విశ్వాసపు పునాదులు
ఆలోచనలు భరియు నభమకముల ప్రాముఖ్యత

భనిషి తన భనసులో ఏమైతే ఆలోచిస్తాడో ఆ ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగా ప్రవరిాస్తాడు, అనగా తన
హృదమతలంపులకు తగ్గట్టుగా నడుస్తాడు, అనగా భన నభమకం భన గ్భయభవుతంది.

సిద్ుంతము అనగా ఏమిటి ?
 సిద్ుంతము అనగా బోధ, అది క దుతలు, సూత్రాలు.
 సిద్ుంతము అనగా క భావన లేఖ్ నభమకం ద్నిమీద కడు తన జీవితమును కట్టుతాడు.
 కరి నభమకం వారి భనసుును, వారి వయక్తాతాంను, వారి జీవన విధానమును, వారి జీవన
వైఖ్రిని, వారి ప్రవయానను మారిివేసుాంది.
 భనుషులు ఆలోచించిన రీతిగా నడుస్తారు ఎందుకనగా వారు ఏమి చేస్తారో తగు రీతిగా
సృందిస్తారు.
(భనిషి తాను సృంధంచు రీతి తాను ప్రేరేపంచఫడిన నభమకంను ఫటిు ఉంట్టంది)
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 ప్రతి దేశము క విభినూ రీతిగా సృందిసుాంది ఎందుకనగా వారు విభినూ భనసాతాాలను
కలిగివునాూరు.

 నభమకము లేక సిద్ుంతము క మాయగము, అది భనలను క గ్భయమునకు నడుపుతంది,
అందువలన కని నభమకము వాని గ్భయముగా మారుతంది.

స్తమెతలు 4:26 భన మాయగములను సరాళము చెమయభని తెలిమజేసుాంది.

స్తమెతలు 4:26-27
నీవు నడచు మాయగమును సరాళము చేయుము అపుృడు నీ మాయగములనిూయు సిియములగును.
27 నీవు కుడితట్టుకైనను ఎడభతట్టుకైనను తిరుగ్కుము నీ పాదమును కీడునకు దూయముగా
తొలగించు కొనుము.

 భనము ఏమి నముమతామో అది భన వయక్తాతాంను భలచి భన దిశను నియణయిస్తాయి.
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యిరీమయా 6 : 16 లో భనము పురాతన మాయగములను(దేవుని సతయమును) గూరిి విచాయణ చేమభని
సెలవిచుిచునూవి.

యిరీమయా 6:16
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుిచునాూడు మాయగములలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన మాయగములనుగూరిి
విచారించుడి, మేలు కలుగు మాయగమేది అని మడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, అపుృడు మీకు నెభమది
కలుగును. అయితే వారుమేము అందులో నడుచుకొనభని చెపుృ చునాూరు.

 భన నభమకం చాల ప్రాముఖ్యమైనది ఎందుకనగా అది భన నితయతాంను నియణయిసుాంది,
ఎందుకనగా అది భనలను యలోకానిక్త గాని లేక నయకానిక్త గాని నడిపసుాంది.
 నిజమైన సిద్ుంతము సతయముతో నిండివునూది, అది భనలను యక్షంచటమేకాక భనలను
వినువారిని కూడా యక్షంసుాంది. ( 1 తిమోతి 4 : 16 )
"నినుూగూరిియు నీ బోధను గూరిియు జాగ్రతా కలిగి యుండుము, వీటిలో నిలుకడగా ఉండుము;
నీవీలాగుచేసి నినుూను నీ బోధ వినువారిని యక్షంచుకొందువు."

 అఫదీ సిద్ుంతము అసతయముతో నిండివుంది; అది భనలను చెడగొటిు కొరుకుడు పుండు వాలే
తినివేసి చివయగా చంపవేసుాంది. ( 2 తిమోతి 2:16 - 17 )

3

16 అవిత్రమైన వటిు మాటలకు విముఖుడవై యుండుము. అటిు మాటలాడువారు భరి యెకుువగా
బక్తాహీనులగుదురు.
17 కొరుకుపుండు ప్రాక్తనట్టు వారిమాటలు ప్రాకును, వారిలో హుమెనైయును ఫిలేతను ఉనాూరు;
 యేసు సిద్ుంతమును బోధంచెను, ఆమన తన బోధను తన తండ్రి యొదీనుంచి పందుకొనెను.

