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ஓ$ விாிவான வ$ணைன 

 I. அறி%க/: பdC ம2S/ ெசா;தேனயிடமி+B< வாU?<தC  
  (1:1-3) 
 II. தி+LசைபயிC நிலவிய பிரLசைனகளி& மீ< ெச7?த?  
  ேதைவயான கவன%/, சீரைம4_/ (1:4-6:20) 
 A. விேவக/, இன4பிரLசைனகளிC ஒ+வ+Iெகா+வ$  
  வி]FI ெகாFIகாத நிைல (1:4-4:21) 
 1. எCலாவ2றி7/ ச/�ரண/ (1:4-9) 
 2. சைபயிC உNள பிாிவிைனகN 3றி?த எLசாி4_  
  (1:10-17) 
 3. ேதவ'ைடய ஞான/ (1:18-31) 
 4. ேதவ'ைடய சா]சிைய அறிவி?தC (2:1-16) 
 a. பd^& ெசcதிI3 ஆதரd (2:1-5) 
 b. மைறIக4ப]ட</, ெவளி4பF?த4ப]ட< மான  
  ேதவ ஞான/ (2:6-13) 
 c. உலக4பிரகாரமான மனித'/, ஆவிI3ாிய  
  மனித'/ (2:14-16) 
 5. பிாிவிைனயி& %Iகிய?<வ/ (3:1-23) 
 a. பிாிவிைன: மாமிச?தி& கனி (3:1-9) 
 b. ேதவ'ைடய க]டட/; ேதவ'ைடய ஆலய/  
  (3:10-17) 
 c. “எCலா/ உWகOைடய<” (3:18-23) 
 6. பdC ஏ2SI ெகாEட</, நிராகாி?த</ (4:1-21) 
 a. உIகிராண?<வ%/ த2ெப+ைமயான நியாய?  
  தீ$4_/ (4:1-5) 
 b. பd7/ ேபா^யான ெகாாிBதிய+/ (4:6-13) 
 c. பdC அவ$களி& விMவாச? “தக4பனாக” (4:14-21) 
 B. ஒAIக ெநறி%ைறகளிC ேதவ& ேந$ைமைய வி+/_கிறா$  
  (5:1-6:20) 
 1. சகி4_?த&ைமl/ ஒAIகI ேகF/ (5:1-13) 
 a. பாவ?ைத M?திகாி?தC (5:1-5) 
 b. தி+Lசைபைய M?த4பF?<தC (5:6-8) 
 c. அறிdைரைய? ெதளிd4பF?<தC (5:9-13) 
 2. பாவ?ைத வி]F வில3தC (6:1-20) 
 a. உட& கிறி;தவ$கOட& வழIகாFதைல?  
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  தவி$?தC (6:1-11) 
 b. பா^யC ாீதியான பாவWகைள? தவி$?தC  
  (6:12-20) 
 III. தி+Lசைபயி^+B< வBத ேகNவிகOIகான பதிC (7:1-16:18) 
 A. தி+மண?ைத4 ப2றிய ேகNவிகN (7:1-40) 
 1. இ< அ'பவி?தC அCல< Mய?ைத ெவS?தC ப2றிய  
  காாிய/ (7:1-7) 
 2. “தி+மண/ ஆகாத,” “விதைவகN,” “தி+மண/  
  ஆனவ$கOI3” ஆேலாசைன (7:8-11) 
 3. விMவாசி ஒ+வ$ அவிMவாசிைய? தி+மண/  
  ெசcதி+4பவ+I3 ஆேலாசைன (7:12-16) 
 4. “அவனவைன ேதவ& அைழ?த அைழ4பி& ப[”  
  (7:17-24) 
 5. ெகாாிB<விC தி+மணமாகாதவ$கOIகான வழி  
  கா]FதC (7:25-40) 
 B. விIகிரக ஆராதைன ப2றிl/ ம2ற பிற காாியWகைள4  
  ப2றிய ேகNவிகN (8:1-11:34) 
 1. விIகிரகWகOI34 பைடIக4ப]ட ஆகார?ைதI  
  3றி?த அறிd/ அத2காக வர/_/ (8:1-13) 
 2. பd^& விளIகdைர (9:1-27) 
 a. பd^& அ4ேபா;தல உாிைமகN (9:1, 2) 
