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โลกนีเ้ป็นขึน้เองหรือมผู้ีเนรมติ? 

ประมาณสามสิบปีท่ีแลว้มาน้ี หอพระคริสตธรรมประเทศไทยไดจ้  าหน่ายพระธรรมเยเนซิศ 
(ปฐมกาล) ไปถึงมือชาวไทยหลายแสนฉบบั คนไทยหลายพนัคนอ่านและทราบเร่ืองราวการก าเนิดของ
โลก เร่ืองปฐมก าเนิดของมนุษยช์าติฯลฯ แต่ชาวไทยส่วนมากยงัไม่รู้วา่มีพระเจา้เนรมิตสร้างโลกน้ี และ
เม่ืออ่านเร่ืองพระเจา้เนรมิตโลกจึงมกัสงสัยวา่ โลกและจกัรวาลเป็นข้ึนเอง ตามปรากฏการณ์ของ
ธรรมชาติ ไม่มีผูใ้ดปรุงแต่งข้ึนเลยของทุกอยา่งเป็นข้ึนเอง 

แต่เขามีเหตุผลอะไรท่ีเช่ือวา่โลกน้ีเป็นข้ึนเอง 
เช่นนั้นหรือ? ถา้เขาเช่ืออยา่งไหนเขาจะคิด และกระท า
ตามท่ีเขาเช่ืออยา่งนั้นมิใช่หรือ? ฉะนั้นความเช่ือจึงเป็น
เหมือนกระแสแม่เหล็กดึงดูดความประพฤติ หรือการ
กระท าของมนุษย ์ สัตวเ์ดรัจฉานไม่มีความเช่ือหรือศรัทธา
ในเร่ืองอะไรทั้งส้ิน สัตวมี์ชีวติอยูต่ามสัญชาตญาณของ
ธรรมชาติแต่อยา่งเดียว แต่มนุษยมี์ชีวติอยูต่าม

สัญชาตญาณบวกกบัความเช่ือและเหตุผล 
ทีน้ีใหเ้ราใชเ้หตุผลพิจารณาหลกัความเช่ือของเราเองวา่ การท่ีเราก าลงัเช่ืออยูน้ี่ถูกหรือผดิ ? 

เพราะถา้เราเช่ือผิด ๆ ผลท่ีเกิดจะเป็นการกระท าท่ีผดิ ๆ ถา้เราเช่ือถูก การกระท าจะพลอยถูกไปดว้ยเป็น
เงาตามตวั 

ส าหรับเราคริสเตียนก็เช่ือวา่ โลกจกัรวาล และทุกส่ิงทุกอยา่งพระเจา้ทรงเป็นผูเ้นรมิต เพราะ
เราเห็นชดัเจนแลว้วา่ 

มกีฎและผู้บริหารกฎ 

1. โลกน้ีรวมทั้งจกัรวาล มีกฎ มีระเบียบ ถา้มีกฎและมีระเบียบแลว้จ าเป็นตอ้งมีผูต้ ั้งกฎและ
บริหารกฎเม่ือยงัไม่มีอะไร จะตอ้งมีผูท้  าข้ึน จึงจะมีอะไรเกิดข้ึนมาแต่มีบางท่านพยายามจะท าใหส่ิ้งท่ีมี
อยูแ่ลว้กลบัเป็นไม่มีอะไรเลย ซ่ึงเป็นไปไม่ได ้กฎธรรมชาติเป็นระบบของชีวิต ในธรรมชาติของมนุษย์
เรามีกฎแห่งการเจริญและเส่ือม 

คือ การเกิด แก่ เจบ็ ตาย แต่ใคร เป็นผูว้างกฎน้ี? บางคนเช่ือ
หรือยดึหลกัของกรรมเก่าและกรรมใหม่ แต่ใครเป็นผูก้ระท าจึงเกิดเป็น
กรรม? เราเช่ือหรือวา่เราเคยเกิดมาแลว้แต่ชาติก่อน? เราจึงเกิดตามผล
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แห่งการท่ีไดก้ระท ามาแลว้ อะไรท าใหเ้ราเช่ือวา่เราเคยเกิดมาก่อนแลว้ และการท่ีเช่ือเช่นนั้นเป็นผลดี
หรือผลร้ายแก่ชีวติปัจจุบนัของเรา? 