యోహాను 7 : 16 - 17
16 అందుకు యేసునేను చేయు బోధ నాది కాదు; ననుూ ంపనవానిదే.
17 ఎవడైనను ఆమన చితాము చొపుృన చేమ నిశియించుకొనినయెడల, ఆ బోధ దేవునివలన
కలిగినదో, లేక నా మంతట నేనే బోధంచు చునాూనో, వాడు తెలిసికొనును.

భతాయి సువాయా 7 : 28 - 29
28 యేసు ఈ మాటలు చెపృ ముగించినపుృడు జనసమూహ ములు ఆమన బోధకు
ఆశియయడుచుండిరి.
29 ఏలమనగా ఆమన వారి శ్వసుులవలె కాక అధకాయముగ్లవానివలె వారిక్త బోధంచెను.
 భన జీవితము అపసాలులు, ప్రవకాలు వేసిన పునాదిపై కటుఫడి వునాూయి (వారు వ్రాసిన
లేఖ్నములపై )
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బైబిల్ వ్రాసిన వారు వారి సిద్ుంతమును భనకు మూలరాయి అయిన క్రీసుానుండి పందుకునాూరు. (
ఎఫెసీయులకు 2 : 20 , అపసాలులు 2 : 42 )

తపుృడు ఆలోచన యొకు శక్తా.
క్రైసావునిగా మారిన తీవ్రవాది తన స్తక్షములో ఎనోూ ఆసక్తా కయమైన విషయాలను తెలిమజేశ్వడు.

Act 9:1 సౌలు ఇంకను ప్రభువుయొకు శిషుయలను బెదరించుటయును హతయచేయుటయును తనకు
ప్రాణాధాయమైనట్టు ప్రధానయాజకునియొదీకు వెళ్లి.
Act 22:4 ఈ మాయగములోనునూ పురు షులను స్త్రీలను ఫంధంచి చెయస్తలలో వేయించుచు
భయణమువయకు హంసించితిని.

 భనము చెడు తలంపు ఎంత అపామకయమో ఇకుడ చూడవచుి.
 పౌలు యేసుని కలువగా తాను మారుభనసుు పంద్డు, తన భనసుు సంపూయణముగా
మారిపోయింది.
 మారుభనసుు అనగా రిపంటేన్సు గ్రీకులో "మేటనోయ్" అనగా భనసుును మారుిట.
 పౌలు నూతనమైన భనసుు గురించి అనుబవపూయాకంగా ఎరిగి రోమా 12 :2
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Rom 12:2 మీరు ఈ లోక భరాయదను అనుసరింక, ఉతాభమును, అనుకూలమును, సంపూయణమునై
యునూ దేవుని చితామేదో రీక్షంచి తెలిసికొనునట్టి మీ భనసుు మారి నూతనభగుటవలన
రూపాంతయము పందుడి.

భన ధాయనాలు లేక తలంపుల ప్రాముఖ్యత
భన సిద్ుంతాలు, నభమకములు. ఉపామములు , ధాయనములు భరియు మాటలు కే లక్షణం
కలిగివునాూయి అది ఇవనీూ కనిపంచనివి, ఇవి ఆతీమమమై వునూవి భన ఆతమను క వైపుకు తీసుకొని
పోయే శక్తాని కలిగి వునూవి , ఇవి భనలను దేవుని వైపుకు గాని లేక దేవునిక్త వయతిరేకంగా కానీ
తీసుకొని పోతనాూయి.

 ఎవరైనా క క్రిమ పాయంభించక ముందు ద్నిని గూరిి ఆలోచించి ఆ ఆలోచనకు ప్రాణం
పోస్తారు.
 కరు పాము చేమక మునుపు ఆ పామును తలంచుకొని తద్ారా పాములో డుతారు.
 చాల స్తరుి భన ఆలోచనలు దేవుని ఆలోచనలు కావు భన త్రోవలు దేవుని త్రోవలు కావు.

