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ವಿಸುರಿಸಲಪಟ್ಟ ಸಾಂಕ್ಷಿಪು ವರ್ಿನ  

 I. ಪರಿಚಯ (1:1-17) 
 A. ಮುನುುಡಿ (1:1-7) 
 1. ಲೆೋಖಕ, ಪೌಲ (1:1-6) 
 2. ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿರುವ ದೆೋವಜನರಿಗೆ ವಿಂದನೆಗಳಳ (1:7) 
 B. ಬರೆಯುವದಕೆೆ ಕರರಣ (1:8-15) 
 1. ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ರಪೆಣೆ (1:8) 
 2. ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿರುವ ದೆೋವಜನರನುು ನೆ ೋಡಬೆೋಕೆಿಂಬ ಹಿಂಬಲ (1:9- 
  15) 
 C. ಪಾಬಿಂಧ್ ಹೆೋಳಿಕೆ (1:16, 17) 
 
 II. ಸ್ದಾಧಾಂತ್ (1:18-8:39) 
 A. ಶಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸು (1:18-3:20) 
 1. ಅನಾಜನರು ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪರಗಿುಗೆ ಒಳಗರದರು (1:18-32) 
 a. ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆ ಮ ಲಕ ದೆೋವರನುು ತ್ರರಸೆರಿಸುವದು (1:18-25) 
 b. ಅನೆೈತ್ರಕತ್ೆಯ ಮ ಲಕ ದೆೋವರನುು ತ್ರರಸೆರಿಸುವದು (1:26-27) 
 c. ವಿವಿಧ್ ಪರಪಗಳ ಮ ಲಕ ದೆೋವರನುು ತ್ರರಸೆರಿಸುವದು (1:28-32) 
 2. ಯಹ ದಾರು ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪರಗಿುಗೆ ಒಳಗರದರು (2:1-3:8) 
 a. ಯಹ ದಾರು ಬಹರಿಂಗಗೆ ಿಂಡಿದುದ (2:1-11) 
 b. ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯ ನರಾಯತ್ರೋಪುೆ (2:12-16) 
 c. ಯಹ ದಾರ ಅವಿಧೆೋಯತ್ೆ (2:17-24) 
 d. ಹೃದಯದ ನಜವರದ ಸುನುತ್ರ (2:25-29) 
 e. ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವದು (3:1-8) 
 3. ಅನಾಜನರ  ಯಹ ದಾರ  ಪರಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದರದರೆ ಮತ್ುತ ದೆೋವರ  
  ನೋತ್ರಯ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಲ್ಲಿದರದರೆ (3:9 20) 
 B. ನೋತ್ರವಿಂತ್ರಕೆಯ ನಣೆಯ (3:21-5:21) 
 1. ನಿಂಬುವದರ ಮ ಲಕ ಎಲರಿ ಜನರಿಗೆ ನೋತ್ರ (3:21-31) 
 a. ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯು ಪಾತ್ಾಕ್ಷವರಯಿತ್ು (3:21-26) 
 b. ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಹೆ ರತ್ರದ ದೆೋವರ ನೋತ್ರ (3:27-31) 
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 2. ಅಬಾಹರಮನ ಉದರಹರಣೆ, ನಿಂಬ್ರಕೆ ಮನುಷ್ಾನು (4:1-25) 
 a. ಅಬಾಹರಮನ ನಿಂಬ್ರಕೆಯು ನೋತ್ರಯಿಂದು ಎಣಿಸಲಪಟಟತ್ು (4:1-8) 
 b. ನೋತ್ರಯು ಸುನುತ್ರಯ ಮೆೋಲೆ ಆಧರರವರಗಿಲಿ (4:9-12) 
 c. ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಮ ಲಕ ಮರಡಲಪಟ್ಟ ವರಗರದನ, ಹೆ ರತ್ು 
  ಧ್ಮೆಶರಸರದಿಿಂದಲಿ (4:13-15) 
 d. ಅಬಾಹರಮನು, ಎಲರಿ ನಜ ವಿಶರವಸ್ತ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಪತ್ೃ (4:16-25). 
 3. ಒಿಂದು ಸೆೋತ್ುವೆ: ಸಮರಧರನದ ಆಶೋವರೆದ (5:1-21)  
 a. ಯೋಸುಕ್ರಾಸತನ ಮ ಲಕ ದೆೋವರೆ ಿಂದಿಗೆ ಸಮರಧರನ (5:1-11) 
 b. ಸವೆಕ ೆ ಸರಕರಗಿರುವ ಕ್ರಾಸತನ ಯಜ್ಞ (5:12-21) 
 C. ಶುದಿಧೋಕರಣ (6:1-7:25) 
 1. ಪರಪದೆ ಿಂದಿಗೆ ಕೆೈಸತನ ಸಿಂಬಿಂಧ್: ಪರಪಕೆೆ ಸತ್ತವರು ಮತ್ುತ  ಕ್ರಾಸತನಲ್ಲಿ 
  ಜೋವಿಂತ್ರು (6:1-23) 
 a. ಕೃಪೆ—ಪರಪ ಮರಡುವದಕೆೆ ಪರವರನಗೆ ಅಲಿ (6:1-14) 
 b. ಧ್ಮೆಶರಸರದಿಿಂದ ಬ್ರಡುಗಡೆ – ಪರಪಮರಡುವದಕೆೆ ಪರವರನಗೆ 
  ಅಲ ಿ(6:15-23) 
 2. ಧ್ಮೆಶರಸರಕೆೆ ಕೆೈಸತನ ಸಿಂಬಿಂಧ್: ಧ್ಮೆಶರಸರಕೆೆ ಸತ್ತವರು ಮತ್ುತ 
  ಕ್ರಾಸತನೆ ಿಂದಿಗೆ ಸೆೋರಿಸಲಪಟ್ಟವರು (7:1-25) 
 a. ಧ್ಮೆಶರಸರದ ತ್ರತ್ರೆಲ್ಲಕ ಸವಭರವ (7:1-6) 
 b. ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಒಳ ುೆೋತ್ನ ಅದರ ವಿರುದಧ ಮನುಷ್ಾನ ಬಲಹೋನತ್ೆ 
  (7:7-25) 
 D. ಮಹಮೆ (8:1-39) 
 1. “ಕ್ರಾಸತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಪರರಧ್ ನಣೆಯ ಇಲಿ” (8:1-4) 
 2. ಶರಿೋರ ಮತ್ುತ ಆತ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ವಾತ್ರಾಸ (8:5-13) 
 3. “ದೆೋವರ ಪುತ್ಾರು” (8:14-17) 
 4. ಕೆೈಸತರ ಮಹಮೆಯ ನರಿೋಕ್ಷೆ (8:18-25) 
 5. ಆತ್ಮನಿಂದ ಕೆೈಸತರಿಗೆ ಸಹರಯ (8:26, 27) 
 6. ದೆೋವರು ಒದಗಿಸುವನೆಿಂಬ ಆತ್ನ ವರಗರದನ (8:28-30) 
 7. ದೆೋವರ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯಿಿಂದ ಬೆೋಪೆಡಿಸಲರಗದು (8:31-39) 
 
