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The First Sin
God told Adam and Eve that they could eat fruit from every
tree in the garden except one. God said that if Adam and
Eve ate the fruit from the Tree of the Knowledge of Good
and Evil, they would die. Satan is God’s enemy. He hates
everything that God loves. Satan wanted to destroy Adam
and Eve. One day Satan made himself look like a snake.
Satan climbed into the Tree of the Knowledge of Good and
Evil. Satan told Eve that if she ate the fruit, she would not
die, but she would become like God. Eve believed Satan
instead of obeying God. She ate the fruit and gave some
fruit to Adam to eat. Adam and Eve disobeyed God who
loved them very much. This was the first sin.

กอด โทลด อาดัม แอนด อีv แthท เth คูลด อีท ฟรูท ฟรอม แอvรี ทรี อิน the การแดน แอคแซพท วัน. กอด
แซด แthท อิฟ อาดัม แอนด อีv เอท the ฟรูท ฟรอม the ทรี ออv the นอแลจ ออv กูด แอนด อีvอิล เth วูด ไดย.
เซแทน อิซ กอดซ แอนามี. ฮี เฮทซ แอvรีthอิง แthท กอด ลัvซ. เซแทน วันแทด ทู ดิซทรอย อาดัม แอนด อีv.
วัน เด เซแทน เมด ฮิมแซลฟ ลึค ไลค อะ เซนค. เซแทน ไคลมด อินทู the ทรี ออv the นอแลจ ออv กูด แอนด
อีvอิล. เซแทน โทลด อีv แthท อิฟ shอี เอท the ฟรูท shอี วูด นอท ไดย บัท shอี วูด บีคัม ไลค กอด. อีv บีลีvท
เซแทน อินแซทด ออv โอเบยิง กอด. Shอี เอท the ฟรูท แอนด เกv ซัม ฟรูท ทู อาดัม ทู อีท. อาดัม แอนด อีv
ดิซโอเบยด กอด ฮู ลัvด แthม แvรี มัช. Thอิซ วัซ the เฟรซท ซิน.
พระเจาทรงบอกอาดัมและเอวาวาเขากินผลไมจากทุกตนในสวนไดนอกจากตนเดียวเทานั้น พระเจาทรงบอกวา
ถาอาดัมและเอวากินผลไมจากตนไมแหงความสํานึกในความดีและความชั่วเขาจะตาย มารซาตานเปนศัตรูของ
พระเจา มารซาตานเกลียดชังทุกสิง่ ที่พระเจาทรงรัก เพราะฉะนั้นมารซาตานอยากจะทําลายอาดัมกับเอวา วัน
หนึง่ มารซาตานปลอมตัวเปนงู และเลื้อยขึ้นไปบนตนไมแหงความสํานึกในความดีและความชั่ว มารซาตานบอก
เอวาวาถาเขากินผลไมนี้เขาจะไมตายแตเขาจะเปนเหมือนพระเจา เอวาเชื่อมารซาตานแทนทีจ่ ะเชื่อฟงพระเจา
เขากินผลไมนนั้ และใหผลไมนั้นแกอาดัมกินดวย อาดัมและเอวาไมเชื่อฟงพระเจาทีท่ รงรักเขามาก ๆ และนี่เปน
ความผิดบาปครั้งแรก
Vocabulary:
Told/said – บอก
Could – ได
Eat/ate – กิน
Fruit – ผลไม
Every tree – ทุกตน
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Garden – สวน
Except – นอกจาก
If – ถา
Tree of the Knowledge of Good and
Evil – ตนไมแหงความสํานึกในความดีและ
ความชัว่
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Will/would – จะ
Die – ตาย
Satan – มารซาตาน
Enemy – ศัตรู
Hates – เกลียดชัง
Loves/loved very much – รักมาก ๆ
Wanted – อยากจะ
Destroy – ทําลาย
One day – วันหนึ่ง
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Snake – งู
Climbed – เลื้อยขึ้น, ปน
Become like – จะเปนเหมือน
Believed – เชื่อ
Instead of – แทน
Obeying – เชื่อฟง
Gave – ให
Disobeyed – ไมเชื่อฟง

1. God told Adam and Eve that they could eat the fruit from which trees? ___________
______________________________________________________________________
2. What would happen to Adam and Eve if they ate the fruit from the Tree of the
Knowledge of Good and Evil? ___________________________________________
______________________________________________________________________
3. Who is Satan? How does he feel about God and Adam and Eve? _______________
______________________________________________________________________
4. What did Satan tell Eve? _______________________________________________
______________________________________________________________________
5. Who did Eve believe? __________________________________________________
6. What did Adam and Eve do? ____________________________________________
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