 b. பd^& தனி4ப]ட உாிைமகN (9:3-7) 
 c. ஒ+வ$ த& ேவைலIகாக ெப2SI ெகாNO/  
  பிரதிபல& (9:8-14) 
 d. சிறBத உIகிராணIகாரனாக இ+?தC (9:15-18) 
 e. எCேலா+I3/ அ[ைம (9:19-23) 
 f. பாிைச4 ெப2SI ெகாNள?தIகதாக ேபாராFதC  
  (9:24-27) 
 3. கடBத கால?தி̂ +B< க2SIெகாNOதC (10:1-33) 
 a. “இ;ரேவலைர நிைனdZ+தC” (10:1-5) 
 b. “நமI3 %& மாதிாிகN” (10:6-13) 
 c. “விIகிரக ஆராதைனI3 விலகி ஓFதC” (10:14-22) 
 d. நியாயமான</ பய'Nள</ (10:23-30) 
 e. “ேதவ'Iேக மகிைமlEடாக” (10:31-33) 
 4. தைலைய k[IெகாNவத& அறி3றியாக இ+4ப<  
  (11:1-16) 
 5. பிாிவிைனகN ம?தியி7/ ஒ&S Z[ வ+/ அவமான/  
  (11:17-22) 
 6. க$?தாி& பBதி (11:23-34) 
 C. ஆவிI3ாிய வரWகைள4 ப2றிய ேகNவி (12:1-14:40) 
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 1. ஒ2Sைமl/ ஆவிI3ாிய வரWகO/ (12:1-31) 
 a. “ஆவியினாேல ேபMதC” (12:1-3) 
 b. “ெவxேவறான வரWகN” (12:4-11) 
 c. “ஒேர சாீர/” (12:12, 13) 
 d. “அவயவWகN அேநக/ சாீர/ ஒ&S” (12:14-26) 
 e. “%Iகியமான வரWகைள நாFWகN” (12:27-31) 
 2. மிகd/ ேமலான வழி; அ&_ (13:1-13) 
 a. அ&பி& %Iகிய?<வ/ (13:1-3) 
 b. அ&பி& 3ணாதிசயWகN (13:4-7) 
 c. அ&பி& நிைல?த த&ைம (13:8-12) 
 d. நிைல?த பE_கN: விMவாச/, ந/பிIைக, அ&_  
  (13:13) 
 3. அ&னிய பாைஷI3 ேமலான< தீ$Iகதாிசன/  
  (14:1-40) 
 a. பd^& விளIக/ (14:1-5) 
 b. பd^&, உதாரண?<ட& Z[ய விளIக/ (14:6-9) 
 c. பd^& ேவEFேகாN (14:10-12) 
 d. சைபைய பIதிவி+?தியைடயL ெசcதC (14:13-19) 
 e. ஆராதைனl/, ச%தாய உண$d/ (14:20-25) 
 f. ஆராதைனயிC பW3 ெபSேவா+Iகான அறிdைர  
  (14:26-33) 
 g. ஆராதைனயிC பW3 ெபS/ ெபEகOIகான  
  அறிdைர (14:34-36) 
 h. ஆராதி4பவ$கN அைனவ+I3மான ெபா<வான  
  அறிdைர (14:37-40) 
 D. மாி?ேதா$ உயி$?ெதAதC ப2றிய ேகNவிகN (15:1-58) 
 1. கிறி;< உயி$?ெதABதா$ (15:1-11) 
 2. கா^யான ஓ$ கCலைற (15:12-19) 
 3. எ4ப[4ப]ட சாீர/? (15:20-28) 
 4. “ஏ&?” எ&ற ஓ$ மாெப+/ ேகNவி (15:29-34) 
 5. ெவxேவறான த&ைமlNள சாீரWகN (15:35-41) 
 6. கைடசி ஆதா/ (15:42-49) 
 7. உயி$?ெதAத^& ம$ம/ (15:50-57) 
 8. ஒ+ %[dைர (15:58) 
 E. இSதிI காாியWகN (16:1-18) 
 1. உடன[? ேதைவகO/ பிரயாண? தி]டWகO/  
  (16:1-9) 
 2. ெகாாிB<வி7Nள சைபயி& ஊழியWகN (16:10-18) 
 IV. %[dைர (16:19-24) 
  


