
 ದೇ�ವರ ಕಥೆ ಕಥೆ
 ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರಂಭ�ಆರ ಕಥೆಭ

•      ದೇ�ವರ ಕಥೆ� ಜಗತ್ತ�ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಮತ್ತ�� ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ಷ್ಯ� ರ ಕಥೆನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಸೃ�ಷ್ಟಿ�ಸಿದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�:    ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಮತ್ತ�� ಈವ್ (ಹವ್ವಾ')
•     ಆತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಅವರ ಕಥೆನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರಂಭ� ಸೃ) ಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು, ಸೇ�ರಿಸಿದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�:  ಏದೇನ್ ತೋಟ0ತೋ2�ಟ.     ಯಾವುದೇ�ಮರ ಕಥೆದಿಂದ ತಿನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುಸ್ವಾ'ತ್ತತ್ತ :�ವಿತ್ತ�� , 

  ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು�ವಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಒಂದ� ಹೊ2ರ ಕಥೆತ್ತ�ಪಡಿಸಿ.  ದೇ�ವರ ಕಥೆ� ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು, “      ನೀ�ವುಆಮರ ಕಥೆದಿಂದ ತಿನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ತಿ�ದ@ ರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ ನೀ�ವುಸ್ವಾಯು�ತಿ��ರಿ!”
•  ಎಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತುಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರಂಭ�ವ್ವಾಗಿತ್ತ�� :   ಯಾವುದೇ�ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲಇಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ,  ಸ್ವಾವುಇಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ,     ಅವಮಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುವಿಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ಮತ್ತ�� ಅವರ ಕಥೆ� ದೇ�ವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು
ಹತಿ�ರ ಕಥೆವ್ವಾಗಿದ@ ರ ಕಥೆ�.

    ಪಾಪಮತ್ತ�� ಅವಮಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಜಗತಿ�ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಬಂದಿಂತ್ತ�
•      ಸೇNತಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಹವ್ವಾ' ಬಂಳಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭಿಸಿದನು ಬಂದ� ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಪQಲೆ ಇಲ್ಲ2�ಭಿಸಿದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�.      ಅವಳ�ಮತ್ತ�� ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ನೀಷೇ�ಧಿತ್ತ ಹರ್ಣ ಆರಂಭU ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ತಿನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ತಿ�ದ@ ರ ಕಥೆ�.
•         ತ್ತಕ್ಷರ್ಣ ಆರಂಭ ಅವರ ಕಥೆ� ಭಯುಭಿ�ತ್ತರಾಗಿದ@ ರ ಕಥೆ�ಮತ್ತ�� ಅವರ ಕಥೆ� ಬೆತ್ತ�ಲೆ ಇಲ್ಲಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿದ� ತಿಳಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭಿಸಿದನುದಿಂದ@ ರಿದ ಅವಮಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು��
ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ಭವಿಸಿದರ ಕಥೆ�,       ಆದ@ ರಿದ ಅವರ ಕಥೆ� ತ್ತಮZ ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಎಲೆ ಇಲ್ಲಗಳಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭಿಸಿದನುದಮ�ಚ್ಚಿ ದೇವರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿದರು\ ದೇ�ವರಿದಮರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿಮಾಡಿದರ ಕಥೆ�.

•        ಅವರ ಕಥೆ ಅವಿಧೇ�ಯುತೋಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ದೇ�ವರ ಕಥೆ� ಅವರ ಕಥೆನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ತೋ2�ಟದಿಂದ ಹೊ2ರ ಕಥೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಎಸೇದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�.
• ಆಸೃಕ್ತಿ�ದಾಯುಕ:  “ ”   ಒಂದ� ಸೃರ್ಣ ಆರಂಭU ಪಾಪವುದೇ2ಡb ತಿ�ರ್ಪು�,      ಸ್ವಾವುಮತ್ತ�� ದೇ�ವರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ2ದಿಂಗಿನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮ�ರಿದ ಸೃಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು,
ಕಾರ ಕಥೆರ್ಣ ಆರಂಭವ್ವಾಯಿತ್ತ�.

