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The First People – Adam and Eve 
God created Adam, the first man and Eve, the first woman.  God 
created people because He wanted to have a relationship with 
them.  God loved Adam and Eve very much.  He created a 
beautiful garden for them to live in and wonderful animals to keep 
them company.  God gave them many kinds of delicious fruit and 
vegetables to eat.  God made a Tree of Life.  As long as Adam 
and Eve ate the fruit from the Tree of Life, they had eternal life – 
they would never die.  God made a perfect world – there was no 
pain, no killing, no earthquakes, no floods, no death, no sin.  
Nobody hurt anybody else.  God walked and talked with Adam a

Eve everyday.  Adam and Eve were very hap
nd 

py. 
 
กอด ครีเอแทด อาดัม the เฟรซท แมน แอนด อีv the เฟรซท วึแมน.  กอด ครีเอแทด พีโพล บีคัซ ฮี วนัแทด 
ทู แฮv อะ รีเลshอันshอิพ วtิh แthม.  กอด เลอvด อาดัม แอนด อีv แvรรี มัch. ฮี ครีเอแทด อะ บยีทูิฟล  
กัรแดน ฟอร แthม ท ูลิv อิน แอนด วนัเดอฟล แอนมิอลซ ท ูคีพ แthม คัมแพน.ี  กอด เกv แthม แมนี 
คายนดซ อv ดีลิshอัซ ฟรูท แอนด แvจทะเบลซ ทู อีท.  กอด เมด อะ ทรี อv ไลยฟ. แอซ ลอง แอซ อาดัม 
แอนด อีv เอท the ฟรูท ฟรอม the ทรี อv ไลยฟ เth แฮด อีเทอรนัล ไลยฟ – เth วุลด แนเvอร ดาย.  กอด 
เมด อะ เพิรแฟคท เวิรลด – เthร วอซ โน เพน โน คิลลิง โน เอรthเควคซ โน ฟลัดซ โน แดth โน ซิน.   
โนบะดี เฮอรท แอนีบะดี แอลซ.  กอด เวอะคท แอนด เทอะคท วtิh อาดัม แอนด อีv แอvรีเด.  อาดัม แอนด 
อีv เวอร แvรรี แฮพพ.ี 
 
พระเจาทรงสรางอาดัมเปนผูชายคนแรกและเอวาเปนผูหญิงคนแรก  พระเจาทรงสรางมนษุยเพราะวา 
พระเจาอยากจะมีความสัมพันธกับเขาและพระเจาทรงรักอาดัมกับเอวามาก ๆ  พระเจาทรงสรางสวน 
สวยงามใหเขาอยูและสัตวหลากหลายชนิดใหอยูเปนเพื่อน  พระเจาทรงใหผักผลไมอรอย ๆ หลากหลาย
ชนิดเปนอาหารชองเขา  พระเจาทรงสรางตนไมแหงชีวิตและถาอาดัมกบัเอวากนิผลไมจากตนนัน้เขาจะมี
ชีวิตนิรันดรและจะไมตายเลย  พระเจาทรงสรางโลกที่สมบูรณไมมีความเจ็บปวด ไมมีการฆากนั  
ไมมีแผนดินไหว ไมมีน้าํทวม ไมมีความตาย ไมมีความชั่วอะไรเลย  และไมมีคนทํารายคนอ่ืนเลย  พระเจา
ทรงเดินและคุยกับอาดัมเอวาทุก ๆ วัน อาดัมเอวากม็ีความสุขมาก ๆ  
 
Vocabulary: 
God – พระเจา 
Created/made – สราง 
First – แรก 
Man – ผูชาย 
Woman – ผูหญิง 
People – 

Because – เพราะวา 
Wanted – อยากจะม ี
Relationship – ความสัมพันธ 
Loved – รัก 
Beautiful – สวยงาม 
Garden – สวน 

มนษุย Live – อยู 
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Wonderful – สวยงาม 
Animals – สัตย 
To keep them company – ใหอยูเปนเพือ่น 
Many kinds of delicious fruit and vegetables –     
   มีผักผลไมอรอย ๆ หลากหลายชนิด 
Tree of Life – ตนไมแหงชีวติ 
Eternal life/never die – ชีวิตนิรันดร 
Perfect – สมบูรณ 
Pain – ความเจ็บปวด 
Killing – 

Earthquakes – แผนดินไหว 
Floods – น้าํทวม 
Death – ความตาย 
Sin – ความชัว่ 
Nobody hurt anybody else – ไมมีใครทําราย 
    คนอ่ืน 
Walked – เดิน 
Talked – พูดคุย 

ทุก ๆ วนั Everyday – 
Very happy – ความสุขมาก ๆการฆากนั 

 
1. Why did God create people? ____________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
2. Did God love Adam and Eve? ___________________________________________ 
 
3. What did God make for Adam and Eve?  ___________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
4.  What happened when Adam and Eve ate the fruit from the Tree of Life? _________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
5. What was the perfect world like? _________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

6. How did Adam and Eve feel? ___________________________________________ 
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