
ซะวัน ตีอุ เอ็ห 

พะเจา 

เลาะ งาม

พะคัมพี เอ็ห ควันแยด
เลือง



คยัม เคียน: Edward Hughes

คยัม วาด ลูบ: Lazarus
Alastair Paterson

คยัม แอง แมะ: Sarah S.

คยัม แป: ชฎาภรณ ใจปง, สุวิมล รุงภพนพคุณ

คยัม แอง: Bible for Children
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
แจ็ย แอง: แป เอิด จัก ทายเอกซาน ปน เล็ห 

เลือง เน ปอน แต อํา เทิจ



เญิม พะเยซู ควะ ลีด อุ ตา โลก นํา อู เลือง ซะวัน โอน ลูกซิด 

ปง พะเยซู อู แค็ย “ซะวัน เปน ตีอุ พะเจา” ตัน เมบ็ย เจียง ลัง 

จ็อง เมบ็ย ตี อุ ตึก แซะ เลาะงาม 

เลีย เจียง ตา โลก เน



ลวจ พะเยซู ลีด เล็ห เจ็น ตา เปล นํา อู คับ ลูกซิด แค็ย “เอิญ 

และ จัก เตียม ตี อุ เต๊ิบ แป เญิม เอิญ เตียม ตี ลวจ เอิญ ลบ 

และ เล็ห แมะ ลับ เอิด แป จัก อุ คับ เอิญ” ลูกซิด เมิจ เปน บด 

เล็ห ลับ พะเยซู โตะ ตา ซะวัน ลวจมานัน อัห กา แอ็ย เมิจ 

พะเยซู เตาะ



เจ็น ตา ตัน คิดซะเตียน กา เมบ็ย ความเจือ ตา กําซันญา ตี 

พะเยซู และ เล็ห ลับ จัก อุ คับ ออ แต แอ แอ็ย เมิจ จํา แค็ย 

เญิมนา ทา คิดซะเตียน ตี เปล วาล เญิม พะเยซู 

แอ็ย เนา เล็ห อ็อห? พะคัมพี อู แค็ย 

เญิม เปล ลวจ ซะมาล เอิด 

เล็ห ลํา นัง จัก อุ คับ 

พะเจา คับตี อุ คับ พะเจา



นังซือ พะคัมพี เลม ซุดทาย จือ วิวอน อู ละ แค็ย ซะวัน เลาะ 

งาม เลีย มู ญอน ซะวัน เปน เอ็ห พะเจา พะเจา อุ จู ตี แต ตีอุ  

ซะเละ อุ ตา ซะวัน 



ทูดซะวัน คับ ซะ จู บยึ อวดเอิด พะเจา คยัม ตี เจือ พะเจา เญิม 

เปล ลวจ อัห กา ลอง เพง อวดเอิด พะเจา ตา ซะวัน เมียน 

โนย อัห อวดเอิด พะเจา แค็ย “นํา เปน 

ล็อง ตี แอ ซมควน อวดเอิด ญอน เมียม 

พะเยซู นัน ปอน แก เอิด คยัม จู 

ล็อง ตี เล็ห เจ็น จู 

เจียจาด จู พาซา จู 

ปะเทด ละ จี จัก 

พด ตา พะเจา”

(วิวอน 5:9)