    ಪಾಪಮತ್ತ�� ಅವಮಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು, ಒಂದ� ಹೊ2ದಿಂಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು:     ಹೊ2ಸೃ ಬಂಟ್ಟೆ�ಗಳ�ಮತ್ತ�� ಭರ ಕಥೆವಸೇಯುರ ಕಥೆಕ್ಷಕ
•         ದೇ�ವರ ಕಥೆ� ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು2� ಅವರ ಕಥೆನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಪ್ರೀQ�ತಿಸೃ�ತಾ�ನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನುಮತ್ತ�� ಪಾQಣಿಗಳ ಚಮ�ದಿಂದ ಬಂಟ್ಟೆ�ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು2ಟ� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�:    ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಮತ್ತ�� ಹವ್ವಾ'0ಳಪಾಪ 

    ಮತ್ತ�� ಅವಮಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಮ�ಚ್ಚಿ ದೇವರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿದರು\ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು2ಳj ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ಪಾQಣಿಸ್ವಾಯುಬೆ�ಕಾಯಿತ್ತ�. ಆಸೃಕ್ತಿ�ದಾಯುಕ, ಅಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ವೇ�?
•     ದೇ�ವರ ಕಥೆ�ಈಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುತಾ�ಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು2ಟ� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�.    ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುತ್ತರ ಕಥೆದ ಪQವ್ವಾದಿಂಗಳ�ತಾ�ಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು2� ಅಪ್ರೀ�ಸಿದರ ಕಥೆ�.
•        ದೇ�ವರ ಕಥೆ� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮZ ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಉಳಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭಿಸಿದನುಸೃಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ವಿಶೇ�ಷ್ಯತಾ�ಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಕಳ�ಹಿಸೃ�ವುದಾಗಿಭರ ಕಥೆವಸೇ ನೀ�ಡಿದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�.
•    “ ”     ಈವ್ವಾಗ@ ತ್ತ� ರ ಕಥೆಕ್ಷಕನಾದ ಮೆಸಿqಹ್” ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಬಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುs ಪQವ್ವಾದಿಂಗಳ� ಹೊಚ�\ ವಿವರ ಕಥೆವ್ವಾಗಿಹೊ�ಳಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭಿಸಿದನುದರ ಕಥೆ�:     ಅವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ಪಾಪಮತ್ತ�� ಅವಮಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು��

        ನೀವ್ವಾರಿಸೃ�ತಾ�ನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನುಮತ್ತ�� ಮತೋ� ದೇ�ವರ ಕಥೆ ಹತಿ�ರ ಕಥೆ ಹೊ�ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಬಂರ ಕಥೆಬೆ�ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನುದ� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ತೋ2�ರಿಸೃ�ತಾ�ನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇ�ಸೃ�,  ಮೆಸಿqಹ್” ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು (  ಇಸ್ವಾಮಾಸಿಹ್” ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು)
•   ಯೇ�ಸೃ� ಕನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು�ಯಿದ ಹ�ಟ್ಟಿ�ದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�,  ಮೆ�ರಿ (ಮರಿಯುಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ).  “ ”  “  ”  ಅವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಮೆಸಿqಹ್” ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತ�� ದೇ�ವರ ಕಥೆವ್ವಾಕ� ಎದ�
ಕರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿಯುಲಾಯಿತ್ತ�.

•   ಅವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಜನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುರ ಕಥೆನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಪ್ರೀQ�ತಿಸೃ�ತಿ�ದ@ ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�,   ಎದಿಂಗ2ಪಾಪಮಾಡಲಿಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ,     ಯಾರ ಕಥೆನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು2� ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು2ದಿಂಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ಮತ್ತ�� ಸೃಪತ್ತ�ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಸೃಗ Qಹಿಸೃಲಿಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD .
•    ಅವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ದೇ2ಡb ಅದ�x ತ್ತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಮಾಡಿದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�:  ರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ2�ಗಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಗ�ರ್ಣ ಆರಂಭಪಡಿಸಿದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�,  ದೇವ' ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಹೊ2ರ ಕಥೆಹಾಕ್ತಿದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�,  ಸೃತ್ತ�ವರ ಕಥೆನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು��
ಎಬ್ಬಿ{ಸಿದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�

