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ਿਵਸਤਾਰ ਸਿਹਤ ਰੂਪਰੇਖਾ 

 I. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ (1:1-17) 
 ੳ. ਹੁਕਮ (1:1-7) 
 1. ਲੇਖਕ, ਪੌਲੁਸ (1:1-6) 
 2. ਰੋਮ ਦ ੇਸੰਤQ ਨੰੂ ਸਲਾਮ (1:7) 
 ਅ. ਿਲਖਣ ਦਾ ਕਾਰਣ (1:8-15) 
 1. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ (1:8) 
 2. ਰੋਮ ਦ ੇਸੰਤQ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ (1:9-15) 
 ੲ. ਲੇਖ ਕਥਨ (1:16, 17) 
 
 II. ਡਾਕਿਟ3ਨ ਸੰਬੰਧੀ (1:18—8:39) 
 ੳ. ਸਜ਼ਾ (1:18—3:20) 
 1. ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕ3ੋਧ ਹੇਠ ਹਨ (1:18-32) 
 ੳ. ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਰੱਦਣਾ (1:18-25) 
 ਅ. ਬਦਚਲਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਰੱਦਣਾ (1:26, 27) 
 ੲ. ਪਾਪQ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਰੱਦਣਾ (1:28-32) 
 2. ਯਹੂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ3ੋਧ ਹੇਠ ਹਨ (2:1—3:8) 
 ੳ. ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ (2:1-11) 
 ਅ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਿਨਆਂ (2:12-16) 
 ੲ. ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ (2:17-24) 
 ਸ. ਿਦਲ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੰ ਨਤ (2:25-29) 
 ਹ. ਇਤਰਾਜ਼Q ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ (3:1-8) 
 3. ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦੋਵX ਪਾਪ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨK Q  
  ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (3:9-20) 
 ਅ. ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ (3:21—5:21) 
 1. ਸਾਰੇ ਲੋਕQ ਲਈ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹL ਧਾਰਿਮਕਤਾ (3:21-31) 
 ੳ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ (3:21-26) 
 ਅ. ਸ਼ਰਾ ਤN ਵੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ (3:27-31) 
 2. ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਪੁਰਖ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਿਮਸਾਲ (4:1-25) 
 ੳ. ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਣੀ ਗਈ (4:1-8) 
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 ਅ. ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਸੁੰ ਨਤ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹL ਹੈ (4:9-12) 
 ੲ. ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਰਾਹL ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਬਚਨ, ਨਾ ਿਕ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਰਾਹL  
  (4:13-15) 
 ਸ. ਅਬਰਾਹਾਮ, ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਿਪਤਾ (4:16-25) 
 3. ਇੱਕ ਪੁਲ: ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਬਰਕਤ (5:1-21) 
 ੳ. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਰਾਹL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ (5:1-11) 
 ਅ. ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਿਰਪੂਰਣਤਾ (5:12-21) 
 ੲ. ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਣ (6:1—7:25) 
 1. ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ: ਪਾਪ ਲਈ ਮੋਇਆ  
  ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਜੀlਦਾ (6:1-23) 
 ੳ. ਿਕਰਪਾ—ਪਾਪ ਦਾ ਪ3ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਹL ਹੈ (6:1-14)  
 ਅ. ਸ਼ਰਾ ਤN ਅਜ਼ਾਦੀ—ਪਾਪ ਦਾ ਪ3ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਹL ਹੈ (6:15-23) 
 2. ਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ: ਸ਼ਰਾ ਲਈ ਮੋਇਆ  
  ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ (7:1-25) 
 ੳ. ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ (7:1-6) 
 ਅ. ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨO ਕੀ ਬਨਾਮ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (7:7-25) 
 ਸ. ਮਿਹਮਾ (8:1-39) 
 1. “ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹL” (8:1-4) 
 2. ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ (8:5-13) 
 3. “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ” (8:14-17) 
 4. ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਸ (8:18-25) 
 5. ਆਤਮਾ ਵੱਲN ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ (8:26, 27) 
 6. ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਪ3ਬੰਧ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ (8:28-30) 
 7. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪ3ੇਮ ਤN ਕੋਈ ਿਵਛੋੜਾ ਨਹL (8:31-39) 
 