యెషయా 55 : 8
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నా తలంపులు మీ తలంపులవంటిని కావు మీ త్రోవలు నా త్రోవలవంటిని కావు ఇదే యెహోవా వాకుు.
 భనము తీసుకునే నియణయాలు భంచివి చెడువి రండు భన తలంపుల ప్రతిపలాలే.
భన ఆలోచనలు భన మాటలుగా మారుతాయి - లూకా 6 : 45
Luk 6:45 సజజనుడు, తన హృదమభను భంచి ధననిధలోనుండి సదిాషమములను ఫమ టిక్త
తెచుిను; దుయజనుడు చెడడ ధననిధలోనుండి దురిాషమ ములను ఫమటిక్త తెచుిను. హృదమము
నిండియుండు ద్నినిఫటిు యొకని నోరు మాటలాడును.

 దేవుని వాకయము వెలుగై యునూది - కీయానలు 119 : 130
Psa 119:130 నీ వాకయములు వెలిడి అగుటతోడనే వెలుగుకలుగును అవి తెలివిలేనివారిక్త తెలివి
కలిగించును
 నోటి మాటలు హృదమ ధాయనములు
Psa 19:14 యెహోవా, నా ఆశ్రమదుయగమా, నా విమోచకుడా, నా నోటి మాటలును నా హృదమ
ధాయనమునునీ దృషిుక్త అంగీకాయములగును గాక.

 తన పయపాట్టి కనుగొనగ్లవాడెవాడు? యహసయ ఆలోచనలనుంచి క్షమాణ!
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Psa 19:12 తన పయపాట్టలు కనుగొనగ్లవాడెవడు? నేను యహసయముగా చేసిన తపుృలు క్షమించి
ననుూనిరోీషినిగా తీరుిము.

నయకములో వునూవారు వారి వారి తలంపులను ఫటిు అకుడ వునాూరు.

 నయకములో వునూవారు వారి అఫదీ నభమకమును ఫటిు భరియు అఫదీ విశ్వాసము వలననే.
 నీవు భంచిగా జీవించు భంచిలో నడిపంచు యలోకానిక్త పోతావు.
 ఎవరికీ అనాయమము చెమయకు అందరితో భంచిగా వుండు యలోకానిక్త పోతావు.
 నేను నా జీవిత భాగ్స్తామిక్త దూయముగా వునాూను కనుక దేవుడు నా ంటరి జీవితానిూ అయుం
చేసుకొని నా పాపాని క్షమిస్తాడు.
 దేవుని ప్రేభ నేను ఏమి చేసినను దూయము చేసికోదు.
 క స్తరి యక్షంచ ఫడిన తరాాత యలోకాని టికెట్టు దొరిక్తనటేు.
 కృలో వునూవారు పాము చేసినను వారు చేమనూటేు ఎందుకనగా వారు చేసినవి, చేసుానూవి,
చెమయబోతనూవి క్షమించఫడి వునాూయి కనుక.
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 ప్రేమై యునూ దేవుడు నయకానిక్త ండు.

నిజమైన సిద్ుంతము భరియు అఫదీ సిద్ుంతము

 భనము ఇది వయకే సిద్ుంతముల గురించి అధయమనము చేస్తము, ఆలోచనలు, మాటలు
ఆతీమమము అని తెలిసికునాూము.
 భన ఆలోచనలు, బోధలు, నభమకములు భన జీవితమును నితయతామునకు సిదీరుస్తాయి.
 భనము భంచి సిద్ుంతమును (బోధను) కలిగి వునాూయి, నిజమైన సిద్ుంతము సతయ
సారూపయైన ఆతమ ద్ారా వచుిను. - యోహాను 16 : 13
 అఫదీ సిదంతము (అఫదీ బోధ) భ్రభయచు ఆతమ ద్ారా వచుిను.
- 1 యోహాను 4 : 6
 నిజ సిద్ుంతము భనలో భంచి పలములను పలింజేసి క్రీసుా సారూయములోనిక్త నడిపస్తాయి.
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 అఫదీ సిద్ుంతము చెడు పలములను పాలింజేసి లోకసుిలుగా, దైవ బమము లేనివారుగా
చేసుాంది.
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 కొనిూ తపుృడు బోధలు వినువారిని నయకానిక్త నడిపస్తాయి.
 అందువలన కరిని కరు ప్రేమించిన చాలు సిద్ుంతముయొకు అవసయత లేదు అనుకొనుట
మూయుతాము.

లోతైన సతయమును తియసురించుటలో వునూ ప్రమాదము.

