก ปง กํา พะเจา คับ 

เลาะมวน ตี ปอน อุ คับ พะเจา 

แต เมบ็ย อุ มา งิ...



มัล แอ็ย เลาะ ลวัก เลีย 

ซะ จู บยึ เอ็ห ซวน ออย 

เอวา แค็ย “พะเจา อู ซะเละ 

โอะ แค็ย มัห แอ็ย ปอน ปอง แพยะลํา บยึ นา ตา 

ซวน เน?” เอวา ทวาล แค็ย “แพยะลํา จู เกา ตา 

ซวน เน ปอง ปอน   แต อํา ปอง แพยะลํา เมิจ 

เลาะ เมิจ แอ็ย เลาะ ทา เอียะ 

ปอง งกึ คอบ แพยะ เกาลํา 

นัน เอียะ กา เปล ซะเละ” 



มัล อู คับ เอวา แค็ย 

“มัห แอ็ย กา เปล ซะเละ 

แต มัห และ เปน เมียน 

พะเจา” เอวา เมิจ แค็ย 

แพยะลํา นัน งกัด เลาะ ปอง 

กา โซะ ปอง เอวา กา ปง กํา 

มัล แอ็ย เลาะ เอิด 

แพยะ เล็ห ปอง 



ลวจมานัน เอวา กา แอ็ย ปง กํา พะเจา   

นํา กา เอิด แพยะลํา ซับ โอน อาดัม ปอง 

เติง อาดัม กา เอิด แพยะลํา นัน เล็ห ปอง    

นาตี อาดัม ซมควน อู แค็ย “แอ็ย เตาะ! 

เอิญ แอ็ย ปอง เอิญ 

และ ปง กํา พะเจา” 



ลวจ อาดัม คับ เอวา 

อัง บาป เมบียล กา เมิจ ซิห นึง แค็ย ออ ลูน อุ 

เลิบ เลิบ เอิด นทู แพยะ คูล เล็ห จีง แอง คัว เอิด ซิห เนดิด 

นัง ออ คับ จัก เงกญิม อุ ปา ลํา ละ จี พะเจา แอ็ย เมิจ



เญิม มา เทียะ นัน พะเจา เล็ห ตา ซวน เอเดน นํา เมิจ 

จํา แค็ย อาดัม เอวา อัง บาป อาดัม แค็ย เอวา โญง 

แพยะลํา โอน ออ ปอง แต เอวา แค็ย มัล จุ ออ 

ปอง พะเจา กา อู คับ มัล แค็ย “ญอน มัห อัง 

ซะ ซะเน มัห กา ลอย จัก ตา มพลุ” ลวจมานัน 

พะเจา กา อู เติง อัหเม นัน แค็ย “เอิญ 

และ ซิห ตุกลําบาก แซะ เลีย 

เพม เญิม มัห จ็อง 

มพุล เมบ็ย ควัน”



พะเจา ดวัห อาดัม แค็ย “ญอน มัห ปง กํา ยัห ออ 

เอิด แพยะลํา ตี เอิญ ซะ ลาง เล็ห ปอง แพนซิก 

เน ปอน กํา โงย ญอน มัห มัห ปอน และ ปอง 

คอม ซิก เติง ตุก เติง ญาก ซุด เจน มัห” 