•          ಅವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮZ ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಪಾಪದಿಂದ ದ2ರ ಕಥೆವಿರ ಕಥೆಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಕರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ಮತ್ತ�� ದೇ�ವರ ಕಥೆ�ಯಾರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿದ� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಕಲಿಸಿದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�.
  ದೇ�ವರ ಕಥೆ ಕ�ರಿಮರಿ -  ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮಗಾಗಿತಾ�ಗ

•   ಪQವ್ವಾದಿಂಯೋಹಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� (ಯಾಹಾ�)  ಯೇ�ಸೃ�ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು2�ಡಿದಾಗ, “ನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು2�ಡ�,   ಇದ� ದೇ�ವರ ಕಥೆ ಕ�ರಿಮರಿ!”  ಎದ� ಹೊ�ಳಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭಿಸಿದನುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�.
• ಆಸೃಕ್ತಿ�ದಾಯುಕ:   ಯೇ�ಸೃ� ಭವಿಷ್ಯ� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ಡಿದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�: “  ನಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ಸ್ವಾಯುಬೆ�ಕ�,    ಆದರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿನಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ಮತೋ� ಎದ್ದೇಳ�ತೋ��ನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.”
•  ಯೇ�ಸೃ� ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರಂಭ�ನಾಗಿದ@ ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�,    ಆದರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನುಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುವರ ಕಥೆ� ಆತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ತಿರ ಕಥೆಸೃ, ರಿಸಿದರ ಕಥೆ�.     ಅವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಅವರ ಕಥೆನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ವಿರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ2�ಧಿಸೃಲಿಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ಮತ್ತ�� ಅವರ ಕಥೆ� 

  ಆತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಬಂಧಿಸಿ ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು2ದರ ಕಥೆ�.     ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮಗಾಗಿ ದೇ�ವರ ಕಥೆತಾ�ಗವ್ವಾಗಿಯೇ�ಸೃ� ಸೃತ್ತ�ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�.
•          ಆದರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿಯೇ�ಸೃ�ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ವ್ವಾಗಾ@ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮಾಡಿದತೋಯೇ� ದೇ�ವರ ಕಥೆ� ಅವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಮತೋ� ಜೀ�ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು, ತ್ತದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�!

  ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುತಾ�ಗ ಬೆ�ಕ�
•              ನೀಮZ ಎಲಾD ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು2ಳಕ� ಆಲೆ ಇಲ್ಲ2�ಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನುಗಳ�ಮತ್ತ�� ನೀಮZ ಎಲಾD ರ ಕಥೆಹಸೃ� ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಒಂಳಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು2ಡತೋ ನೀಮZ ಎಲಾD ಪಾಪಗಳ�ಮತ್ತ��

      ಅವಮಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಗಳೊಂ2ದಿಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುಯಾರಾದರ ಕಥೆ2 ವಿ�ಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ತಿD ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಮಾಡಬಂಹ�ದ� ಎದ� ಕಲಿ�ಸಿಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು2ಳಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭಿಸಿದನುj.     ಅದ� ಬೆಳಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಬಂದರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿಮತ್ತ��
       ಇತ್ತರ ಕಥೆರ ಕಥೆ� ವಿ�ಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ತಿD ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು2�ಡಿದರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ ನೀಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುಹೊ�ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಅನೀಸೃ�ತ್ತ�ದೇ?