 ప్రాధమిక సతయములను మాత్రమే ప్రేమించి లోతైన దేవుని జఞనమును తియసురించుట ప్రమాదకయం.
స్తమెతలు 1 : 22 లో జఞయనమును భనమును వయతిరేక్తంచకూడదని తెలిమజేసుాంది.

Pro 1:22 ఎటినగా, జాఞనములేనివాయలారా, మీరనాూళ్లి జాఞనములేనివారుగా ఉండగోరుదురు?
అహాసకులారా, మీరనాూళ్లి అహాసయము చేయుచు ఆనందింతరు? బుదిుహీనులారా, మీరనాూళ్లి
జాఞనమును అసహయంచు కొందురు?

Pro 1:23 నా గ్దిీంపు విని తిరుగుడి ఆలక్తంచుడి నా ఆతమను మీమీద కుభమరించుదును నా
ఉదేశమును మీకు తెలిపదను.
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 జఞయనమును తియసురించటం వలన వితా వచుినని అపుృడు దేవుడు భన మొయను ఆలక్తంచడని
స్తమెతలు 1 : 24 - 32 లో తెలిమజేసుాంది.
 లోతైన జాఞయనమును విసరిజంచుట, నిస్తుయమైన వాకయమును ప్రేమించుట దేవునిక్త అవమానము.

Hos 4:6 నా జనులు జాఞనములేనివారై నశించుచునాూరు. నీవు జాఞనమును విసరిజంచుచునాూవు
గ్నుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినుూ విసరిజంతను; నీవు నీ దేవుని ధయమ శ్వస్త్రము భయచితివి
గ్నుక నేనును నీ కుమారులను భయతను.

 యేసే సతయము ఆమనే జాఞయనము, ఆమన జాఞయనమును విసరిజంచుట ఆమనను విసరిజంచుటయే.
 చాలా సంఘములు ప్రాధమిక సతయములను మాత్రమే ప్రేమిసూా లోతైన సతయమును విసరిజసుానాూరు.
 లేవొదికమ సంఘము మాకు ఏ విషమములోను కొదువ లేదనుకునూను , దేవుని వేరే
అభిప్రామము కలిగివునూది.

ప్రకటన 3 : 17 - 18

Rev 3:17 నీవు దౌరాాగుయడవును దికుుమాలిన వాడవును దరిద్రుడవును గ్రుడిడవాడవును
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దిగ్ంఫరుడవునై యునాూవని యెరుగ్కనేను ధనవంతడను, ధనవృదిు చేసియునాూను, నాకేమియు
కొదువలేదని చెపుృకొనుచునాూవు.

Rev 3:18 నీవు ధనవృదిు చేసి కొనునట్టి అగిూలో పుటమువేమఫడిన ఫంగాయమును, నీ దిసమొల
సిగుగ కనఫడకుండునట్టి ధరించుకొనుటకు

తెలిని వస్త్రములను, నీకు దృషిుకలుగునట్టి నీ కనుూ లకు

కాట్టకను నాయొదీ కొనుభని నీకు బుదిు చెపుృచునాూను.

1 కొరింధీ 8 : 2
1Co 8:2 కడు తనకేమైనను తెలియుననుకొని యుంటే, తాను తెలిసికొనవలసినట్టు ఇంకను
ఏమియు తెలిసికొనినవాడు కాడు.

 ఈ దినములలో నిలకడగా ఉండాలంటే భనకు లోతైన జఞయనము కావలి
యెషయా 33 : 6
Isa 33:6 నీకాలములో నిమమింఫడినది సిియముగా నుండును యక్షణ బాహుళయమును
బుదిుజాఞనముల సభృదిుయు కలుగును యెహోవా బమము వారిక్త ఐశాయయము.

 ఇపుృడు సిదీడందుకు ఇషుడని వారు శ్రభలకాలములో కూలిపోతారు.

 అందువలను భనము సతయమైన బోధలలో ఎదగాలి.

13

నిజమైన సిద్ుంతము కలిగి ఉండుటకు తాళపుచెవి - శుదుమైన ,
విధేమత కలిగిన హృదమము కలిగిఉండుట.

 సృషుత కలిగిన ఆతీమమ భనసుు కలిగివుండటం నీతిభంతలకు దేవుడిచుి ఫహుమానం.

కీయానలు 111 : 10
యెహోవామందలి బమము జాఞనమునకు మూలము ఆమన శ్వసనముల ననుసరించువాయందరు
భంచి వివే కము గ్లవారు. ఆమనకు నితయము స్తాత్రము కలుగుచునూది.

