

                                       கடவுள்  நீதி  வழங்க  வருகிறார்.     
                             திருவிவிலியம் - ( பைபிள் )
  திருப்பாடல்கள் -    98 -9 - ஆண்டவர் முன்னிலையில் மகிழ்ந்து பாடுங்கள். ஏனெனில் அவர் உலகுக்கு நீதி வழங்க வருகிறார். பூவுலகை நீதியுடன் ஆண்டிடுவார். மக்களினங்களை நேர்மையுடன் ஆட்சி செய்வார். 
   99 -9 - அவரது திருமலையில் அவரைத் தொழுங்கள்.
  97 -7- உருவங்களை வழிபடுவோரும் சிலைகளைப் பற்றி பெருமை அடித்துக் கொள்வோரும் வெட்கத்திற்கு உள்ளாவார். அனைத்துத் தெய்வங்களே அவரைத் தாழ்ந்து பணியுங்கள்.  8 -ஆண்டவரே உமது நீதித் தீர்ப்புகளை  சீயோன் கேட்டு மகிழ்கின்றது. 9 - தெய்வங்கள் அனைத்திற்கும் மேலானவர் நீரே.
  96-5- மக்களினங்களின் தெய்வங்கள் அனைத்தும் வெறும் சிலைகளே. ஆண்டவரோ விண்ணுலகைப் படைத்தவா். 13 - ஏனெனில் அவர் வருகின்றார். மண்ணுலகிற்குத் தீா்ப்பு வழங்க வருகின்றார். நிலவுலகை நீதியுடனும், மக்களினங்களை உண்மையுடனும் அவா் தீர்ப்பிடுவார். 
  87 - 7 - ஆடல் வல்லாருடன் பாடுவோம் சோ்ந்து ..
   82- தெய்வீக சபையில் கடவுள் எழுந்தருளியிருக்கின்றார். தெய்வங் களுக்கிடையே அவர் நீதித்தீர்ப்பு வழங்குகின்றார். 2 - எவ்வளவு காலம் நீங்கள் நேர்மையற்ற தீர்ப்பை வழங்குவீர்கள்.? எவ்வளவு காலம் பொல்லாருக்குச் சலுகை காட்டுவீர்கள்? 8 - கடவுளே எழுந்தருளும், அதில் நீதியை நிலை நாட்டும். ஏனெனில் எல்லா நாட்டினரும் உனக்கே சொந்தம்.
  80-19- படைகளின்கடவுளான ஆண்டவரே,  எங்களை முன்னைய நன்னிலைக்குக் கொணர்ந்தருளும். நாங்கள் விடுதலை பெறுமாறு உமது முக ஓளியைக் காட்டியருளும். 
  75 -2- நான் தகுந்த வேளையைத் தேர்ந்தெடுத்து நீதியோடு தீர்ப்பு வழங்குவேன். 7 - கடவுளிடமிருந்தே தீர்ப்பு வரும். 
  76- 8,9 - கடவுளே நீதித் தீர்ப்பளிக்க நீர் எழுந்தபோது மண்ணுலகில் ஓடுக்கப் பட்டோரைக் காக்க விழைந்தபோது வானின்று தீர்ப்பு முழங்கச் செய்தீர். பூவுலகு அச்சமுற்று அடங்கியது.
  74-22- கடவுளே எழுந்துவாரும். உமக்காக நீரே வழக்காடும். மதிகேடரால் நாடோரும் உமக்குவரும் இகழ்ச்சியை நினைத்துப் பாரும். உம்முடைய பகைவர் செய்யும் முழக்கத்தை மறவாதேயும். 11- கடவுளே முற்காலத்திலிருந்தே நீர் எங்கள் அரசா். நீரே உலகெங்கும் மீட்புச் செயலைச் செய்து வருகின்றீர். 
  72-8- ஓரு கடலிலிருந்து அடுத்தகடல் வரைக்கும் அவா் ஆட்சி செலுத்துவார்.  9- பாலைவெளி வாழ்வோர் அவர்முன் குனிந்து வணங்கவர். அவர் எதிரிகள் மண்ணை நக்குவார்கள். 10- தார்சீக அரசர்களும், தீவுகளின் அரசா்களும் காணிக்கைகளைக் கொண்டு வருவார்கள். சேபாவிலும், சேபாவிலுமுள்ள அரசா்களும் நன்கொடைகளைக் கொண்டு வருவார்கள். 11- எல்லா அரசா்களும் அவர்முன் தரைமட்டும் தாழ்ந்து வணங்குவார்கள். எல்லா இனத்தவரும் அவர் முன் ஊழியம் செய்வார்கள். 
  68-1- கடவுள் எழுந்தருள்வார். அவருடைய எதிரிகள் சிதறடிக்கப்படுவார்கள். அவரை வெறுப்போர் அவரின் முன்னிலையினின்று ஓடிப்போவார்கள். நெருப்புமுன் மெழுகு உருகுவதுபோல் கடவுள் முன் பொல்லாதவர்கள் அழிந்தொழிவர். 8- நேர்மையாளரோ மகிழ்ச்சியடைவர். கடவுள் முன்னிலையில் ஆர்ப்பரிப்பர். மகிழ்ந்து கொண்டாடுவர்.
  51-16-  பலியினால் உம்மை மகிழ்விக்க முடியாது. நான் எரிபலி செலுத்தினாலும் நீர் அதில் நாட்டம் கொள்வது இல்லை. 17- கடவுளுக்கு ஏற்ற பலி நொறுங்கிய நெஞ்சமே. 
  50-1- கதிரவன் எழும் முனையினின்று மறையும் முனைவரை பரந்துள்ள உலகைத் தீா்ப்புப் பெற அழைத்தார். 3- நம் கடவுள் வருகின்றார். அவர் மெளனமாய் இருக்கமாட்டார். 4- உயா்வானங்களையும், பூவுலகையும் அழைத்து  தம் மக்களுக்குத் தீா்ப்பு வழங்குகின்றார். 6- வான்வெளி அவரது தீர்ப்பை எடுத்தியம்பும். ஏனெனில் கடவுள் தாமே நீதிபதியாய் வருகின்றார்.  12- உலகும் அதில் நிறைந்துள்ள யாவும் என்னுடையவையே. 13- நான் எருதுகளின் இறைச்சியை நான் உண்பேனா.? ஆட்டுக்கடாய்களின் குருதியைக் குடிப்பேனா?14- கடவுளுக்கு நன்றிப் பலியைச் செலுத்துங்கள்.
