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What did God create? 
 
God created all things. About 6000 years ago, God created 
the world.  On the 1st day God created light.  On the 2nd day 
God created the sky and the oceans.  On the 3rd day  God 
created land, plants and trees.  On the 4th day God created 

the sun, the moon and the stars.  On the 5th day God created the fish and the birds.  On
the 6th day God created the animals and people.  God created the first man named 
Adam and the first woman named Eve.  Adam and Eve are the ancestors of all the 
people in the world.  On the 7th day God rested and He said that people should rest on
the seventh day of e

 

 
very week.  

 
กอด ครีเอแทด ออล thอิงส. อเบาท สิคส thเอาแสนด เยยีรส อะโก กอด ครีเอแทด the เวิรลด. ออน 

the เฟรสท เดย กอด  ครีเอแทด  ลายท. ออน the แซคคันด เดย กอด ครีเอแทด the สกาย แอนด the  
โอshอันส. ออน the เthอรด เดย กอด ครีเอแทด แลนด แพลนทส แอนด ทรีส. ออน the ฟอรth เดย กอด  
ครีเอแทด the ซัน the มูน แอนด the สตารส. ออน the ฟฟth เดย กอด ครีเอแทรด the ฟsh แอนด the  
เบิรดส. ออน the ซิคสth เดย กอด ครีเอแทด the แอนนมอลส แอนด พีโพล. กอด  ครีเอแทด the เฟรสท แมน 
เนมด อาดัม แอนด the เฟรสท วึแมน เนมด อีv. อาดัม แอนด อีv อาร the แอนแซสสตอรส ออv ออล the  
พีโพล อิน the เวิรลด. ออน the แซvแนth เดย กอด แรสแทด แอนด ฮ ีแซด thอัท พีโพล shเออลด แรสท ออน 
the แซvแนth เดย ออv แvรี วีค.  

พระเจาทรงสรางทุกส่ิงทุกอยาง ประมาณ 6000 ปที่แลวพระเจาทรงสรางโลกนี ้ ในวนัที ่1 พระเจาทรง
สรางแสงสวาง ในวนัที ่2 พระเจาทรงสรางฟาและมหาสมุทร ในวนัที ่3 พระเจาทรงสรางแผนดินและพืชพนัธุ  
ในวนัที ่4 พระเจาทรงสรางดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาว ในวนัที่ 5 พระเจาทรงสรางสัตวน้าํและนก ใน
วันที่ 6 พระเจาทรงสรางสัตวบกและมนุษย พระเจาทรงสรางผูชายคนแรกชื่อ อาดัมและผูหญิงคนแรกช่ือเอวา  
อาดัมกับเอวาเปนบรรพบุรุษของทุกคนในโลกนี้  ในวันที ่7 พระเจาทรงพักผอนและทรงส่ังวาทกุคนควรจะ
พักผอนในวนัที่ 7 ของแตละอาทติย  
 

Vocabulary: 
About six thousand years ago – ประมาณ 
6000 ปที่แลว 
Day – วัน 
1st day, 2nd day, 3rd day – วันที่หนึ่ง, วันที่สอง, 

วันที่สาม… 
Light – แสงสวาง 
Sky – 

Oceans – มหาสมุทร 
Land – แผนดิน 
Sun – ดวงอาทิตย 
Moon – ดวงจันทร 
Stars – ดวงดาว 
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Fish – ปลา 
Birds – นก 
Animals – สัตวบก 
People – มนษุย 
First – แรก 
Man – ผูชาย 
Woman – ผูหญิง 
Named – ชื่อ 
Ancestors – บรรพบุรุษ 
Rested – พักผอน 
Should – ควรจะ 
Every week – ทุก
อาทิตย  
Because – เพราะวา 
Wanted – อยากจะม ี
Relationship – ความสัมพันธ 
Loved – รัก 
Beautiful – สวยงาม 
Garden – สวน 
Live – 

Wonderful – สวยงาม 
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 – การฆากนั 
Earthquakes – แผนดินไหว 
Floods – น้าํทวม 
Death – ความตาย 
Sin – ความชัว่ 
Nobody hurt anybody else – ไมมีใครทําราย
คนอ่ืน 
Walked and talked – เดินและพูดคุย 
Everyday – ทุก ๆ วนั 
Very happy – ความสุขมาก ๆ

อยู 
 
1.  What did God make on the 1st day? ____________________________________ 
 
 
2.  Who are the ancestors of all the people in the world?  ______________________ 
 
 
3.  What did God do on the 7th day? _______________________________________ 
 
 
4.  What did God say that people should do? _______________________________ 
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