 హృదమ శుదిు గ్లవారు దేవుని చూచెదరు, దేవునిలా చూచెదరు.
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Mat 5:8 హృదమశుదిుగ్లవారు ధనుయలు; వారు దేవుని చూచెదరు.
 దేవుని చితాము ప్రకాయము చేయు సేవకులు ఆమన సిద్ుంతమును సరిగా చూచుకొనును.
Joh 7:16 అందుకు యేసునేను చేయు బోధ నాది కాదు; ననుూ ంపనవానిదే.
Joh 7:17 ఎవడైనను ఆమన చితాము చొపుృన చేమ నిశియించుకొనినయెడల, ఆ బోధ దేవునివలన
కలిగినదో, లేక నా మంతట నేనే బోధంచు చునాూనో, వాడు తెలిసికొనును.
 గొృ తెలివి కలిగిన వారు సైతం బైబిల్ లోని ప్రాధమిక విషములను అయుము చేసుకోపోవుటకు
గ్ల కాయణము వారి హృదమ సిితి.
 సతయమునకు విధేమత చూపన ప్రతిస్తరి భన భనసులు విత్రయచఫడును.

1Pe 1:22 మీరు సతయమునకు విధేయులవుటచేత మీ భనసుులను విత్రయచుకొనిన వారైయుండి,
యొకనినొకడు హృదమపూయాకముగాను మికుటము గాను ప్రేమించుడి.

 భనము ఏది వినుచునాూమో జాగ్రతాగా చూచుకోవాలి.

Mar 4:24 భరియు ఆమనమీరేమి వినుచునాూరో జాగ్రతాగా చూచుకొనుడి. మీరటిు కొలతతో
కొలుతరో మీకును అటిు కొలతతోనే కొలువఫడును, భరి ఎకుువగా మీ క్తమయఫడును.
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 భనము దేవుని ప్రతిసభమంలో వింట్టండగా దేవుడు భనకు భరనోూ సతాయలను చూపస్తాడు,
దేవుని టిుంచుకోక పోయినయెడల దేవుడు మాట్లిడుట ఆపవేస్తాడు.
అపుృడు క వయక్తా ముందు ఎరిగిన సతయమును కూడా పోగొట్టు కుంట్లడు.
మారుు 4 : 24 - 25
Mar 4:24 భరియు ఆమనమీరేమి వినుచునాూరో జాగ్రతాగా చూచుకొనుడి. మీరటిు కొలతతో
కొలుతరో మీకును అటిు కొలతతోనే కొలువఫడును, భరి ఎకుువగా మీ క్తమయఫడును.

Mar 4:25 కలిగినవానిక్త ఇమయఫడును, లేనివానిక్త కలిగినదియు వానియొదీనుండి తీసివేమఫడునని
వారితో చెపృను.

అయుం కాని చీకటి భరియు గ్ందయగోళం
అవిధేమత యొకు యయవస్తనమే.

దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల హృదమ కాఠినయతను ఫటిు భరియు అనభమకమును ఫటిు గ్రహంపును
దూయము చేసెను.
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Deu 29:2 మోషే ఇశ్రాయేలీయులనందరిని పలిపంచి వారితో ఇటినెనుయెహోవా మీ కనుూలయెదుట
ఐగుపుా దేశమున పరోకును అతని సేవకులందరిక్తని అతని సభసా జనము నకును చేసినదంతయు,
అనగా

Deu 29:3 ఆ గొృ శోధనలను సూచకక్రిమలను భహతాుయయ ములను మీరు కనుూలాయ చూచితిరి.

Deu 29:4 అయినను గ్రహంచు హృదమమును చూచు కనుూలను విను చెవులను యెహోవా
నేటివయకు మీక్తచిి యుండలేదు.

 దుషుులు గ్రహంచలేరు కాని నీతిభంతలు గ్రహంచెదరు

Dan 12:10 అనేకులు తముమను శుదిుయచుకొని ప్రకాశమానులును నియమలులును అగుదురు. దుషుులు
దుషు కాయయములు చేయుదురు గ్నుక ఏ దుషుుడును ఈ సంగ్తలను గ్రహంలేకపోవును గాని
బుదిుభంతలు గ్రహంచెదరు.
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మవానసుాడు కస్తరి పాసుర్ తో నేను విశ్వాసమును కోలోృతనాూనని చెపృ పాసుర్ వదీనుండి వాకయము కోసం ఎదురు
చేసెను కాని, పాసుర్ మెలిని సాయంతో ఏమి చేసుానాూవ్ ఈ భధయ అని అనాూడు.