ถา้ท่านเช่ือวา่ท่านเกิดมาจากคนเก่าแลว้ มนุษยใ์นโลกน้ีจะทวจี  านวนข้ึนเร่ือย ๆ ไม่ได ้ เพราะ
ปรากฎวา่มนุษยโลกเม่ือดึกด าบรรพมี์คนไม่ก่ีคน และคนโบราณก็มีอายยุนืนานกวา่คนปัจจุบนั 

มนุษย ์ สัตว ์ และพืชออกมาจากผลิตผลของบรรพบุรุษตามกฎธรรมชาติของการเกิด กล่าวคือมี
ตน้ก าเนิดหรือผูใ้หก้  าเนิด เช่นตน้มะพร้าวเกิดเป็นลูกมะพร้าว ตน้มะพร้าวอีกหลายตน้เกิดจากตน้เดิม 
สัตว ์

ตวัผูแ้ละตวัเมียเดิมผสมพนัธ์ุ ตามกฎธรรมชาติจึงเกิด 
ลูกหลานเป็นสัตวห์ลายตวั จากตวัเดิมท่ีเป็นพ่อและแม่ และ
เช่นเดียวกนั มนุษยมี์พอ่เดิมแม่เดิมและจากการสมสู่ฉนัสามีภรรยา
ตามกฎธรรมชาติ มนุษยจึ์งเกิดลูกหลานต่อ ๆ กนั มาทวจี  านวน
มากข้ึนจนทุกวนัน้ี 

ถา้จะเช่ือตามหลกักรรมเก่าวา่มนุษยเ์ราเคยเกิดมาแลว้นั้น 
ก็มนุษยท่ี์เป็นพอ่แม่ดั้งเดิมของคนท่ีไม่เคยเกิดมาเลย เขาเกิดมาจาก
ไหน ? และเกิดมาจากใคร?  

นาย ก. แต่งงานกบันาง ข. ซ่ึงเป็นหญิงคนแรกและชายคนแรกของโลก นาย ก. กบันาง ข. มี
บุตรคือนาย ค. แต่นาย ค.เขามาจากไหน เม่ือนาย ก. และนาง ข. เป็นคนแรกก่อน ใคร ๆ หมด จะวา่นาย 
ค. ลูกของนาย ก. และนาง ข. เคยเกิด มาแลว้ เขาจะมีก าเนิดมาจากไหน จึงมาเขา้ทอ้งนาง ข? 

และจะยิง่ ยุง่ กนัใหญ่ถา้เช่ือวา่นาย ค. ระลึกชาติไดว้า่เขาเคยเกิดเป็น
ไก่ เป็นหมู เป็นลิง ฯลฯ แต่ไก่ออกลูกเป็นไก่เสมอตามชนิดของมนั หมู
ออกลูกเป็นหมูไม่เคยมีหมูออกลูกเป็นลิง และลิงออกลูกเป็นคน เช่นนาย ค. 
ถา้มีการกลบัชาติได ้มะม่วงจะตอ้งออกลูกเป็นมะพร้าวได ้ ไก่ออกลูกเป็นคน
ได ้ และคนออกลูกเป็นไก่หรือเป็นสัตวอ์ะไรก็ได ้ สุดแก่กรรมเก่าจะบนัดาล
ใหเ้ป็นไป ท่านจะเช่ืออยา่งนั้นหรือ? ถา้ใครเช่ือวา่คนเป็นสัตวไ์ด ้ ก็จะ
ประพฤติอยา่งสัตวจ์ริง ๆ เพราะคนก็จะเหมือนสัตว ์ และสัตวก์็จะเหมือนคน 
จึงแลกเปล่ียนการเกิดกนัได ้