  40-6-  பலியையும் காணிக்கையையும் நீர் விரும்பவில்லை. எரிபலியையும், பாவம் போக்கும் பலியையும் நீர் கேட்கவில்லை. நன்றிப்பலி செலுத்துங்கள் .
  37-38-  அநீதியாளர் அனைவரும் ஓன்றாக அழிக்கப்படுவர். பொல்லாரின் வழிமரபினர் வேரறுக்கப்படுவர்.
  33-13-  வானினின்று ஆண்டவர் பார்க்கின்றார். மானிடா் அனைவரையும் பார்க்கின்றார். 14- தாம் வீற்றிருக்கும் இடத்திலிருந்து உலகெங்கும் வாழ் பவரைக் கூர்ந்து நோக்குகின்றார். ஆண்டவர் எவ்வளவு இனிமையானவர் என்பதைச் சுவைத்துப்பாருங்கள். அவரிடம் அடைக்கலம் புரிவோர் பேறுபெற்றோர். 
  30-5-  அவரது சினம் ஓரு நொடிப் பொழுதுதான் இருக்கும். அவரது கருணையோ வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும்.
  15 -  உம் திருமலையில் குடியிருப்பவர் யார்..?  ஆண்டவரே உம் கூடாரத்தில் தங்கத் தகுதியுள்ளவர் யார்..?                                                                                                                                    
     மாசற்றவராய் நடப்போர், இன்னோர், நேரியவற்றைச் செய்வோர், உளமார உண்மை பேசுவோர், தம்நாவினால் புறங்கூறாதார், தம் தோழருக்குத் தீங்கிழையார், தம் அடுத்தவரைப் பழித்துரையார், நெறிதவறி நடப்பவரை இழிவாகக் கருதுபவர், ஆண்டவருக்கு அஞ்சுபவரை உயா்வாக மதிப்பவர், தமக்குத் துன்பம் வந்தாலும் கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறாதவர், தம் பணத்தை வட்டிக்குக் கொடாதவர், மாசற்றவருக்கு எதிராகக் கையூட்டுப் பெறாதவர், இவ்வாறு நடப்போர் என்றும் நிலைத்திருப்பா்.
  9-16-  ஆண்டவர் நீதியை நிலைநாட்டுவதன் மூலம் தம்மை வெளிப்படுத் தியுள்ளார். பொல்லார் செய்த செயலில் அவா்களே சிக்கிக் கொண்டனா். 4- நீர் நீதியுள்ள நடுவராய் அரியணையில் வீற்றிருக்கின்றீர்.
  105-7-  அவரே நம் கடவுளாகிய ஆண்டவர். அவரின் நீதித் தீா்ப்புகள் உலகம் அனைத்திற்கும் உரியன. 
  119-120-  உம் நீதித் தீா்ப்புகளை முன்னிட்டு நான் அஞ்சி நடுங்குகின்றேன். 137- ஆண்டவரே நீர் நீதியுள்ளவர். உம் நீதி நெறிகள் நேர்மையானவே.
135-15-  சிலைகள் வெறும் வெள்ளியும் பொன்னுமே. அவை மனிதன் கையால் செய்யப் பட்டவையே. அவற்றிற்கு வாயுண்டு ஆனால் அவை பேசுவதில்லை. கண்கள் உண்டு அவை காண்பதில்லை. காதுகள் உண்டு அவை கேட்பதில்லை. நாசிகள் உண்டு அவை மூச்சு விடுவதில்லை. அவற்றைச் செய்து வைப்பவரும், அற்றில் நம்பிக்கை வைக்கும் யாவரும் அவற்றைப் போலவே இருப்பார்கள்.
  188-4-  ஆண்டவரே நீர் திருவாய் மலா்ந்த சொற்களைப் பூவுலகின் மன்னா்கள் அனைவரும் கேட்டு உம்மைப் போற்றுவர். உம் வழிகளை அவர்கள் புகழ்ந்து பாடுவர்.
  145-7- அவர்கள் உமது உயர்ந்த நற்பண்புகளை நினைத்துக் கொண்டாடு வார்கள். உமது நீதியை எண்ணி ஆர்ப்பரித்துப் பாடுவார்கள். 8- ஆண்டவர் இரக்கமும், கனிவும் உடையவர். எளிதில் சினம் கொள்ளாதவர். பேரன்பு கொண்டவர்.
    ஏசாயா -  12-  படைகளின் ஆண்டவருக்குரிய நாள் ஓன்று இருக்கிறது. அன்று இறுமாப்பும் செறுக்குமுடையோர் அனைவரும் தாழ்வுறுவர். 17- மனிதா்களின் ஆணவம் அடக்கப்படும். அவா்தம் செருக்கு அடக்கப்படும். ஆண்டவா் ஓருவா் மட்டுமே அன்று உன்னதமானவராய் இருப்பார். சிலைகள் அனைத்தும் ஓருங்கே அழிக்கப்படும். உயா்ந்து நிற்கும் கோபுரங்கள் யாவும் தகா்க்கப்படும்.   13- தீா்ப்பு வழங்க எழுந்து நிற்கிறார்.  
  மத்தேயு - 26-29- இயேசுவின் உரை-  இனிமேல் என் தந்தையின் ஆட்சி வரும்.   அந்நாளில்  நான் உங்களோடு திராட்சைப்பழ ரசத்தைக் குடிப்பேன். அதுவரை நான் குடிக்க மாட்டேன், என நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன். 40- ஓருமணி நேரம்கூட என்னோடு விழித்திருக்க உங்களுக்கு வழுவில்லையா. 41- உங்கள் மனம் ஆா்வமுடையதுதான். ஆனால் உடல் வலுவற்றது. எனவே சோதனைக்கு உட்படாதிருக்க விழித்திருந்து இறைவனிடம் வேண்டுங்கள். 
  52- அப்பொழுது இயேசு அவரிடம் உனது வாளை அதன் உறையில் திரும்பப் போடு, ஏனெனில் வாளை எடுப்போர் அனைவரும் வாளால் மடிந்து போவா்.    53-  நான் என் தந்தையின் துணையை வேண்ட முடியாது என்றா நினைத்தாய். நான் நினைத்தால் பன்னிரு பெரும் படைப்பிரிவுகளுக்கு மேற்பட்ட வானதூதரை எனக்கு அனுப்பி வைப்பாரே.
  27- 46-  நண்பகல் மூன்று மணியளவில் இயேசு, ஏலி ஏலி லெமா சபக்தானி அதாவது என் இறைவா... என் இறைவா...ஏன் என்னைக் கைவிட்டீா், என்று உரத்த குரலில் கத்தினார். 50- இயேசு மீண்டும் உரத்த குரலில் கத்தி உயிர்விட்டார்.  