•          ದೇ�ವರ ಕಥೆ�ಈ ವಿಷ್ಯಯುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ನೀಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ಕ್ಷಿಸೃ�ವುದಿಂಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ಮತ್ತ�� ಇದರ ಕಥೆ ಪರಿಣಾಮವೇದರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಾವುಮತ್ತ�� ಸ್ವಾವು.
•          ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮZ ಪಾಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಭರಿಸೃಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ಮತ್ತ�� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮZ ಅವಮಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಮ�ಚ್ಚಿ ದೇವರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿದರು\ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು2ಳj ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುತಾ�ಗ ಬೆ�ಕ�.   ಯೇ�ಸೃ� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು

 ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು2ಡ�ವುದ� ಇದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು��.
 ಹೊ2ಸೃ ಜೀ�ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು

•       ನಾವುಯೇ�ಸೃ�ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಬಂ�ವಮ2ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಕಈಪQಸ್ವಾ�ಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಸಿ'�ಕರಿಸೃಬಂಹ�ದ�.     ಇದರ ಕಥೆರ್ಥ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು � ಅವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಹೊ�ಳಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭಿಸಿದನುದ@ ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ನಾವು
   ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಬಂ�ತೋ��ವೇಮತ್ತ�� ಆತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಪಾಲಿಸೃ�ತೋ��ವೇ:        ನಾವುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮZ ಹಳೊಂಯುಜೀ�ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಬ್ಬಿಟ�� ಯೇ�ಸೃ�ವಿನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುತೋ ಬಂದ�ಕಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�

ಪಾQರ ಕಥೆಭಿಸೃ�ತೋ��ವೇ.
•   ನಾವುಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಮಾಡಿದಾಗ,        ಯೇ�ಸೃ� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮZ ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಶು�ದಿಂ��ಕರಿಸೃ�ತಾ�ನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನುಮತ್ತ�� ದೇ�ವರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ2ದಿಂಗಿನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮZ ಸೃಪಕ�ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು��
ರ್ಪುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ಸ್ವಾ)ಪ್ರೀಸೃ�ತಾ�ನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

•      ಇದಕಾ,ಗಿ ದೇ�ವರ ಕಥೆ� ತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಆತ್ತZ ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು2ಡ�ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�.  “ ”   ಈ ಪವಿತಾQತ್ತZ ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮZ ಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನುಟ� ದ@ ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ವಿರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ2�ಧಿಸೃಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�,  ದೇ�ವರ ಕಥೆ�
       ಬಂಯುಸಿದ@ ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಕಲಿಸೃಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ಮತ್ತ�� ಯೇ�ಸೃ�ವಿನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುತೋ ಬಂದ�ಕಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ದೇ�ವರ ಕಥೆ ಶುಕ್ತಿ�ಯಾಗಿದೇ.



 ಅದ� ಆಸೃಕ್ತಿ�ದಾಯುಕವ್ವಾಗಿದೇ, ಅಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ವೇ�?
•          ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಮತ್ತ�� ಹವ್ವಾ'ಳಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭಿಸಿದನು0ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಒಂದೇ� ಒಂದ�ಪಾಪಮಾಡಿದರ ಕಥೆ2ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುಮರ ಕಥೆರ್ಣ ಆರಂಭದಡನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ವಿಧಿಸೃಲಾಯಿತ್ತ�.
•      ದೇ�ವರ ಕಥೆ� ಅವರ ಕಥೆ ಬಂಟ್ಟೆ�ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ತಾ�ಗದಮ2ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಕ ಬಂದಲಾಯಿಸಿದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�.
•  “  ”  ಯೇ�ಸೃ�ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ದೇ�ವರ ಕಥೆ ಕ�ರಿಮರಿ ಎದ� ಕರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿಯುಲಾಯಿತ್ತ�. (   ಕ�ರಿಮರಿಯುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ತಾ�ಗವ್ವಾಗಿಬಂಳಸೃಲಾಗ�ತ್ತ�ದೇ.)
•     ಯೇ�ಸೃ� ತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಮರ ಕಥೆರ್ಣ ಆರಂಭವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಭವಿಷ್ಯ� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ಡಿದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�.
•  ಯೇ�ಸೃ�ಮರ ಕಥೆರ್ಣ ಆರಂಭಹೊ2ದಿಂದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�,       ಆದರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ ದೇ�ವರ ಕಥೆ� ಹೊ�ಳಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭಿಸಿದನುದತೋಯೇ�ಅವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಮತೋ� ಜೀ�ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು, ತ್ತದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�.
•     ಯೇ�ಸೃ�ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ದೇ�ವರ ಕಥೆ� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುಯುಜ� ವ್ವಾಗಿ ಕಳ�ಹಿಸಿದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�.
•      ದೇ�ವರ ಕಥೆ� ತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಆತ್ತZ ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ನೀ�ಡಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಬಂಯುಸೃ�ತಾ�ನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