แต่ปรากฏการณ์ตามหลกัชีววทิยา มนุษยต์อ้งใชเ้วลาอยูใ่นครรภ์
นานกวา่ลิง และอสุจิของลิงผสมพนัธ์ุกวา่จะเป็นตวัลิงกินเวลานานกวา่เป็ดกวา่ไก่ ถา้จะเอาเช้ือของลิง
ฉีดใส่ในมดลูกของไก่ มนัจะไม่ผสมพนัธ์ุกนัเป็นคร่ึงไก่คร่ึงลิงได ้พระธรรมเยเนซิศ  
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(ปฐมกาล) กล่าวไวว้า่ทุก ๆ ส่ิงเกิดพืชพนัธ์ุตามชนิดของมนั จะเอาเกสรมะพร้าวไปผสมกบั
เกสรมะม่วง หรือผสม เกสรกุหลาบยงัท าไม่ได ้ เพราะต่างพนัธ์ุต่างชนิดกนัจึงท าไม่ไดแ้ลว้เหตุไฉน
มนุษยจ์ะเกิดเป็นสัตว ์และสัตวจ์ะเกิดเป็นมนุษยไ์ดท้่านคิดดูเองก็แลว้กนัวา่ควรเช่ือแค่ไหน? ถา้ท่าน จะ

ยอมเช่ือ ง่าย ๆ เช่นนั้น ก็เป็นเร่ืองท่ีช่วยไม่ได ้ และผล
แห่งการเช่ือเช่นนั้นท าใหม้นุษยมี์ราคาเท่ากบัสัตว์

เดรัจฉาน  ฉะนั้นราคาคนจะเท่ากบัราคาหมู จริงหรือ? 
ถา้ใครอยากเช่ือเช่นนั้นไม่ตอ้งเถียงกนั ปล่อยใหเ้ขาเช่ือ
ไปเถอะ จนกวา่ผูน้ั้นจะรู้เองวา่ ท่ีก าลงัเช่ืออยูน่ั้นถูก
หรือผดิ? 

แต่พระวจนะของพระเจา้สอนวา่ พระเจา้ทรงสร้างมนุษยต์ามฉายาของพระองค ์ พระเจา้จึง
เนรมิตมนุษยเ์ป็นบุตรและธิดา การท่ีเราเช่ือพระเจา้ก็ท  าใหจิ้ตใจของเราสูงข้ึน มีลกัษณะคลา้ยพระเจา้ 
ถา้มนุษยเ์รานบัถือตน้ไม ้มนุษยเ์ราก็คงมีจิตใจไม่สูงกวา่ตน้ไม ้ถา้มนุษยน์บัถืออิฐและปูน มนุษยก์็คงไม่
สูงไปกวา่อิฐกวา่ปูน ถา้มนุษยจ์ะถือบุญถือกรรม มนุษยเ์ราก็จะไม่ดีหรือไม่สูงไปกวา่กรรม ๆ เวร ๆ คน
เช่ือแค่ไหน จิตใจของเขาก็จะเจริญแค่นั้น ถา้เช่ือผดิเขาก็คิดผดิ ๆ ท าอะไรผิด ๆ 

ถา้ผูใ้ดเช่ือและรับวา่พระเจา้ทรงฤทธ์ิทรงยติุธรรมทรงรักและทรงช่วยเหลือมนุษย ์ จิตใจของ
เขาจะยติุธรรม และมีความรักอยา่งพระเจา้ และจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัจริง ๆ เพราะพระเจา้
ทรงสถิตอยูใ่นตวัผูเ้ช่ือผูน้ั้น ผูเ้ช่ือพระเจา้จะส าแดงความรักของพระเจา้ออกมา คนท่ีเช่ือแต่ปากบอกวา่
เขาเช่ือพระเจา้ แต่ในใจจริงยงัไม่มีพระเจา้ ผูน้ั้นก็ผลิตความรักของพระเจา้ออกมาไม่ได ้

เราจะเห็นไดจ้ากแหล่งผลิตการกุศลหลายแห่งซ่ึงจุดประสงคข์องแหล่งกุศลนั้น ๆ เทิดทูนไว้
เลอเลิศแต่ผูท่ี้จะปฏิบติัตามกุศล เจตนา นั้นจริง ๆ หาไดย้ากเพราะอุดมคติหรือหลกัศรัทธาของผูป้ฏิบติั
นั้นไม่มีฤทธ์ิอ านาจ คนจิตใจสูงจะตอ้งมีหลกัศรัทธาสูงท่ีท าใหจิ้ตใจของเขาสูง “ความเกรงกลัวพระเจ้า
เป็นต้นเหตุให้เกิดสติปัญญา” น่ีเป็นหลกัส าคญัประการหน่ึงของคริสเตียน 