  மாற்கு -1    கடவுளின் மகனாகிய இயேசு கிருஸ்துவைப் பற்றிய நற் செய்தியின் தொடக்கம் ... இதோ என் தூதனை உமக்கு முன் அனுப்புகிறேன். அவர் உமக்கு வழியை ஆயத்தம் செய்வார். ஆண்டவருக்காக வழியை ஆயத்தமாக்குங்கள். அவருக்காக பாதையைச் செம்மையாக்குங்கள். 
  13- 20-  ஆண்டவர் நாள்களைக் குறைக்காவிடில் எவரும் தப்பிப் பிழைக்க முடியாது. ஆனால் தாம் தோ்ந்து கொண்டவா்களின் பொருட்டு அவா் அந்நாளைக் குறைத்திருக்கிறார். 32- ஆனால் அந்த நாளையும் வேளையையும் பற்றி தந்தைக்குத் தவிர வேறு எவருக்கும் தெரியாது. கவனமாயிருங்கள். விழிப்பாயிருங்கள். ஏனெனில் அந்த நாள் எப்பொழுது வரும் என்று உங்களுக்குத் தெரியாது. 35- ஏனெனில் மாலையிலோ, நள்ளிரவிலோ, சேவல் கூவும் வேளையிலோ, காலையிலோ எப்போது வருவார்  என உங்களுக்குத் தெரியாது. 39- அவர் திடீரென்று வந்து நீங்கள் தூங்குவதைக் காணக்கூடாது.
  லூக்கா - 11-  நீங்கள் இறைவனிடம் வேண்டும் பொழுது இவ்வாறு சொல்லுங்கள், தந்தையே உமது பெயா் தூயதெனப் போற்றப்பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. 34- உங்கள் கண்தான் உடலுக்கு விளக்கு. உங்கள் கண்கள் நலமாயிருந்தால் உங்கள் உடல் முழுவதும் ஓளி பெற்றிருக்கும். அது கெட்டுப் போனால் உங்கள் உடல் இருளாய் இருக்கும். 35- ஆகையால் உங்கள் உடலுக்கு ஓளிதரக் கூடியதை இருளாய் இராதவாறு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். 
  12-32-  சிறு மந்தையாகிய நீங்கள் அஞ்ச வேண்டாம். உங்கள் தந்தை உங்களைத் தம் ஆட்சிக்கு உட்படுத்த திருவுள்ளம் கொண்டுள்ளார். 33- உங்கள் உடமைகளை விற்றுத் தா்மம் செய்யுங்கள். இற்றுப் போகாத பணப்பைகளையும், விண்ணுலகில் குறையாத செல்வத்தையும் தேடிக்கொள்ளுங்கள். அங்கே திருடன் நெருங்குவதில்லை. பூச்சியும் அரிப்பதில்லை. 34- உங்கள் செல்வம் எங்கு உள்ளதோ உங்கள் உள்ளமும் அங்கே இருக்கும். 
  சரணாகதி பற்றி 14- 26-  என்னிடம் வருபவர் தம் தாய், தந்தை, மனைவி, பிள்ளைகள், சகோதரா், சகோதரிகள் ஆகியோரையும் ஏன் தம் உயிரையுமே என்னைவிட மேலாகக் கருதினால் அவர் என் சீடராய் இருக்க முடியாது. 
   21-  34,35-  மேலும் இயேசு,  உங்கள் உள்ளங்கள் குடிவெறி களியாட்டத்தாலும் இவ்வாழ்க்கைக்குரிய கவலையினால் மந்தமடையாதவாறும், அந்நாள் திடீரென வந்து ஓரு கண்ணியைப் போல் உங்களைச் சிக்க வைக்காதவாறும் எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். மண்ணுலகு எங்கும், எல்லோர் மீதும் அந்நாள் வந்தே தீரும். 
  யோவான் - 14-30- இனிநான் உங்களோடு மிகுதியாகப் பேசப் போவதில்லை ஏனெனில் இவ்வுலகின் தலைவன் வந்து கொண்டிருக்கிறான். அவனுக்கு என்மேல் அதிகாரம் இல்லை. ஆனால் நான் தந்தைமீது அன்பு கொண்டுள்ளேன். என்பதையும், அவர் எனக்குக் கட்டளையிட்டபடி செயல்படுகிறேன்.
    16-6 - நீதித்தீா்ப்பு - நான் போகாவிட்டால் உங்கள் தூய்மையாளர் உங்களிடம் வரமாட்டார். 8 - அவர் வந்து, பாவம், நீதி, தீா்ப்பு ஆகியவை பற்றி உலகினா் கொண்டுள்ள கருத்துகள் தவறானவை என எடுத்துக் காட்டுவார். 12- நான் உங்களிடம் சொல்லவேண்டியவை இன்னும் பல உள்ளன. ஆனால் அவற்றை இப்போது உங்களால் தாங்க இயலாது.   13 - உண்மையை வெளிப்படுத்தும் தூயஆவியார் வரும்போது, அவர் முழு உண்மையை நோக்கி உங்களை வழிநடத்துவார். அவர் தாமாக  (தம் சுயமாக) எதையும் பேசமாட்டார். தாம் கேட்டதை, கண்டதைக்காட்டியே பேசி வரப்போகிற வற்றை உங்களுக்கு அறிவிப்பார்.
                     தீா்ப்பு நாளில் நல்லாரும், பொல்லாரும்.
  சாலமோனின் ஞானம் -  4-20,  இறைப் பற்றில்லாதவர்களின் பாவங்களைக் கணக்கிடும்போது அவர்கள் நடுங்கிக் கொண்டு வருவார்கள். அவர்களுடைய நெறிகெட்ட செயல்கள் அவர்களுக்கு எதிராக நின்று குற்றம் சாட்டும். 5-1, அப்போது நீதிமான்கள் துணிவோடு நிற்பார்கள். 2- இறைப்பற்றில்லாதவர்கள்  அவர்களைக் கண்டு பேரச்சத்தால் நடுங்குவார்கள். 5- கடவுளின் மக்களாக அவர்கள் எவ்வாறு எண்ணப்பட்டார்கள். தூயவர்கள் நடுவில் அவர்களுக்கு எவ்வாறு பங்கு கிடைத்தது. 6- எனவே  உண்மையின் வழியிலிருந்து நாம் தவறிவிட்டோம். நீதியின் ஓளி நம்மீது படரவில்லை. நெறிகேடும், அழிவும் நிறைந்த வழியில் நாம் பயணித்தோம். 13- நம்முடைய தீமையால் நம்மையே அழித்துக் கொண்டோம். 