 III. ਿਵਹਾਰਕ (9:1—15:13) 
 ੳ. ਿਵਆਿਖਆ (9:1—11:36) 
 1. ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ  
  ਗਏ ਵਾਅਿਦਆ ਂਨਾਲ ਮੇਲ (9:1—10:21) 
 ੳ. ਗੈਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਦੁੱ ਖ (9:1-5) 
 ਅ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰਵਸ਼3ੇਸ਼ਟਤਾ (9:6-13) 
 ੲ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤ ੇਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਿਵਅਰਥਤਾ (9:14-29) 
 ਸ. ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਰਾਹL ਮੁਕਤੀ, ਨਾ ਿਕ ਕਰਨੀਆ ਂਦੇ ਰਾਹL  
  (9:30-33) 
 ਹ. ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇੱਛਾ (10:1-4) 
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 ਕ. ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਿਨਹਚਾ ਆਧਾਰ ਵਜN (10:5-13) 
 ਖ. ਿਨਹਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ3ਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ (10:14-17) 
 ਗ. ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਉਣਾ (10:18-21) 
 2. ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ  
  ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ (11:1-36) 
 ੳ. ਯਹੂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਠੁਕਰਾਏ ਨਹL ਗਏ (11:1-6) 
 ਅ. ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਠg ਰ ਹੋਣਾ (11:7-10) 
 ੲ. ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਵੱਲN ਸਵੀਕਾਰ  
  (11:11-16) 
 ਸ. ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਣਾ (11:17-24) 
 ਹ. ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਅਟੱਲ ਨਹL ਹੈ (11:25-32) 
 ਕ. ਉਸਤਤ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ (11:33-36) 
 ਅ. ਪ3ਾਸੰਿਗਕਤਾ (12:1—15:13)  
 1. ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਉਣਾ (12:1—13:14) 
 ੳ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ3ਤੀ ਰਵੱਈਆ (12:1, 2) 
 ਅ. ਭਾਈਆ ਂਪ3ਤੀ ਰਵੱਈਆ (12:3-13) 
 ੲ. ਦੁਸ਼ਮਣQ ਪ3ਤੀ ਰਵੱਈਆ (12:14-21) 
 ਸ. ਸਰਕਾਰ ਪ3ਤੀ ਰਵੱਈਆ (13:1-7) 
 ਹ. ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਪ3ਤੀ ਰਵੱਈਆ (13:8-10) 
 ਕ. ਸਾਰ (13:11-14) 
 2. ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ (14:1—15:13) 
 ੳ. ਅਜ਼ਾਦੀ ਿਵੱਚ (14:1-12) 
 ਅ. ਪ3ੇਮ ਿਵੱਚ (14:13-18) 
 ੲ. ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਿਵੱਚ (14:19-23) 
 ਸ. ਏਕਤਾ ਿਵੱਚ (15:1-13) 
 
 IV. ਿਨਚੋੜ (15:14—16:27) 
 ੳ. ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ (15:14-33) 
 1. ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤN ਲੈ ਕ ੇਇੱਲੁਿਰਕੁਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ  
  (15:14- 21) 
 2. ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ (ਸਪੇਨ) ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵQ  
  (15:22-29) 
 3. ਰੋਮ ਨੰੂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਚੰਦਾ  
  (15:30-33) 
 ਅ. ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਉਸਤਤ: (16:1-27) 



 26 

 1. ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੀਬੀ ਦੀ ਪ3ਸ਼ੰਸਾ (16:1, 2) 
 2. ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਰੋਮ ਦ ੇਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਸਲਾਮ (16:3-16) 
 3. ਫੁੱ ਟ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ (16:17-20ੳ) 
 4. ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲN ਸਲਾਮ (16:20ਅ-24) 
 5. ਉਸਤਤ (16:25-27) 
 

 