กฎหรือระเบียบเป็นของตรงกนัขา้มกบัความยุง่เหยงิสับสนอลหม่าน 
โลกและดาวทั้งหลายเดินตามทางโคจรของมนั ไม่มีวนัสับสนและวุน่วาย แต่
เรายงัเช่ือวา่มนัสร้างตวัของมนัเองข้ึนอยา่งนั้นหรือ? กฎทุกอยา่งจะตอ้งออกมา
จากความฉลาดของสมอง กฎท่ีไร้ความฉลาดและอปัญญาจะท าใหเ้กิดความ
วุน่วายเท่า ๆ กบัการปราศจากกฎเหมือนกนั  

เราคิดวา่กฎอุณหภูมิในร่างกายของมนุษย ์ 98.6 องศาเกิดข้ึนจากความ
บงัเอิญโดยปราศจากพระปัญญาของผูท้รงอ านาจหรือ? อากาศร้อนเท่าร้อนจะมี
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เคร่ืองท าความเยน็ในร่างกายใหมี้อุณหภูมิ 98.6 องศาเสมอ และหนาวเท่าหนาวมนุษยอ์ยูก่บัหิมะและ
น ้าแขง็แต่ก็ยงัมีอวยัวะของร่างกายท าความอบอุ่นท่ีบงัคบัผวิหนงัใหปิ้ดต่อมเหง่ือเพื่อเก็บความร้อนไว้
ในร่างกายใหมี้อุณหภูมิไม่มากกวา่และไม่นอ้ยกวา่ 98.6 องศาเม่ือมีอวยัวะท่ีจะรักษาระดบัความเป็น
ปกติของร่างกายแลว้ก็ตอ้งมีผูบ้ริหาร และมีผูซ่้อมแซมส่ิงท่ีสึกหรอใหเ้ป็นปกติอยูต่ลอดเวลา กฎเหล่าน้ี 
จะออกมา จากความโง่เขลา ไร้ปัญญา โดยบงัเอิญไดห้รือ? 

เรารู้จกัพระเจา้จากธรรมชาติลอ้มรอบท่ีเราแลเห็นซ่ึงแสดงฝีพระหตัถ์ และพระสติปัญญาของ
พระเจา้ ถา้เราหากระดาษ สีระบาย และพูก่นั แลว้เอาลงกวน ๆ ในกระป๋อง แลว้สาดโครมเขา้บนฝาผนงั 
จะมีรูปศิลปะสวยงามปรากฎออกมาอยา่งนั้นหรือ? จ าเป็นตอ้งใชศิ้ลปะสมอง และความเช่ียวชาญของ
นายช่างศิลปินจึงจะไดรู้ปสวย ๆ งาม ๆ มนุษยป์ระกอบดว้ยธาตุดิน น ้า ลม ไฟ เราถูกผป้ัีนลูกติดจมูก
ออกมาสวยงาม ปากนิด จมูกหน่อย โดยปราศจากสติปัญญาของนายช่างหรือ? แต่ใครเป็นนายช่างผู ้
เนรมิต ถา้ไม่ใช่พระเจา้ 

นอกจากนั้นนายช่างศิลปะยงัทรงความยติุธรรม คือใหทุ้กคนเกิดมามีแต่ตวัเปล่า ไม่ไดล้  าเลียง
เลยวา่คนน้ีจนคนนั้นรวย เพราะเวลาคลอดออกมาจากครรภทุ์กคนมีของติดตวัออกมาเท่า ๆ กนั ไม่มี
ใครก าชอ้นทองออกมาดว้ยเลย และเวลาเลิกแสดง “ละครลาโรง” คือ “ลงโลง” ก็ตายตวัเปล่าดว้ยกนั
ทั้งนั้น น่ีแหละคือความเสมอภาคจริง ๆ ทั้งในเวลาเกิดและเวลาตาย ลทัธิเศรษฐกิจ ลทัธิไหนในโลกท่ี
จะใหค้วามเสมอภาคไดเ้ท่าเทียมสติปัญญาของนายช่างใหญ่ของโลกท่ีบริหารงานไดท้ัว่ถึงกนัตลอดทุก 

 
 
 
 
 
 
ยคุทุกสมยั มีหรือ? และเราเช่ือวา่งานชนิดน้ีจะด าเนินไปเองไดห้รือ? คริสเตียนเช่ือวา่มนุษย์