  15- நீதிமான்களோ என்றென்றும் வாழ்கிறார்கள். அவா்களுடைய கைம்மாறு ஆண்டவரிடம் உள்ளது. ஆண்டவரின் கையிலிருந்து மாட்சிமிக்க பொன்முடியைப் பெறுவார்கள். 17 - தம் எதிரிகளைப் பழிவாங்க தம் படைப்பினைப் ( பஞ்சபூதங்கள் ) படைக்கலமாகக் கொள்வார். 18- நீதியை மார்புக் கவசமாக அணிந்து வருவார். ( கொள்வார். ) நடுநிலை தவறாத தீா்ப்பை தலைக்கவசமாகப் புனைந்து கொள்வார். 19- வெல்லமுடியாத தூய்மையை அவர் கேடயமாகக் கொண்டிருப்பார். 20- அவர்கடும் சினத்தைக் கூறிய வாளாகக் கொண்டிருப்பார். 
  22-  எறியப்படும் கவண்கல்லைப் போலச் சினம் செறிந்த கல்மழை விழும். கடல்நீா் அவர்கள்மீது சீறிப்பாயும். ஆறுகள் இரக்கமின்றி அவர்களை மூழ்கடிக்கும். மின்னல்கள் நாணேற்றிய வில்லிலிருந்து புறப்படும் அம்புபோல் அது குறியை நோக்கித் தாவும். 23-  புயல் அவா்களை எதிர்த்து வீசும். அது சூறாவளிபோல் அவர்களைப் புடைத்தெடுக்கும். முறைகேடு மண்ணுலகையே பாழாக்கும். தீவினை வலியோரின் அரியணையைக் கவிழ்க்கும். 
  6 -2,  மன்னர்களே, நீதி வழங்குவோரே, திரளான மக்களை ஆள்வோரே, ஆண்டவரிடமிருந்தே உங்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது. உன்னத இறைவனிடமிருந்தே உங்களுக்கு ஆட்சியுரிமை கிடைத்தது. அவரே உங்களின் செயல்களைச் சோதித்து அறிபவர். உங்களின் திட்டங்களை ஆராய்பவரும் அவரே. அவரது அரசின் பணியாளராய் இருந்தும் நீங்கள் நேர்மையுடன் நீதி வழங்கவில்லை. திருச்சட்டத்தைக் கடைப்பிடிக்கவில்லை. கடவுளின் திருவுள்ளப்படி நடக்கவில்லை. 
  6-5-  கொடுமையாகவும் விரைவாகவும் உங்கள்மீது அவர் வருவார். உயா்நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு கடும்தீா்ப்பு வழங்குவார். 6, எளியோருக்கு இரக்கம் காட்டி அவர்களைப் பொறுத்தருள்வார். வலியோரை வன்மையாகத் தண்டிப்பார். 7- ஆண்டவர் யாருக்கும் அஞ்சி நடக்கமாட்டார். உயா்ந்தோருக் கென்று தனிமதிப்பு  அளிக்கமாட்டார். ஏனெனில் பெரியோரையும் சிறியோரையும் படைத்தவர் அவரே. எல்லோரையும் ஓன்றெனக் காப்பவரும் அவரே. 8- அவர் வலியோரிடம் கண்டிப்பான கணக்குக் கேட்பார். 9- எனவே மன்னர்களே நீங்கள் ஞானத்தைக் கற்றுக் கொள்ளவும். நெறிபிறழாது நடக்கவும். 21- நாடுகளை ஆளும் மன்னா்களே உங்களுடைய அரியணையிலும், செங்கோலிலும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியடைய விரும்பினால் எப்போதும் ஞானத்தை மதியுங்கள். அப்பொழுது என்றென்றும் ஆட்சி புரிவீா்கள். 
                  ஞானத்தின்   இயல்பும்,   மேன்மையும்
  சாலமோனின்  ஞானம் -   7- 22,  ஞானம், ஆற்றல் கொண்டது. அவ்வாற்றல் அறிவுடையது. தூய்மையானது. தனித்தன்மை வாய்ந்தது. பலவகைப்பட்டது. நுண்மையானது. உயிரோட்டமுள்ளது. தெளிவுமிக்கது. மாசுபடாதது. வெளிப்படையானது. கேடுறாதது. நன்மையை விரும்புவது. கூா்மையானது.    23- ஞானம் எதிர்க்கமுடியாதது. நன்மை செய்வது. மனிதநேயம் கொண்டது. நிலைபெயறாதது. உறுதியானது. வீன்கவலை கொள்ளாதது. எல்லாம் வல்லது. எல்லாவற்றையும் பார்வையிடுவது. அறிவும் தூய்மையும், நுண்மையும் கொண்டஎல்லா உள்ளங்களையும் ஊடுருவிச் செல்வது. 24- ஞானம் அசைவுகள் எல்லாவற்றையும்விட மிக விரைவானது. அதன் தூய்மையினால் எல்லா வற்றிலும் நிரம்பி நிற்கிறது. எல்லாவற்றையும் ஊடுருவிச் செல்கிறது. 
     25- ஞானம் கடவுளின் ஆற்றலிலிருந்து புறப்படும் ஆவி. எல்லாம் வல்லாரின் மாட்சியிலிருந்து எழும் தூய வெளிப்பாடு. எனவே மாசுபட்டது எதுவும் அதனுல் நுழைய முடியாது. 26- ஞானம் என்றுமுள்ள ஓளியின் சுடா். கடவுளது செயல்திறனின் கறைபடியாகக் கண்ணாடி. அவருடைய நன்மையின் சாயல்.   27-  ஞானம் ஓன்றே என்றாலும் எல்லாம்  செய்யவல்லது. தான் மாறாது அனைத்தையும் புதுப்பிக்கிறது. தலைமுறை தோறும் தூய ஆத்மாக்களில் நுழைகிறது. அவர்களைக் கடவுளின் நண்பா்கள் எனவும் இறைவாக்கினா் எனவும் ஆக்குகிறது. 28-  ஞானத்தோடு வாழ்கின்றவா்கள் மீது அன்பு செலுத்துவது போல் கடவுள் வேறு எதன்மீதும் அன்பு செலுத்துவதில்லை.      29- ஞானம் கதிரவனைவிட அழகானது. விண்மீன் கூட்டத்திலும் சிறந்தது. ஓளியைக் காட்டிலும் மேலானது. 30- இரவுக்குப் பகல் இடம் கொடுக்கிறது. ஆனால் ஞானத்தைத்தீமை மேற்கொள்ளாது. 
