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ఆకశమును భూమియు వాటిలోనునన సమసత సమూహమును సాంపూర్తత చేయబడెను.దేవుడు తాను 
చేసిన తన పని యేడవదినములోగా సాంపూర్తతచేసి, తాను చేసిన తన పని యాంతటినుాండి యేడవ 
దినమున విశ్రమిాంచెను.కబటిి దేవుడు ఆ యేడవ దినమును ఆశీర్వదిాంచి పర్తశుద్ధపర్చెను; 
ఏలయనగా దానిలో దేవుడు తాను చేసినటిియు, సృజాంచినటిియు తన పని అాంతటినుాండి 
విశ్రమిాంచెను.దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకశమును చేసిన దినమాందు భూమ్యాకశములు 
సృజాంచబడినప్పుడు వాటి వాటి ఉతుత్తతక్రమము ఇదే.అదివర్క పొలమాంద్లి యే పొద్యు భూమిమీద్ 
నుాండలేదు. పొలమాంద్లి యే చెట్టిను మొలవలేదు; ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద్ వాన 
కర్తపాంచలేదు, నేలను సేద్ాపర్చుటక నరుడు లేడుఅయితే ఆవిర్త భూమినుాండి లేచి నేల అాంతటిని 
తడిపెను.దేవుడైన యెహోవా నేలమాంటితో నరుని నిర్తమాంచి వాని నాసిక ర్ాంధ్రములలో 
జీవవాయువును ఊద్గా నరుడు జీవాతమ ఆయెను.దేవుడైన యెహోవా తూరుున ఏదెనులో ఒక తోటవేసి 
తాను నిర్తమాంచిన నరుని దానిలో ఉాంచెను.మర్తయు దేవుడైన యెహోవా చూప్పనక ర్మామైనదియు 
ఆహార్మునక మాంచిదియునైన ప్రత్త వృక్షమును, ఆ తోటమధ్ాను జీవవృక్షమును, మాంచిచెడడల 
తెలివినిచుు వృక్షమును నేలనుాండి మొలిపాంచెను.మర్తయు ఆ తోటను తడుప్పటక ఏదెనులోనుాండి ఒక 
నది బయలుదేర్త అకకడనుాండి చీలిపోయి నాలుగు శాఖలాయెను.మొద్టిదాని పేరు పీషోను; అది 
హవీలా దేశమాంతటి చుట్టి పారుచుననది; అకకడ బాంగార్ముననది.ఆ దేశప్ప బాంగార్ము శ్రేష్ఠమైనది; 
అకకడ బోళమును గోమేధికములును దొరుకను.రాండవ నది పేరు గీహోను; అది కూషు దేశమాంతటి 
చుట్టి పారుచుననది.మూడవ నది పేరు హిదెెకెలు; అది అష్షూరు తూరుువైప్పన పారుచుననది. నాలుగవ 
నది యూఫ్రటీసుమర్తయు దేవుడైన యెహోవా నరుని తీసికొని ఏదెను తోటను సేద్ాపర్చుటకను దాని 
కచుటకను దానిలో ఉాంచెను.మర్తయు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలోనునన ప్రత్త వృక్ష ఫలములను 
నీవు నిర్భ్ాాంతర్ముగా త్తనవచుును;అయితే మాంచి చెడడల తెలివినిచుు వృక్ష ఫలములను త్తనకూడదు; 
నీవు వాటిని త్తనుదినమున నిశుయముగా చచెుద్వని నరుని కజ్ఞాపాంచెను. మర్తయు దేవుడైన 
యెహోవా నరుడు ఒాంటర్తగా నుాండుట మాంచిది కదు; వానికి సాటియైన సహాయమును వానికొర్క 
చేయుదుననుకొనెను.దేవుడైన యెహోవా ప్రత్త భూజాంతువును ప్రత్త ఆకశపక్షిని నేలనుాండి నిర్తమాంచి, 
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ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెట్టినో చూచుటక అతనియొద్ెక వాటిని ర్పుాంచెను. జీవముగల 
ప్రత్తదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెట్టినో ఆ పేరు దానికి కలిగెను.అప్పుడు ఆదాము సమసత పశువులకను 
ఆకశ పక్షులకను సమసత భూజాంతువులకను పేరులు పెట్టిను. అయినను ఆదామునక సాటియైన 
సహాయము అతనికి లేకపోయెను.అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునక గాఢనిద్ర కలుగజేసి అతడు 
నిద్రాంచినప్పుడు అతని ప్రకకట్టముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోట్టను మ్యాంసముతో 
పూడిువేసెను.తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదామునుాండి తీసిన ప్రకకట్టముకను స్త్రీనిగా నిర్తమాంచి 
ఆమెను ఆదాము నొద్ెక తీసికొనివచెును.అప్పుడు ఆదాము ఇటలనెను నా యెముకలలో ఒక యెముక 
నా మ్యాంసములో మ్యాంసము ఇది నరునిలోనుాండి తీయబడెను గనుక నార్త అనబడును.కబటిి 
ప్పరుషుడు తన తాండ్రిని తన తలిలని విడిచి తన భార్ాను హతుతకొనును; వారు ఏక 
శరీర్మైయుాందురు.అప్పుడు ఆదామును అతని భార్ాయు వార్తద్ెరు దిగాంబరులుగా నుాండిర్త; అయితే 
వారు సిగుు ఎరుగక యుాండిర్త. 