พะคัมพี แพน ซุดทาย อะทิบาย ซะวัน เปน เมียน “เมือง 

เยลูซาเล็ม แมะ” เปน เมือง จ็อง เมบ็ย เงกิก ซะล็อห จ็อง ทึห 

อุ ลอบ เมือง นัน ทาง อังงกัด เพด อังงกัด แกว 



เมพียล จ็อง ทึห คับ เลาะงาม ซะเละ จู เมพียล แอ็ย เกย แคย็ด   

กูด จัก ลง แน็ย มืล ออย ฮูย! ซะวัน เลาะงาม! เญิม ปอน กูด 

จัก ลง แน็ย กา เมิจ เมือง เน แอง เจ็น ตา คํา ลือ ลือ แอ็ย 

เมบ็ย อีนา ซูน แอ็ย 

แค็ย ลวง กา 

แอง เจ็น 

ตา คํา



เมบ็ย เมนอก โอน ซีวิด ไซ อ็อห อังงัด แกว ไล เล็ห เจ็น ตี คุด 

พะเจา เนดะ นอก นาบ ลง ตูน กา เมบ็ย เกาลํา โอน ซีวิด เปน 

ลํา เกา ตํานา ตี เมบ็ย ตา ซวน เอเดน เมบ็ย แพยะ ซิบซอง 

บยึ เอ็ห เล็ห แพยะ จู ทัวะ นทู เอ็ห กา เอิด แอง ยา ลักซา 

คยัม จี งัล



ตา ซะวัน เมบ็ย แซง ทาง เล็ห เจ็น ตา พะเจา ตัน แอ็ย แจ็ล  

ญอน แอ็ย เมบ็ย งิ แอ็ย เมบ็ย ทัวะ 



ซะ จู บยึ ตี อุ ตา ซะวัน แอ็ย อังงกัด อุ ตา โลก เน เอ็ห เปน มู 

โนย ซวะโคง คับ แกะ ปอง แญ็น อุ เลิม แอ็ย แค็ย ซิงโต นัง 

จ็อง ปอง บยะ อังงกัด มบัว พะเจา อู แค็ย “ซะ จู บยึ แอ็ย 

เมบิล โนย ตา นวาง เอิญ” 



เญิม แอ ออย แคว็ย ซะ แอ เมิจ 

แค็ย เมบ็ย แซะ บยึ ตี แอ็ย เมบ็ย 

ตา ซะวัน แอ็ย เมบ็ย กํา แอ็ย 

เลาะ แอ็ย เมบ็ย กานซูโนย งึ 

คยัม เมิจ เอิด นัง ออ ตา 

ซะวัน แอ็ย แคยด เมพียล 

ญอน ตัน แอ็ย เมบ็ย 

คยัม แอ็ย เลาะ บาป 

กา แอ็ย เมบ็ย แอ็ย 

แค็ย บยึ นา



แอ อุ ซะวัน คับ พะเจา แอ็ย 

เมบ็ย กานเญิม ญะ ตา โลก 

เน เปน ดึบ คยัม เจือ พะเจา 

กา เญิม ญอน ซีวิด เน 

เมบ็ย ตี ความตุก ลําบาก 

แต ตา ซะวัน พะเจา ปด 

พวย มัด โอน จู ตอม



ตา ซะวัน แอ็ย เมบ็ย กานเปล คยัม ตี เจือ พะเจา จัก อุ คับ 

พะเจา ซุด เจ็น จัก ตี ตัน แอ็ย เมบ็ย กานตุก เตาะ แอ็ย เมบ็ย 

กานเญิม แอ็ย เมบ็ย กานโซะปวย แอ็ย เมบ็ย กานเปล พยะ 

แอม โนย จู ล็อง ตี อุ ตา 

ซะวัน กา เมบ็ย 

ความซุก คับ 

พะเจา ซุด เจ็น จัก



ซะวัน เมบ็ย โอน จู ล็อง แอ็ย แค็ย อัห แกะ งึ ควันแย็ด ตี ปง กํา 

พะเจา คับ เจือ แค็ย พะเยซูคิด เปน คยัม ตี เล็ห จวย เจ็น ตา 

บาป ตา ซะวัน เมบ็ย นังซือ มา เล็ม จือ นังซือซีวิด ตา นังซือ 

เน เคียน จือ คยัม ป มด เมิจ จํา ควะ เมบ็ย จือ 

อัหนา ตี ปอน เคียน ละ บยัห ตา นังซือซีวิด 

เล็ม เน? นังซือ เล็ม เน เคียน จือ 

คยัม ตี ปง กํา พะเจา 

คับ เจือ ตา พะเยซูคิด 

จือ แป ปอน เคียน 

ลวจ เวะ โอะ?



กําเจิน ซุดทาย ตา พะคัมพี อังงกัดเน “เจิน เล็ห ฮะ! อัหนา กา 

เลาะ ตี โซะ ออก เล็ห ฮะ! คยอ จี คยัม ตี ปอน ปง เลือง เน 

อู แค็ย เล็ห ฮะ! แอ็ย แค็ย อัหนา ตี เล็ห คยอ 

กา ปอน ลับ ซีวิด ซุด เจ็น” 



ซะวัน  ตีอุ เอ็ห พะเจา เลาะ งาม

เลือง เน เล็ห เจ็น ตา พะคัมพี 

ยอน 14; 2 โคลิน 5; 

วิวอน 4, 21, 22

“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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