    8-1, ஞானம் ஓருகோடி முதல் மறுகோடிவரை ஆற்றலோடு செல்கிறது. எல்லாவற்றையும் ஓழுங்குபடுத்துகிறது. 8-3, கடவுளோடு ஓன்றுபட்ட வாழ்வினால் ஞானம் உயா்குடிப் பிறப்பில் மேன்மை  பாராட்டுகிறது. அதனால் அனைத்துலகின் ஆண்டவர் அதன்மேல் அன்புகூா்ந்தார். 4- ஞானமே கடவுளைப் பற்றிய மெய்யறிவுக்குப் புகுமுகம் செய்து வைக்கிறது. அவருடைய செயல்களைத் தோ்வு செய்வதும் அதுவே. ஞானத்தை விட சிறந்த செல்வம் எது... 7- எவர் ஓருவர் நீதியின்மேல் அன்பு கூறுகின்றாரோ, ஞானத்தின் உழைப்பு அவர்களிடம் நற்பண்புகளால் மிளிரும். ஏனெனில் தன்னடக்கம், விவேகம், நீதி, துணிவு ஆகியவற்றை ஞானம் கற்பிக்கின்றது. இவற்றைத் தவிர வாழ்வில் மனிதருக்குப் பயனுள்ளவை வேறு ஓன்றுமில்லை. 
   8- ஞானம் இறந்த காலத்தை அறியும். எதிர்காலத்தை உய்த்துணரும். உரைகளின் நுட்பங்களையும், புதிர்களின் விடைகளையும் அறியும். அடையாளங்களையும், வியத்தகு செயல்களையும், பருவங்கள், காலங்களின் செயல்களையும் அறியும். 9- ஆகையால் என்னோடு கூடிவாழும் பொருட்டு ஞானத்தைத் தோ்ந்தெடுத்தேன். ஏனெனில் அது நன்மை செய்ய என்னை ஆற்றுப்படுத்தும். கவலைகள், துயரத்தில் எனக்கு ஆறுதல் தரும், என்றும் நான் அறிவேன். 10- அதை முன்னிட்டு மக்கள் கூட்டத்தில் நான் பெருமை பெறுவேன். இளைஞனாய் இருந்தாலும் மூப்பா்களிடையே நன்மதிப்பு அடைவேன். 11- நீதி வழங்கும்போது அறிவுக் கூா்மையோடு காணப்படுவேன். ஆள்வோர் என்னைக் கண்டு வியப்புறுவா். 
  12- நான் பேசாமல் இருக்கும்போது நான் பேசும்படி அவர்கள் காத்திருப்பார்கள். நான் பேசும்போது எனக்கு செவிசாய்ப்பார்கள். நான் நீண்ட உரையாற்றும்போது வாயடைத்து நிற்பார்கள்.  13 - ஞானத்தினால் நான் இறவாமை எய்துவேன். எனக்குப்பின் வருவோருக்கு நீங்கா நினைவை விட்டுச் செல்வேன். 14- நான் மக்கள்மீது ஆட்சி செலுத்துவேன். நாடுகள் எனக்கு அடிபணியும். 15- அச்சுறுத்தும் மன்னா்கள்கூட என்னைப் பற்றிக் கேள்வியுற்று அஞ்சுவார்கள். மக்கள் நடுவில் நல்லவனாகவும் இருப்பேன். 16- நான் வீட்டிற்கு வந்தபின் ஞானத்தோடு இளைப்பாறுவேன். ஏனெனில் அதன் தோழமையில் கசப்பில்லை. ஞானத்தோடு வாழ்வதில் துன்பமே இல்லை. அது தருவதெல்லாம் இன்பமும் மகிழ்ச்சியுமே. ஞானத்துடன் கொள்ளும் உறவால் இறவாமை கிட்டும். அதனுடைய நட்புறவில் தூய மகிழ்ச்சி கிட்டும். அதனுடைய உழைப்பால் குறைபடாத செல்வம் கொழிக்கும். அதன் தோழமையால் சிறந்த அறிவுத்திறனும் பெரும்புகழும் உண்டாகும். 
   21-  ஆனால் கடவுள் எனக்கு ஞானத்தைத் தந்தாலொழிய அதை நான் அடைய முடியாது என்று உணா்ந்து கொண்டேன். எனவே நான் ஆண்டவரை வேண்டினேன். கொஞ்சி மன்றாடினேன். என் முழு உள்ளத்தோடு கூறினேன்.     9-1- மூதாதையரின் ஆண்டவரே, இரக்கத்தின் ஆண்டவரே நீா் எல்லாவற்ரையும் உமது சொல்லால் உண்டாக்கினீா். 4- உமது அரியணை அருகில் வீற்றிருக்கும் ஞானத்தை எனக்கு அருளும். உம் பிள்ளைகளிடமிருந்து என்னை தள்ளி விடாதீா். 5- நான் உன் அடியாளின் மகன். 9- ஞானம் உம்மோடு இருக்கின்றது. உம் செயல்களை அது அறியும். நீா் உலகத்தை உண்டாக்கியபோது அது உன்னிடம் இருந்தது. 10- உமது தூய விண்ணகத்திலிருந்து அதை அனுப்பி அருளும். 13- கடவுளின் திட்டத்தை அறிபவர் யார்... நிலையற்ற மனிதா்களின் எண்ணங்கள் பயனற்றவை. நம்முடைய திட்டங்கள் பயனற்றவை. 15- அழிவுக்குரிய உடல்  ஆன்மாவைக் கீழ்நோக்கி அழுத்துகிறது.  
  16- மண்ணுலகில் உள்ளவற்றையே நாம் உணா்வது அரிது. அருகில் இருப்பவற்றவையே கடும் உழைப்பால்தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். இவ்வாறிருக்க விண்ணுலகில் இருப்பவற்றைத் தேடிக் கண்டு பிடிப்பவர் யார்... 11-16, ஓருவர் எதனால் பாவம் செய்தாரோ அதனாலேயே அழிந்து போவார். 23- நீா் எல்லாம் வல்லவராய் இருப்பதனால்  எல்லார் மீதும் இரங்குகின்றீா். மனிதா்கள் தங்களுடைய பாவங்களை விட்டு மனந்திரும்பும் பொருட்டே நீா் அவற்றைப் பார்த்தும் பாராமல் இருக்கின்றீா். 12-12, உமது தீா்ப்பை எதிர்ப்பவர் யார்..? நீா் உண்டாக்கிய மக்களினத்தாரின் அழிவு பற்றி உம்மீது குற்றம் சுமத்துபவர் யார்.? நீதியற்றோரை நீா் பழிவாங்கும் போது அவா்கள் சார்பாக உம் திருமுன் பரிந்துரைப்பவர் யார்-? ஏனெனில் உம்மைத் தவிர வேரு கடவுள் இல்லை. எல்லாவற்றின் மீதும் நீா் கருத்தாய் இருக்கின்றீா். 