   ಈಡಾಕ�� ಮೆಟ್ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಹಕ�, ಸ್ವಾ'ಮ� ಮ�ಕ�ವ್ವಾಗಿದೇ.    ನೀ�ವುಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ನೀಬಂ�ಧಗಳಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭಿಸಿದನುಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ದೇ ಬಂಳಸೃಬಂಹ�ದ�,    ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಕಲಿಸೃಬಂಹ�ದ� ಅರ್ಥ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ವ್ವಾಹೊ2ದಿಂಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು2ಳj ಬಂಹ�ದ� (CC0).CC0).). 
 ಆವ�ತಿ� ೨.೨

   ದೇ�ವರ ಕಥೆ ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು2ಡ�ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಉತ್ತ�ರ ಕಥೆ
   ದೇ�ವರ ಕಥೆ� ತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಪಾತ್ತ :ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.     ಈಗಇದ� ನೀಮZ ಸೃರ ಕಥೆದಿಂ ...

   ನಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಅವರ ಕಥೆ ಪQಸ್ವಾ�ಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಸಿ'�ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನುಯೇ�?
 □     ಹೌದ� ಇಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ಖಚ್ಚಿ ದೇವರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿದರುತ್ತವ್ವಾಗಿಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD□ ಇಲ್ಲ □ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ □ ಇಲ್ಲ □ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ

    ನಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ಯೇ�ಸೃ�ವಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಸೇ�ರಿದವನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನುದ� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಖಚ್ಚಿ ದೇವರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿದರುತ್ತವ್ವಾಗಿದೇಯೇ�?
 □     ಹೌದ� ಇಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ಖಚ್ಚಿ ದೇವರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿದರುತ್ತವ್ವಾಗಿಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD□ ಇಲ್ಲ □ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ □ ಇಲ್ಲ □ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ

       ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಪಾಪಮತ್ತ�� ತ್ತರ್ಪು� ಮಾಗ�ಗಳಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭಿಸಿದನುದನಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ದ2ರ ಕಥೆ
ಸೃರಿದಿಂದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು?

 □     ಹೌದ� ಇಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ಖಚ್ಚಿ ದೇವರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿದರುತ್ತವ್ವಾಗಿಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD□ ಇಲ್ಲ □ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ □ ಇಲ್ಲ □ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ
      ನಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ದೇ�ವರ ಕಥೆ ಆತ್ತZ ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಸಿ'�ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಎದ� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು

ಖಚ್ಚಿ ದೇವರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿದರುತ್ತವ್ವಾಗಿದೇಯೇ�?
 □     ಹೌದ� ಇಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ಖಚ್ಚಿ ದೇವರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿದರುತ್ತವ್ವಾಗಿಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD□ ಇಲ್ಲ □ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ □ ಇಲ್ಲ □ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ

  ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಏನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಅಡಿbಯಾಗ�ತಿ�ದೇ?

  ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಏನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಅರ್ಥ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು �ವ್ವಾಗಲಿಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ?   ನಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಎಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು
ಖಚ್ಚಿ ದೇವರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿದರುತ್ತವ್ವಾಗಿಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ?