 III. ಅಭಾಯಸಕಾಾಗಿ (9:1-15:13) 
 A. ವಿವರಣೆ (9:1-11:36) 
 1 .ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರಕೆ ಇಸರಾಯೋಲಾರಿಗೆ ಮರಡಿದ ವರಗರದನ 
  ದೆ ಿಂದಿಗೆ ಸಮರಧರನಗೆ ಿಂಡದುದ (9:1-10:21) 
 a. ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಲಿದ ಯಹ ದಾರಿಗರಗಿ ಪೌಲನ ದುಃಖ (9:1-5) 
 b. ದೆೋವರ ಸರವೆಭೌಮತ್ೆ (9:6-13) 
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 c. ದೆೋವರ ಮೆೋಲೆ ಅಪರಧ್ನೆ ಮರಡುವದು ನಷ್ೂಲ (9:14-29) 
 d. ರಕ್ಷಣೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದಲೆೋ ಹೆ ರತ್ು ಕ್ರಾಯಗಳಿಿಂದಲಿ (9:30-33)  
 e. ಯಹ ದಾರ ರಕ್ಷಣೆಗರಗಿ ಪೌಲನ ಬಯಕೆ (10:1-4) 
 f. ವಿಶರವಸ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಧರರ (10:5-13) 
 g. ನಿಂಬ್ರಕೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವದಕರೆಗಿ ಬೆ ೋಧಿಸುವದರ ಅಗತ್ಾತ್ೆ 
  (10:14-17)  
 h. ಯಹ ದಾರು ಸಿಂದೆೋಶವನುು ತ್ರರಸೆರಿಸ್ತ್ದುದ (10:18-21)  
 2. ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರಕೆಯು ದೆೋವರ ನಿಂಬ್ರಗಸ್ತ್ತಕೆಯಿಂದಿಗೆ 
  ಸಮರಧರನಗೆ ಿಂಡದುದ (11:1-36) 
 a. ಯಹ ದಾರು ದೆೋವರಿಿಂದ ತ್ರರಸೆರಿಸಲಪಟಟಲಿ (11:1-6) 
 b. ಯಹ ದಾರನುು ಕಠಿಣಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದುದ (11:7-10) 
 c. ಯಹ ದಾರ ತ್ರರಸರೆರ ಮತ್ುತ ಅನಾಜನರ ಸ್ತ್ವೋಕರರ (11:11-16) 
 d. ಯಹ ದಾರು ಪುನಃ ಸಿಂಯೋಜಸಲಪಟ್ಟರು (11:17-24) 
 e. ಯಹ ದಾರ ತ್ರರಸರೆರ ಮರಪೆಡಿಸಲರಗದ ದೆೋನಲಿ (11:25-32) 
 f. ಅಿಂತ್ರಮ ಸೆ ತೋತ್ಾ: ದೆೋವರ ಕರುಣೆ (11:33-36) 
 B. ಅನವಯಿಕೆ (12:1-15:13) 
 1. ಕೆೈಸತ ಜೋವನ (12:1-13:14) 
 a. ದೆೋವರ ಕುರಿತ್ ಮನೆ ೋಭರವ (12:1, 2) 
 b. ಸಹೆ ೋದರರ ಕುರಿತ್ ಮನೆ ೋಭರವ (12:3-13) 
 c. ವೆೈರಿಗಳ ಕುರಿತ್ ಮನೆ ೋಭರವ (12:14-21) 
 d. ಸಕರೆರದ ಕುರಿತ್ ಮನೆ ೋಭರವ (13:1-7) 
 e. ನೆರೆಯವರ ಕುರಿತ್ ಮನೆ ೋಭರವ (13:8-10) 
 f. ಸರರರಿಂಶ (13:11-14) 
 2. ಒಬಬರನೆ ುಬಬರು ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು (14:1-15:13) 
 a. ಸವತ್ಿಂತ್ಾತ್ೆಯಿಿಂದ (14:1-12) 
 b. ಪ್ಪಾೋತ್ರಯಿಿಂದ (14:13-18) 
 c. ಸಮರಧರನದಿಿಂದ (14:19-23) 
 d. ಐಕಾತ್ೆಯಿಿಂದ (15:1-13) 
 