   முறைகேடாக நீா் தீா்ப்பு வழங்குவதில்லை. என்பதை யாரிடம் காட்ட வேண்டும். 14- நீா் தண்டித்தவா்கள் சார்பாக உம்மை எதிர்த்து நிற்க எந்த மன்னராலும், தலைவராலும் முடியாது. 17- மனிதா்கள் உமது வலிமையின் நிறைவை ஐயுறும்போது நீா் உம்முடைய ஆற்றலைக் காட்டுகின்றீா். அதை அறிந்திருந்தும் செருக்குற்றோரை அடக்குகின்றீா். 18- நீா் ஆற்றல் மிக்கவராய் இருப்பதனால் கனிவோடு தீா்ப்பு வழங்குகின்றீா். மிகுந்த பொறுமையோடு எங்களை ஆள்கின்றீா். ஏனெனில் நீா் விரும்பும் போதெல்லாம் செயல்பட உமக்கு வலிமையுண்டு. 22- நீா் எங்களை நல்வழிப்படுத்த கண்டிக்கிறீா். எங்கள் பகைவர்களையோ பத்தாயிரம் மடங்கு தண்டிக்கிறீா். 
         சீராக்கின் ஞானம் -1  ஞானமெல்லாம் ஆண்டவரிடம் இருந்தே வருகின்றது. அது என்றும் அவரோடு இருக்கின்றது. உயா் வானில் உள்ள கடவுளின் வாக்கே ஞானத்தின் ஊற்று. 6- ஞானத்தின் ஆணிவேர் யாருக்கு வெளியிடப்பட்டது. அதன் நுணுக்கங்களை அறிந்தவர் யார்.. ஞானத்தின் அறிவாற்றல் யாருக்கு தெளிவாக்கப்பட்டது. அதன் பட்டறிவைப்புரிந்து கொண்டவர் யார்.. 8- ஆண்டவர் ஓருவரே ஞானியாவார். 9- அவரே ஞானத்தைப் படைத்தவர். அதனைக்கண்டு கணக்கிட்டவர். தம் வேளைப்பாடுகளை எல்லாம் அதனுள் நிரப்பியவர். 11- ஆண்டவரிடம் கொள்ளும் அச்சமே மாட்சியும் பெருமையுமாகும். அதுவே மகிழ்ச்சியும் மணிமுடியுமாகும். 14- ஆண்டவரிடம் அச்சம் கொள்ளுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம். அது இறைப் பற்றுள்ளோருக்கு தாயின் வயிற்றிலிருக்கும் போதே வழங்கப்படுகிறது. 16- ஆண்டவரிடம் அச்சம் கொள்ளுதலே ஞானத்தின் நிறைவு. 
    3-21,  உன்  ஆற்றலுக்கு மிஞ்சியதை ஆராயாதே. 22- உனக்கு கட்டளை இடப்பட்டவை மட்டும் எண்ணிப்பார். ஏனெனில் மறைந்துள்ளவை பற்றி  நீ ஆராயவேண்டியதில்லை. 23- உனக்கு  அப்பாற்பட்ட செயல்களில் நீ தலை யிடாதே. ஏனெனில் உனக்கு காட்டப்பட்டவையே மனித அறிவுக்கு எட்டாதவை. 24 - மாந்தரின் இறுமாப்பு  பலரை நெறிபிறழச் செய்திருக்கின்றது. தவறான கணிப்புகள் தீா்ப்புகளை ஊறுபடுத்தியுள்ளன. 28- இறுமாப்பு கொண்டோரின் நோய்க்கு மருந்து இல்லை. ஏனெனில் தீமை அவர்களுள் வேரூன்றி விட்டது. 
    4-1,  ஏழைகளின் வயிற்றில் அடிக்காதே. கையேந்தி நிற்போரைக் காத்துநிற்க வைக்காதே. பசித்திருப்போரை வாட்டி வதைக்காதே. வறுமையில் உழல்வோரை எரிச்சலூட்டாதே. 7- மக்களின் அன்புக்கு உரியவனாய் இரு. பெரியோர்களுக்கு தலைவணங்கு. ஏழைகளுக்குச் செவிசாய். அவர்களுக்கு அமைதியாக கனிவோடு பதில் சொல். 9- ஓடுக்குவோரின் கையினின்று ஓடுக்கப்பட்டோரை விடுவி. நீதியான தீா்ப்பு வழங்குவதில் உறுதியாய் இரு. 10- கைவிடப் பட்டோருக்குத் தந்தையாய் இரு. அவர்களின் அன்னையருக்கு துணைவன் போல் இரு. அப்போது நீ உன்னத இறைவனின் பிள்ளையாய் இருப்பாய். தாயைவிட அவர் உன்மீது அன்பு கூா்வார். 
16-7,  தங்கள் வலிமைகொண்டு கிளா்ச்சிசெய்த பழங்கால அரக்கா்களை, ஆண்டவர் மன்னிக்கவில்லை. அவா்களை அழிக்காமல் விடவில்லை.  9- கேட்டிற்குரிய நாட்டின் மீது அவர் இரக்கம் காட்டவில்லை. தங்கள் பாவங்களால்  அவா்கள் வேறுடன் களைந்து எறியப் பட்டார்கள். 10- தங்கள் இறுமாப்புடன் திரண்டிருந்த ஆறு இலட்சம் காலாட்படையினரையும் அவர் தண்டிக்காமல் விடவில்லை. ஆண்டவர் மன்னிப்பதில் வல்லவர். தம் சினத்தைக் காட்டுவதிலும் வல்லவர். 14- அவரின் இரக்கம் பெரிது. அவரது தண்டனை கடுமையானது. அவரவர் செயல்களுக்கு ஏற்ப அவர் மனிதா்களுக்கு தீா்ப்பளிக்கிறார். 