 ದೇ�ವರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ2ದಿಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುಮಾತ್ತನಾಡ�ವುದ�:   ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಮ�ದಿಂನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಹತ್ತಗಳ�
     ದೇ�ವರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ2ದಿಂಗಿನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಸೃಭಾಷ್ಯಣೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಸೃಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಹೊಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ನೀ�ವುಕಾರ್ಣ ಆರಂಭಬಂಹ�ದ�.      ನೀಮZ ಹ�ದಯುದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲುರ ಕಥೆ�ವಮತ್ತ�� ನೀ�ವುದೇ�ವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು

   ಹೊ�ಳಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಬಂಯುಸೃ�ವಎಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು2� ಸೇ�ರಿಸಿ.     ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನುಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುವುಅಶುಗಳಬಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುs ನೀಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುಖಾತಿQಯಿಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ದಿಂದ@ ರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ,    ನೀ�ವುಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ದೇ�ವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು
 ಪಾQಮಾಣಿಕವ್ವಾಗಿಹೊ�ಳಬಂಹ�ದ�.       ದೇ�ವರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ2ದಿಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುಮಾತ್ತನಾಡ�ವಅನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ಭವಹೊ2ದಿಂರ ಕಥೆ�ವಯಾರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ2ಬಂ{ ರ ಕಥೆ ಬೆಬಂಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಬಂಳಸಿ.

ದೇ�ವರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ�,      ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಜೀ�ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲುಯಾವವಿಷ್ಯಯುಗಳ� ನೀಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುಬೆ�ಕಾಗಿಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ?    ಯಾವಪಾಪಗಳಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭಿಸಿದನುದನಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ದ2ರ ಕಥೆವಿರ ಕಥೆಬೆ�ಕ�?

ದೇ�ವರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ�,     ನಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ನೀಮೊZದಿಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುಮಾತ್ತನಾಡಬಂಲ್ಲೆ ಎಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳುಎದ� ಧನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ವ್ವಾದಗಳ�.        ನೀಮZ ಇಚ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಬದುಕಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಪQಕಾರ ಕಥೆನಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಬಂದ�ಕಲಿಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ಎದ� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು
ತಿಳಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭಿಸಿದನುದಿಂದೇ.  ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಕ್ಷಮಿಸೃ�.  ನಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� _______________ (    ದೇ�ವರ ಕಥೆ� ನೀಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ತೋ2�ರಿಸಿದ@ ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಹೊಸೃರಿಸಿ)   ಎದ� ದಯುವಿಟ��

 ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಕ್ಷಮಿಸಿ.

ಯೇ�ಸೃ�,            ನೀ�ವು ಪರಿಹಾರ ಕಥೆವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಮಾಡಿದ್ದೀರಿಮತ್ತ�� ನೀ�ವು ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುತಾ�ಗವ್ವಾಗಿ ಸೃತಿ�ದ್ದೀರಿ ಎದ�ನಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ನೀಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಧನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ವ್ವಾದಗಳ�. 
           ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಜೀ�ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಬಂದಲಾಯಿಸೃಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ಮತ್ತ�� ನೀ�ವುಪಾಪಎದ� ಕರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿಯು�ವ ಎಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು2� ತೋ2ಡೆದ�ಹಾಕಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ನಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಸಿದ� .  ನೀನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�
    ಇಚ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಬದುಕಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಯುತೋ ಬಂದ�ಕಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�ನಾನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ಬಂಯುಸೃ�ತೋ��ನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

ಪವಿತಾQತ್ತZ ,    ದಯುವಿಟ�� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಸೃಹಾಯುಮಾಡಿ.   ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು� ನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಶು�ದಿಂ��ಕರಿಸಿ ತ್ತ�ಬ್ಬಿಸಿ.

    ನೀಮZ ಹ�ದಯುದಿಂದಇದೇಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುD ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು2� ನೀ�ವುಹೊ�ಳಬಂಹ�ದಾದರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ,       ಈಹೊ2ಸೃಜೀ�ವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನುದಪಾQರ ಕಥೆಭವುಹೊ�ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುಕಾಯು�ನೀವ�ಹಿಸೃ�ತ್ತ�ದೇ
   ಎಬಂ�ದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು�� ಯಾರಾದರ ಕಥೆ2ನೀಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತುವಿವರಿಸೃಲಿ.
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