నిజమైన సిద్ుంతము కలిగి ఉండుటకు వుండవలసినవి.

 విధేమత కలిగిన జీవితం:
వివేచన దేవుని ఫహుమానము, నీతిగా జీవించు బిడడల క్తవాఫడినది.

Psa 97:11 నీతిభంతలకొయకు వెలుగును మథాయిహృదయులకొయకు ఆనందమును వితాఫడి
యునూవి.

 వాకయమును రాసిన యచయిత దగ్గరిక్త చేరుట:

భనకు యచయిత తెలిసేా ఆ పుసాకము అయుభవుతంది, యేసమయకు అతి సమీసుినిగా జీవించిన
యోహాను యేసుని అృగించనునూ యూద్ను గురిాంచెను.
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(యోహాను 13 : 21 - 27) తరాాత యోహానుకు ప్రకటన గ్రంధము ఇవాఫడింది , సతయము దేవుని
భయమములు ఆమనతో వునూ సంఫంధానిూ ఫటిు వస్తాయి గురిాంచాలి.

 జాఞయనము యొకు తలపు చెవిాని పందుకొనుట:
దేవుని కొయకు ప్రతిషిుంచఫడిన వారిక్త దేవుడిచుినది, ఇది వాకయమును విపుృనది భరియు క దేవుడిచుి
వాయమై యునూది.

Luk 24:45
అపుృడు వారు లేఖ్నములు గ్రహంచునట్టిగా ఆమన వారి భనసుును తెయచి

 దేవుని సేవకులను కలిగి ఉండటం :
దైవిక గురువులు భనకు సతయమును సులువుగా గ్రహంచుటకు సహామడతారు,
ఇథియోపయా నపుంసకునిక్త వాకయము యొకు అయుము చెపృన ఫిలిపుృ.

Act 8:30 ఫిలిపుృ దగ్గయకు రుగెతిాకొనిపోయి అతడు ప్రవకాయైన యెషయా గ్రంథము
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చదువుచుండగా వినినీవు చదువునది గ్రహంచుచునాూవా? అని అడుగ్గా
Act 8:31 అతడు ఎవడైనను నాకు త్రోవ చూకుంటే ఏలాగు గ్రహంగ్లనని చెపృ, యథమెక్తు తనతో
కూరుిండభని ఫిలిపుృను వేడు కొనెను.

 చదువుటకు సిదీడుట, స్తభరులను జఞయనమును పందుకొనుటకు ఇషుడని వారిని దేవుడు
ఆశీయాదించెను.

భనము భన జీవితమును గూరిియు భరియు భన సిద్ుంతమును గూరిియు జాగ్రతా కలిగివుండాలి
అని తెలిమ జేసుాంది.

1Ti 4:16 నినుూగూరిియు నీ బోధను గూరిియు జాగ్రతా కలిగియుండుము, వీటిలో నిలుకడగా
ఉండుము; నీవీలాగుచేసి నినుూను నీ బోధ వినువారిని యక్షంచుకొందువు.

దేవుడు జఞయమును సంపాదించుకొని వారిని ఆశీయాదిస్తాడు, సొలొమోను జఞయనమును పందుకొని
వునూను, తాను చదువుటకు ఇషుడెను.
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Ecc 12:9 ప్రసంగి జాఞనియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞనము బోధంచెను; అతడు ఆలోచించి
సంగ్తలు రిశీలించి అనేక స్తమెతలను అనుక్రభయచెను.

Ecc 12:10 ప్రసంగి యింపైన మాటలు చెపుృటకు పూనుకొనెను, సతయమునుగూరిిన మాటలు
మథాయిభావముతో వ్రాయుటకు పూనుకొనెను.

Ecc 12:11 జాఞనులు చెపుృ మాటలు ములుకోలలవలెను చకుగా కూయిఫడి బిగ్గొటుఫడిన
మేకులవలెను ఉనూవి; అవి కు కారివలన అంగీకరింఫడినట్టునూవి.