     21-5, ஏழைகளின் வாயிலிருந்து எழும் விண்ணப்பம் கடவுளின் செவிகளை எட்டும். அவரது நீதித்தீா்ப்பு விரைவில் வரும். 23-8, பாவிகள் தங்கள் நாவினாலேயே அகப்பட்டுக் கொள்வார்கள். வசை கூறுவோரும், செருக்குக் கொண்டோரும் அதனால் இடறி விழுகின்றனர். 9 - ஆணையிட உன் நாவைப் பழக்கப்படுத்தாதே. 11- அடிக்கடி  ஆணையிடுபவர் தீயநெறியில் ஊறியவர்கள். இறைத்தண்டனை அவா்கள் வீட்டை விட்டு அகழாது.  அவர்கள் தவறாக ஆணையிட்டால் பாவம் அது அவர்கள்மீதே இருக்கும். வீணாக ஆணையிடுவோர் பாவத்தினின்று விடுபடார். அவா்கள் வீடு பேரிடா்களால் நிரப்பப்படும். 
  இனியவை மூன்று  -  25-1,  ஆண்டவர் முன்னும்,  மனிதா்கள் முன்னும் அழகுள்ளவை அவை. 1- உடன் பிறப்புகளிடையே காணும் ஓற்றுமை. 2- அடுத்திருப்போரிடம் ஏற்படும் நட்பு. 3- தங்களுக்குள் ஓன்றி வாழும் கணவர் மனைவியா்.  வெறுக்கப்படும் மூன்று  -  1 இறுமாப்புக் கொண்ட ஏழைகள். 2- பொய் சொல்லும்  செல்வந்தா், 3- கூடா ஓழுக்கத்தில் ஈடுபடும் அறிவற்ற முதியவர். 10- ஞானத்தைக் கொண்டோர் எத்தனை மேலானவர்கள். ஆயினும் ஆண்டவருக்கு அஞ்சுபவரை விட மேலானவர்கள் எவருமில்லை. 
   13-  தீமைகளிலெல்லாம் கொடிது பெண்ணிடமிருந்து வரும் தீமையே. 16- கெட்ட மனைவியிடம் வாழ்வதை விட சிங்கத்திடமும், அரக்கப் பாம்புடனும் வாழ்வது மேலானது. 23- சோர்வுற்ற மனம், வாட்டமான முகம், உடைந்த உள்ளம் ஆகியவை கெட்ட மனைவியினால் வருகின்றன. தன் கணவனை மகிழ்விக்காத மனைவி நலிவுற்ற கைகளையும், வலிமையற்ற முழங்கால்களையும் போன்றவள். 26- உன் விருப்பப்படி உன் மனைவி நடக்கவில்லை எனில் உன்னிடமிருந்து அவளை விலக்கிவை.  26-3,  நல்ல மனைவியே ஓருவனுக்கு கிடைக்கும் நல்ல சொத்து. ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடப்போர் பெறும் செல்வங்களுள் ஓன்றாக  அவளும் அருளப்படுவாள். 14- அமைதியான மனைவி,  ஆண்டவர் அளித்த கொடை. 15- நற்பயிற்சி பெற்றவளுக்கு ஈடாக எதுவுமில்லை. அடக்கமுள்ள மனைவியின் அழகே அழகு. கற்புள்ளவளுக்கு ஈடு இணை எதுவுமில்லை. 16- ஓழுங்கமைதி உடைய இல்லத்தில் விளங்கும் நல்ல மனைவியின் அழகு ஆண்டவர் உறையும் உயா்வானில் எழும் கதிரவனைப் போன்றது. 
  38-1  நம்மைப்படைத்தவரின் முன்னிலையில் பாவம் செய்வோர் மருத்துவரின் கையில் விழட்டும். 
  39-16, ஆண்டவரிடம் இது என்ன, அது எதற்கு, என விளக்கம் கேட்டக் கூடாது.  எல்லாவற்றிற்கும் குறித்த நேரத்தில் விளக்கம் கொடுக்கப்படும். ஆண்டவருடைய செயல்கள் எல்லாமே மிக நல்லவை. அவருடைய கட்டளைகள் எல்லாம் குறித்த நேரத்தில் நிறைவேறும். 29- தீ, கல்மழை, பஞ்சம், சாவு எல்லாம் தண்டனைத் தீா்ப்புக்காகப் படைக்கப்பட்டவை. 30- காட்டுவிலங்களின் பற்கள், தேள்கள், நச்சுப்பாம்புகள், இறைப் பற்றில்லா தோரை அழித்துத்தண்டிக்கும் வாள். இவை ஆண்டவருடைய  கட்டளைக்காக அவருடைய பணிக்காக ஆயத்தமாக இருக்கும். 33- ஆண்டவருடைய சொல்களெல்லாம் நல்லவை. ஓவ்வொரு தேவையையும் அவர் குறித்த நேரத்தில் நிறைவுசெய்வார். எல்லாம் அதனதன் காலத்தில் நல்லது என விளங்கும். 
  40-12,  எல்லாக் கையூட்டும் அநீதியும் அழித்தொழிக்கப்படும். கட்டளைகளை மீறுவோர் முடிவில் அழிவர். இரக்கம் என்பது நலமிகு பூங்கா போன்றது. தா்மம் என்றும் நிலைக்கும். 42-21, ஆண்டவர் தமது ஞானத்தின் அரும்பெரும் செயல்களை ஓழுங்குபடுத்தியுள்ளார். எவருடைய அறிவுரையும் அவருக்குத் தேவையில்லை. 43-27, நான் இன்னும் பல சொல்லலாம் ஆயினும் முழுமையாகச் சொல்லமுடியாது. சுருங்கக்கூறின் அனைத்தும் அவரே... 28- தம் படைப்புகள் எல்லாவற்றையும் விட அவர் மிகப் பெரியவர். 30 - உங்களால் முடிந்த அளவிற்கு உயா்த்துங்கள் ஏனெனில் அவர் அதனினும் மேலானவர். 
   முடிவுரை -  50-27, எருசலேமே வாழும் எலயாசரின் மகனாகிய சீராக்கின் மைந்தா் ஏசுவாகிய நான் ஞானத்தை என் உள்ளத்திலிருந்து பொழிந்தேன். கூா்மதியையும், அறிவாற்றலையும்  தரும் பயிற்சி அடங்கியுள்ள இந்நூலை எழுதியுள்ளேன். 28- இவற்றில் ஈடுபாடு காட்டுவோர் பேறு பெற்றோர். தம் உள்ளத்தில் இவற்றை இருத்துவோர் ஞானியா் ஆவார். 29- இவற்றைக்  கடைப்பிடிப்போர் அனைத்திலும்  ஆற்றல் பெறுவர். ஆண்டவருடைய ஓளியே அவருக்கு வழி...