เป็นฝีพระหตัถข์องพระองคพ์ระผูเ้นรมิต “ไม่มีสักส่ิงเดียวท่ีเป็นขึน้นอกเหนือพระองค์” (พระธรรม
ยอห์น 1:3) 

2. ชาวไทยหลายคนคิดวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งเช่ือวา่มีพระเจา้ หรือเขาวา่ถา้มีพระเจา้จริง ๆ พระเจา้ก็
อยูส่่วนพระเจา้ เราก็อยูส่่วนเรา พระเจา้ไม่เห็นจะมาเก่ียวขอ้งกบัมนุษยอ์ยา่งไร 
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บางท่านคิดวา่ไมเ่ป็นไร เช่ือพระเจา้ก็ได ้ไม่เช่ือพระเจา้ก็ได ้แต่พระเจา้ไม่ไดต้รัสเช่นนั้น การท่ี
มนุษยไ์ม่รู้จกัพระเจา้หรือรู้จกัแลว้แต่ท าเป็นไม่รู้ และยงัมิไดถ้วายเกียรติยศแก่พระเจา้ ท าใหม้นุษย์
กลายเป็นคนโฉดเขลา และผูน้ั้นจะรับโทษตามท่ีปรากฎในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

1. เขาคดิในส่ิงทีไ่ม่เป็นสาร ใจโง่ของเขากม็ืดไป 
(พระธรรมโรม1: 21) เขานึกวา่โลกน้ีเป็นสวรรค ์ เขาลืมตวัไปวา่
สักวนัหน่ึงเขาจะตอ้งตายเขาคิดแต่ของอนิจจงั ของเท่ียงแทถ้าวร 
เขาไม่เคยคิดเลย คนเช่นนั้นเป็นคนโง่ หรือเป็นคนฉลาด? เขา
มองไม่เห็นวา่ตวัเองท าบาปอะไรบา้ง มองบาปไม่เห็นวา่เป็นบาป 
เพราะใจมืดสนิท 

2. เขาถือตัวว่าเป็นนักปราชญ์ เขาจึงเป็นคนโง่
เขลาไป (พระธรรมโรม 1: 22) จริง เขากลายเป็นคนโง่ไปเสีย

แลว้ เขาเห็นสสารและวตัถุเป็นพระเจา้ และตั้งพระเจา้ข้ึนเป็นวตัถุสักการบูชา แต่พระเจา้จะเป็นวตัถุ
ส าหรับบูชาและกราบไหวไ้ม่ได ้ และนอกจากนั้นเขายงักราบไหวน้มสัการมนุษยห์รือส่ิงของท่ีพระเจา้
ทรงเนรมิตข้ึนไว ้แทนท่ีจะกราบไหวบู้ชานมสัการพระผูเ้นรมิตพระองคเ์ดียว 

3. เขาเป็นคนไม่มพีระเจ้า “เพราะเหตุน้ันพระเจ้าทรงปล่อยให้เขาเกิด มีใจราคะตัณหาอัน
น่าละอาย...” (พระธรรมโรม 1: 26) จิตใจของเขาเตม็ไปดว้ยกามราคะตณัหา เช่น หญิงบางคนไดส้ละ
ตนเองเป็นสินคา้หรือเป็นเคร่ืองบ าเรอความส าราญของชาย และชายก็เลิกการใชห้ญิงใหถู้กตามธรรมดา 
กลบัมีใจก าเริบดว้ยราคะตณัหาอนัเผา่ร้อนไปถึงขีดสุด คือชายกบัชายดว้ยกนัท าการชัว่อนัน่าละอาย 