ญอน เมบียล แอ็ย ปง กํา พะเจา 

เมบียล ปอน แยก เล็ห ลํา นํา 

พะเจา เต็ก อาดัม คับ เอวา ปด ลํา 

ซวน เอเดน ตี เปน ซวน 

เลาะ ซะเละ 



พะเจา ปอน ตัง ละ อิล เปน โอด ละ จี 

เมบียล วัล กูด เล็ห ตา ซวน เอเดน แอ็ย 

ปอน พะเจา กา แอง โกบ ตา ทวัห 

ซะ โอน ตา อาดัม 

คับ เอวา ซิห 



แอ็ย อิง เดอ เอวา กา จ็อง มพุล เมบ็ย ควัน ล็อง ตํานา จือ คาอิน 

คับ ล็อง ตี ซอง จือ อาเบว คาอิน เปน คยัม อัง แซ อัง งะ  อาเบว 

เปน คยัม แซม แกะ เมบ็ย อุ มา งิ คาอิน กา เอิด งวะ เอิด แพยะ 

เจ็น ตา ซวน แซ งะ เล็ห ทวาย โอน ตา พะเจา 

อาเบว กา เอิด แกะ นัง 

ตี เลาะ ตีซุด เล็ห 

ทวาย โอน พะเจา 

พะเจา ปอแจ็ย อาเบว 

คับ ซะ ตี นํา 

ทวาย นัน



พะเจา แอ็ย ปอแจ็ย ซะทวาย เอ็ห คาอิน คาอิน กา ลุหแจ็ย 

โซะแจ็ย พะเจา อู แค็ย “ทา มัห อัง เลาะ  เอิญ กา ปอแจ็ย ลับ 

ซะทวาย เอ็ห มัห แอ็ย แมน โอะ?”



คาอิน ควะ ลุหแจ็ย อุ เจ็น ตา ตัน แอ็ย 

อิง เดอ นํา กา พอล อาเบว จัก ตา ซวน   

ลวจมานัน กา เบิล ควน ออ จน เปล 



พะเจา ซวน ออย คาอิน แค็ย “อาเบว ควน มัห อุ คะนา โอะ?”    

คาอิน กา ทวาล แค็ย “เอิญ แอ็ย เมิจ จํา เอิญ โอะ เปน คยัม 

ออย ควน?” พะเจา เมิจ ลวจ แค็ย คาอิน จุ นํา กา ลงโตด 

คาอิน เจ็นเนจัก ทา คาอิน อัง งะ อํา จี 

ปอน งวะ นํา กา ซอด ฮนเฮ จัก



คาอิน กา ปด จัก โปน มัด พะเจา นํา ปอน แตงงาน คับ 

ควันอัหเม อาดัม คับ เอวา ลวจมานัน ควันญะ ควันลาน เอ็ห 

คาอิน ป งวัล ป เมือง ตี นํา ปอน แอง เล็ห



มา มพานเลิมนัน คอบคัว อาดัม คับ เอวา 

เมบ็ย ควัน แมะ แซะ ล็อง เญิม นัน คยัม 

อายุ แซะ เลีย เญิม นัวะ 



เอวา เกิด ควันอัหคย็อง จือ เซด นํา อู แค็ย “พะเจา โอน ควัน 

เอิญ โนย มา ล็อง แตน อาเบว” เซด เปน คยัม ลัก 

พะเจา ซะเละ เมบ็ย ควัน ตึก แซะ 

นํา เมบ็ย อายุ 912 วาง 



แซะ วาง เจ็น ตา ตัน คยัม เมบ็ย แซะ เล็ห ป แพนซิก    

พะเจา เมิจ แค็ย คยัม แอ็ย เลาะ แซะ เล็ห 

ติก ติก คับ กํากึด อัห แอ็ย เลาะ  พะเจา กา 

ตัดชินแจ็ย และ กวาด แอม คยัม คับ ซะ 

จู บยึ พะเจา เซียแจ็ย ตี 

แอง คยัม เล็ห 

แต ควะ เมบ็ย 

อัหคย็อง มา ล็อง

ตี พะเจา ลัก 



อัหคย็อง ล็อง นัน กา เปน โนอา นํา เปน เจียจาด เล็ห 

เจ็น ตา เซด โนอา เปน คยัม เลาะ คับ มืล ตา ลวง 

พะเจา นํา ดวัห ควัน ออ แจ็ย ปง กํา พะเจา 

พะเจา กา เมบ็ย กํากึด และ 

แจ็ย โนอา เต็ก แบบ 

เอ็ห พะเจา 

ตี แพยก 

แอ็ย เมียน มู



บาป ตํานา ตี คยัม ปอน อัง 

เลือง เน เล็ห เจ็น ตา พะคัมพี

ปะทมมะกาน 3-6

“กําอู พะเจา ซอง ลวง ละ เมิจ คับ โอน กํากึด

คยัม ทํามะดา”   ซะดุดี 119:130



2 60

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
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