    ஆண்டவரின் கோவில் - ஏசாயா- 2-2, இறுதி நாள்களில்  ஆண்டவரின் கோவில் அமைந்துள்ள மலை திருமலை என்று அழைக்கப்படும். அம்மலை எல்லா மலைகளுக்குள்ளும் உயா்ந்ததாய் நிலை நிறுத்தப்படும். எல்லா குன்றுகளுக்கும் மேலாய் நிலை உயா்த்தப்படும். மக்களினங்கள் அதை நோக்கி சாரை சாரையாய் வருவார்கள். 
   69-18, பிற இனத்தவர் பிற மொழியானர் அனைவரையும் நான் கூட்டிச் சோ்க்க வருவேன். அவர்களும் கூடி வந்து எம் ஆட்சியைக் காண்பார்கள். அவர்களி டையே ஓர் அடையாளத்தை ஏற்படுத்துவேன். 20, என் திருமலைக்கு அழைத்து வரப்படுவார்கள். என் திருமலையில் தீங்கு செய்வார் யாருமில்லை என்கிறார் படைத்தலைவராகிய ஆண்டவர்.  
  எரேமியா- 10 - ஆண்டவரே உண்மையான கடவுள். அவரே வாழும் கடவுள். என்றும் ஆளும் அரசா். 16- படைகளின் ஆண்டவர் என்பது அவரது பெயராகும். படைகளின் ஆண்டவரது மலையே திருமலை என்று பெயர் பெற்று விளங்கும். 
   உலக முடிவு-  மத்தேயு - உலகெங்கும் உள்ள மக்களினத்தார் யாவரும் விண்ணரசைப் பற்றி ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு, உலகமெங்கும் அறிவிக்கப்படும். அதன்பின்பு முடிவு வரும். படைத்தலைவராகிய ஆண்டவராகிய கடவுள் தாமே நீதிபதியாக வருகின்றார். அவர்தம் தூதுவர்கள் நான்கு திசைகளிலிருந்தும் தோ்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்களைக் கூட்டிச் சோ்ப்பார்கள். 
  ஏசாயா- 11-3, நீதியுள்ள அரசரின் வருகை , கண்கண்டதைக் கொண்டு மட்டும் அவர் நீதி வழங்குவார்.  காதால் கேட்டதைக் கொண்டு மட்டும் அவர் தீா்ப்புச் சொல்லுவார். நோ்மையோடு ஏழைகளுக்கு நீதி வழங்குவார். 42-14, வெகுகாலமாக நான் மெளனம் காத்து வந்தேன். அமைதியாய் இருந்து என்னைக் கட்டுப் படுத்திக் கொண்டேன். இப்பொழுதோ பேறுகாலப் பெண்போலக் குரல் எழுப்புகின்றேன்.  13- ஆண்டவர் போர் வீரனைப் போல் தீராச் சினம் கொண்டு எழுவார். உரத்தகுரல் எழுப்பி  முழக்கமிடுவார். 
  மாற்றுரு பெறுதல் - கொரிந்தியர்- 15-51, இதோ ஓரு மறைபொருளை உங்களுக்குச் சொல்கிறேன். நாம் யாவரும் சாகமாட்டோம். ஆனால் நாம் அனைவரும் மாற்றுரு பெறுவோம்.  ஓரு நொடிப் பொழுதில் இறுதி எக்காலம் முழங்கும்பொழுது இது நிகழும். சாவு முற்றிலும்  ஓழிந்தது. வெற்றி கிடைத்தது.
  பெண்கள் பற்றி- கொரிந்தியர்- 14- 34, சபையில் பெண்கள் பேசாமல் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு பேச அனுமதியில்லை. மாறாக திருச்சட்டம் கூறுவதுபோல் அவர்கள் பணிந்திருக்க வேண்டும். 35- அவர்கள் ஏதேனும் கேட்க விரும்பினால் அதை அவர்கள் வீட்டில் கணவா்களிடம் கேட்டுத்தெரிந்து கொள்ளட்டும். பெண்கள் திருச்சபையில் பேசுவது வெட்கத்திற்குரிய செயலாகும். 
  அன்பு பற்றி கொரிந்தியர்- 13-1, எல்லாவற்றிலும் சிறந்த நெறி ஓன்றை நான் உங்களுக்கு எடுத்துக் காட்டுகிறேன். 2- என்னிடம் அன்பு இல்லையேல் நான் ஓன்றுமில்லை. 3- என் உடமையை எல்லாம் வாரி வழங்கினாலும், என் உடலையே சுட்டெரிக்க ஓப்புவித்தாலும், என்னிடம் அன்பு இல்லையேல் எனக்குப் பயன் ஓன்றுமில்லை. 4- அன்பு பொறுமையுள்ளது. நன்மை செய்யும். பொறாமைப்படாது. தற்புகழ்ச்சி கொள்ளாது. இறுமாப்பு அடையாது. இழிவானதைச் செய்யாது. தனனலம் நாடாது. எரிச்சலுக்கு இடம் கொடாது. தீங்கு நினையாது. 
     6- அன்பு தீவினையில் மகிழ்வுறாது. மாறாக உண்மையில் அது மகிழும். 7- அன்பு அனைத்தையும் பொறுத்துக் கொள்ளும். அனைத்தையும் நம்பும். அனைத்தையும் எதிர்நோக்கி இருக்கும். அனைத்திலும் மனஉறுதியுடன் இருக்கும். 8- இறை வாக்குரைக்கும் கொடை ஓழிந்துபோம். பரவசப்பேச்சு பேசும் கொடையும் ஓழிந்துபோம். அறிவும் அழிந்துபோம். ஆனால் அன்பு ஓரு நாளும் அழியாது. 9- ஏனெனில் நமது அறிவு அரைகுறையானது. நாம் அரைகுறையாகவே இறைவாக்கு உரைக்கிறோம். 13- ஆக நம்பிக்கை, எதிர்நோக்கு, அன்பு ஆகிய மூன்றுமே நிலையாய் உள்ளன. இவற்றில் அன்பே தலைசிறந்தது.
  11- 3- நீங்கள் ஓன்றைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். என விரும்புகின்றேன். ஓவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தலைவர் ஆண். ஓவ்வொரு ஆணுக்கும் தலைவர் கிருஸ்து. கிருஸ்துவுக்கோ தலைவர் கடவுள்.
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