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เลือง เน ปอน แต อํา เทิจ



เญิม ตา อิง คยัม แอ็ย ปง กํา พะเจา 

แต เมบ็ย มา ล็อง จือ โนอา เปน 

คยัม เลาะ ตี แว็ย พะเจา เมบ็ย มา 

งิ พะเจา เล็ห และ โนอา อู แค็ย 

“เอิญ และ ลาง โลก 

แต เอิญ 

ละ ลีด อุ มา 

คอบคัว นัน กา เปน 

คอบคัว มัห”



พะเจา ดวัห โนอา แค็ย “เอิญ และ ละ นอก 

ทวม โลก มัห แอง เลือ จ็อง อ็อห เนอะ มอก 

ปอ ควันงา คับ ซะ จู บยึ” โนอา ปง กํา พะเจา 

นํา กา แอง เลือ ตาม ตี พะเจา ดวัห 



อัห ซอ กา เซียด ญอน อัห 

เมิจ โนอา แอง เลือ จ็อง 

อัห แค็ย นํา พีบา แต 

โนอา แอ็ย 

ซิหแจ็ย ควะ 

แอง เลือ อุ 

นํา ดวัห อัห เลือง ตี พะเจา 

ดวัห นํา แต แอ็ย เมบ็ย 

อัหนา ปง มา ล็อง กา แอ็ย



โนอา เมบ็ย ความเจือ 

แซะ นํา ปง กํา พะเจา 

ควะ แอง เลือ อุ ญะ เมียะ 

แอ็ย เกย เล็ห แอ็ย อิง 

เดอ เลือ กา ลวจ



พะเจา ดวัห โนอา เอิด ซะ จู บยึ งกย็อห ละ ตา เลือ แอ็ย แค็ย 

ซะ นังจ็อง นังแยด มา บยึ มา กู เติง นังเอา นังเม 



เญิม อัห เมิจ โนอา คน ซะ งกย็อห เลือ 

อัห กา งกยอ ซิห นํา แต แอ็ย คยอ 

งกย็อห เลือ คับ โนอา อัห ควะ 

อัง ซะ แอ็ย เลาะ อุ 



ลวจ ซะ จู บยึ 

กูด อุ แน็ย เลือ 

พะเจา ดวัห โนอา 

แค็ย “มัห คับ 

คอบคัว เจิน กูด 

เล็ห ลง แน็ย เลือ ฮะ” 

โนอา กา มพอล ยัห ควัน แพะ 

ล็อง คับ มัน นํา กูด อุ ปา แน็ย เลือ 

ลวจมานัน พะเจา กา แคย็ด เมพียล



ลวจมานัน พะเจา กา 

ละ จี เล็ห เมียะ จ็อง 

ซีซิบ งิ ซีซิบ แจ็ล 



นอก กา 

ทวม มด เติง เมือง 

เติง งวัล นวาง จ็อง กา ทวม มด 

คยัม คับ ซะ จู บยึ ตี อุ ตา แพนซิก กา เปล 



ญะ นอก ทวม ซะ แต เลือ ควะ 

ลอย อุ ลง แน็ย เลือ ม็อญซะ 

โนอา คับ คอบคัว นํา กา เลียก 

ญอน เปน ดึบ เลือ กา ซะ นัน 

แต กา แอ็ย เปน อีนา ญอน 

อัห อุ ลง แน็ย เลือ 



นอก ทวม อุ ฮา ทัวะ ลวจมานัน พะเจา กา 

แอง งกึย ปด เล็ห เลือ กา กอย งกยอย จัก 

เคยิง อุ ตา นวาง อาลาลัด แต โนอา ควะ 

อุ แน็ย เลือ โนย ซีซิบ งิ นอก กา กอย 

เกยิง มบิห ติก ติก 



โนอา กา พยาง นาตาง พยะ เซมพิลาบ พัล จัก ซะ ล็อห 

แต เอ็ห กา ลบ วัล เล็ห และ โนอา ญอน นอก ควะ ทวม 

อุ แอ็ย เมบ็ย ตี เอ็ห เจิบ



เจ็น ตา ตัน โปน เล็ห เจ็ด งิ 

โนอา พยะ เซมพิลาบ จัก แมะ 

เอ็ห กาบ ซับ เล็ห นทู แพยะ 

ค็อก ลีด ลบ โนย เจ็ด งิ โนอา กา 

พยะ เซมพิลาบ จัก แมะ ลบ เน 

เอ็ห จัก ลวด แอ็ย วัล โนอา กา 

เมิจ จํา แค็ย นอก แวบ ลวจ



พะเจา กา ดวัห โนอา เอิด เล็ห ลํา เลือ 

ฮะ คอบคัว โนอา คับ ซะ จู บยึ กา เอิด 

เล็ห จัก ซะ ล็อห 



โนอา เลาะแจ็ย 

ญอน ปอน เอิด เล็ห 

ลํา เลือ นํา คอบคุน 

พะเจา ตี พะเจา จวย ละ 

คอบคัว นํา เญิม นอก 

ทวม นํา กา แอง ตี 

นะมัดซะกาน พะเจา 



พะเจา ซันญา 

คับ โนอา แค็ย 

พะเจา และ แอ็ย 

ทําลาย คยัม คับ ซะ จู 

บยึ เตาะ ลวจมานัน พะเจา 

แอง ปยองลูง ละ ตา 

วาง ละ แค็ย เปน 

ซันญา ตี พะเจา และ 

แอ็ย ละ จี นอก ทวม 

โลก เตาะ เจ็น เน จัก



ลวจมานัน โนอา คับ 

ควัน นํา กา จวย โนย แอง เจียง 

อัง แซ อัง ซวน คยัม แอ จู ล็อง 

มด เติง โลก เน เมบ็ย 

เจียจาด เล็ห เจ็น ตา โนอา



โนอา คับ นอก ทวม โลก

เลือง เน เล็ห เจ็น ตา พะคัมพี

ปะทมมะกาน 6 - 10

“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
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