 IV. ಮುಕಾುಯ (15:14-16:27) 
 A. ಅನಾಜನರಿಗೆ ಪೌಲನ ಸೆೋವೆ (15:14-33) 
 1. ಯರ ಸಲೆೋಮಿನಿಂದ ಇಲ ಾರಿಕ ವರೆಗಿನ ಆತ್ನ ಹಿಂದಿನ ಯಶಸುೆ 
  (15:14-21) 
 2. ಸೆಪೋನಗೆ ಹೆ ೋಗಬೆೋಕೆಿಂಬ ಆತ್ನ ಭವಿಷ್ಾದ ಸಿಂಕಲಪ (15:22-29) 
 3. ರೆ ೋಮರಗೆ ಬರಬೆೋಕೆಿಂಬ ಆತ್ನ ಬಯಕೆ ಮತ್ುತ ಯರ ಸಲೆೋಮಿಗರಗಿ 
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  ಕರಣಿಕೆ (15:30-33) 
 B. ಪೌಲನ ವಿಂದನೆಗಳಳ ಮತ್ುತ ಅಿಂತ್ರಮ ಸೆ ತೋತ್ಾ ಅಪೆಣೆ (16:1-27) 
 1. ಪೌಲನು ಫೊಯಿಬೆಯನುು ಪಾಶಿಂಸೆ ಮರಡಿದುದ (16:1, 2) 
 2. ಪೌಲನು ರೆ ೋಮಿನ ಕೆೈಸತರಿಗೆ ವಿಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತ್ದುದ (16:3-16) 
 3. ಭಿನರುಭಿಪರಾಯಗಳ ಕುರಿತ್ು ಪೌಲನ ಎಚ್ುರಿಕೆಗಳಳ (16:17-20a) 
 4. ಪೌಲನ ಜೆ ತ್ೆ ಸೆೋವಕರಿಿಂದ ವಿಂದನೆಗಳಳ (16:20b-24) 
 5. ಅಿಂತ್ರಮ ಸೆ ತೋತ್ರಾಪೆಣೆ (16:25-27)  

 