 “คร้ันเขาไม่เห็นดีท่ีจะรู้จกัพระเจา้ พระเจา้จึงทรงปล่อยใหเ้ขามีใจชัว่ ประพฤติการท่ีไม่สมควร 
เตม็ไปดว้ยสรรพการอธรรมการชัว่ร้าย ความโลภ ความปองร้าย เตม็ไปดว้ยความริษยา การฆ่าฟันกนั 
ววิาทกนั ล่อลวงกนั ผกูพยาบาทกนั เป็นคนซุบซิบส่อเสียด พดูนินทาเขา เกลียดชงัพระเจา้ เยอ่หยิง่ 
จองหอง อวดตวั กิจการชัว่อยา่งใหม่ ไม่เช่ือฟังค าบิดามารดา อปัญญา ไม่รักษาค าสัญญา ไม่มีความรัก
ซ่ึงกนัและกนั ปราศจากความเมตตา เขารู้พระบญัญติัของพระเจา้แลว้ซ่ึงวา่คนทั้งหลายท่ีประพฤติการ
อยา่งนั้นสมควรตาย แต่เขายงัประพฤติอยู ่ และเห็นดีดว้ยกบัคนอ่ืนท่ีประพฤติการเหล่านั้น” (พระธรรม
โรม 1:28-32) 

พระเจา้ทรงปล่อยจิตใจคนพวกนั้นใหเ้กิดความโลภริษยา ววิาทและล่อลวง มีจิตใจผกูพยาบาท
จองเวรปากอยูไ่ม่สุข ชอบซุบซิบส่อเสียด และรู้สึกโอชารส ในการนินทาคนอ่ืน มีความจงเกลียดจงชงั
ประจ าสันดานสมองเตม็ไปดว้ยความเยอ่หยิง่จองหองและอวดตวั เขากลายเป็นคนไม่ฟังความเห็นหรือ
ค าตกัเตือนอนัดี แมแ้ต่บิดามารดาบงัเกิดเกลา้ของตนเองก็ไม่ฟัง ค าสัญญาของเขาไม่เคยมีราคาค่างวด
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อะไร นอกจากสัญญาพล่อย ๆ ออกมา จิตใจปราศจากความรักความเมตตาหรือสงสารใจไร้ความกรุณา
จน 

กลายเป็นคนเห้ียมเกรียมฯลฯ น่ีแหละเป็นผลของคนท่ีไม่มี
พระเจา้ ไม่เช่ือวา่พระเจา้เป็นผูท้รงเนรมิตตวัเขาและเนรมิตโลก ให้
เขาอยูอ่ยา่งสุขสบาย 

แต่ชีวติน้ีเป็นชีวติชัว่คราว และโลกน้ีเป็นโลกชัว่คราว
เท่านั้น พระเจา้ทรงเตรียมชีวตินิรันดร์ และโลกถาวรไวส้ าหรับ
มนุษย ์ การท่ีมนุษยอ์ยูใ่นโลกน้ีชัว่คราวก็เป็นโอกาสเตรียมตวัไปอยู่

โลกท่ีถาวร ดงันั้นพระเจา้จึงทรงเตรียมหาทางช่วยมนุษยไ์วต้ั้งแต่ยคุดึกด าบรรพ ์ สมยัท่ีบรรพบุรุษเดิม
ของเราไดห้ลงท าผดิ พระเจา้ทรงเตรียมผูท่ี้จะท าลายมาร คือผูทุ้บตีหวัของมารร้ายใหย้อ่ยยบั  

(ดูพระธรรมเยเนซิศ 3:5) ผูน้ั้นคือ พระเยซูคริสต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ ซี.เอม็.เอ. มิชชัน่  
201 ตรอกฮิกส์ ถนนสาธรเหนือ พระนคร 

 
ต.ค. 1962 

 
รัชดารมภ ์การพิมพ ์และหล่อตวัพิมพ ์สมใจ หงส์ลดารมภ ์
ค.5 ถนนประชาสงเคราะห์ พระนคร ผูพ้ิมพ,์ ผูโ้ฆษณา 
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ในปฐมกาลพระเจา้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค ์และแผน่ดินโลก โลกก็เป็นอรูปและวา่งอยู ่และ

ความมืดอยูเ่หนือน ้าและพระวญิญาณของพระเจา้ไดป้กอยูเ่หนือน ้านั้น  
พระเจา้ตรัสวา่ “จงเกิดความสวา่ง” ความสวา่งเกิดข้ึน พระเจา้ทรงเห็นวา่ความสวา่งนั้นดี และ

ทรงแยกความสวา่งออกจากความมืด พระเจา้ทรงเรียกความสวา่งนั้นวา่ วนั และทรงเรียกความมืดนั้นวา่ 
คืน มีเวลาเยน็และเวลาเชา้เป็นวนัหน่ึง 

ปฐมกาล (เยเนซิส 1: 1-5) 
 


