
THE OLD LAW  PAUL: TO THE SAINTS IN ROME 
 

The Pentateuch, see: TWRH (Hebrew letters spelling Torah, ‘Law’), TWRH, 
YHWH (‘Yahweh’), HRWT, HRWT in the right margin of each book’s 

beginning, signifying a 12C2’1’ chiastic arrangement 

 
 

Opening Greetings & Introduction to 
‘The Righteousness of God, the Gospel of Salvation 

and the Law of the Spirit’ 

 
1.1-17      (abb’:  1.1-7/8-12/13-17) 

 

The opening of Genesis reads                                                                   :י ִׁ֖ ֵראש         בְּ
ה ִ֑  ֵנָ֣יתְּ ֶשְךַעלפְּ ח ִׁ֖ הווְּ ב ֹ֔ וָּ הוּ֙ הת ֹ֨ ֵ֥ תָּ יְּ ֶרץהָּ אָָּ֗ הָּ ֶרץוְּ ָֽ אָּ תהָּ ֵאֵ֥ םוְּ י  ַמִׁ֖ תַהשָּ יםֵאֵ֥ ִ֑ אֱאֹלה  ָ֣ רָּ  תבָּ

ורַויַ  יא ָֽ ה  ַֽיְּ ורַוָֽ יא ִ֑ ָ֣ ה  יםיְּ ִׁ֖ אֶמרֱאֹלה  םַוי ֵ֥ י  ָֽ ֵנֵ֥יַהמָּ ֶפתַעלפְּ ַרֶחִׁ֖ יםמְּ וַחֱאֹלה ֹ֔ רָ֣  ו םוְּ

אֱאל   ֹ֨ רָּ קְּ ֶשְךַוי  יןַהח ָֽ ורוֵבֵ֥ א ִׁ֖ יםֵבֵ֥ יןהָּ לֱאֹלה ֹ֔ ֵדָ֣ ובַוַיבְּ יט ִ֑ ורכ  א ִׁ֖ יםֶאתהָּ ִ֛  רְּ אֱאֹלה 

אֶמרֱאל   דפַוי ָ֣ ָֽ וםֶאחָּ ֶקרי ֵ֥ יב ִׁ֖ ה  ַֽיְּ ֶרבַוָֽ יֶעֵ֥ ה  ַֽיְּ הַוָֽ לָּ יְּ ִ֑ אלָּ רָּ ָ֣ ֶשְךקָּ ַלח ִׁ֖ וםוְּ י ֹ֔ ורּ֙ א   ה   יםלָּ

ק         ירָּ ֵ֥ ה  ֹ֔ יםיְּ      ה ֹ֔
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All are Unrighteous -  
under the Law,  

or not under the Law 

 
Section 1: 1.18-3.20     (64 verses)  
   
 A 1.18-23/24-32/2.1-10 
 B 2.11-13/14-16/17-24 
 B’ 2.25-29/3.1-8/9-20 

 

The opening of Exodus reads                                                                   :ו מ  ֶלהשְּ ֵאָ֗    וְּ

י ִׁ֖ וןֵלו  ע ֹ֔ מְּ ןש  אוֵבָ֣ אורְּ ָֽ ובָּ ישוֵבית ִׁ֖ ֵ֥ בא  תַיֲעק ֹ֔ הֵאָ֣ מָּ יְּ ִ֑ רָּ צְּ יםמ  ִׁ֖ א  לַהבָּ ֵאֹ֔ רָּ שְּ ֵנָ֣יי   תּ֙ בְּ

יֶיָֽ  ֵאֵ֥ צְּ לֶנִֶ֛פשי  יכָּ ה ָ֗ ַֽיְּ רַוָֽ ֵשָֽ אָּ ֵ֥דוְּ יגָּ ִׁ֖ ל  תָּ ַנפְּ ןוְּ ֵ֥ ןדָּ ָֽ יָּמ  נְּ ִׁ֖ןובְּ בול  ֵ֥רזְּ שכָּ שָּ הי  ָֽ  ו   יהודָּ

ור לַהד ֵ֥ כ ִׁ֖ יווְּ לֶאחָֹּ֔ כָּ וְּ וֵסףּ֙ תי  םַויָּ מָּ י  ָֽ רָּ מ  צְּ ֵ֥הבְּ יָּ ףהָּ וֵסִׁ֖ י  ִֶ֑פשוְּ יםנָּ ָ֣ ע  בְּ בש   ֶר ְךַיֲעק ִׁ֖

ֶרץא   ִׁ֖ אָּ אהָּ ֵלֵ֥ מָּ דַות  א ִ֑ דמְּ א ָ֣ מְּ וב  מִׁ֖ ַעצְּ וַוַיָֽ בֵ֥ רְּ וַוי  צִ֛ רְּ שְּ ַֽי  ֧רוַוָֽ לפָּ ֵאָ֗ רָּ שְּ ֵנָ֣יי  ואובְּ  הַ הָֽ

ֵ֥ק םפַויָּ ָֽ    תָּ
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Paul: ‘Righteousness  
is through Faith and Grace,  

not through the Law’ 

 
Section 2: 3.21-6.23   (80 verses) 
 
 A 3.21-31/4.1-15/16-25 
 B 5.1-5/6-11/12-19  
 B’ 5.20-21/6.1-14/15-23  

 

The opening of Leviticus reads                   : ֶשִ֑  י                      אֶאלמ  ִׁ֖ רָּ קְּ  
הה                             ריְּ ַדֵב  ַויְּ  

יוֵמא ֵ֥  וָּ                              ֵאלָֹּ֔ הּ֙  

דֵלאהֶ                              וֵעִׁ֖ למ   

ןהַ  ִ֑המ  יהוָּ ןַלָֽ ִׁ֖ בָּ רְּ ֶכִ֛םקָּ יבמ  ֵ֥ ר  יַיקְּ ָֽ םכ  דָָּ֗ םאָּ ֲאֵלֶהֹ֔ ָ֣ תָּ ַמרְּ אָּ ֵאלּ֙וְּ רָּ שְּ ֵנ יי  רֶאלבְּ רַדֵבֵּ֞ מ ָֽ  

C 
 

All are Righteous 
under the Law  

of the Spirit 

 
Section C:  7.1-8.39      (64 verses)
  
 A 7.1-3/4-6/7-25  
 B 8.1-4/5-8/9-11           aba’ 
 A’ 8.12-17/18-30/31-39 

 

 The opening of Numbers reads: ש  ֧הֶאלמ  הוָּ ריְּ ַדֵבֹ֨                                     ַויְּ

צְּ בְּ ה ֶרץמ  םֵמֶאֵ֥ ִ֛ ֵצאתָּ יתלְּ ָ֣הַהֵשנ ָ֗ נָּ יַבשָּ ֶדשַהֵשנ ִ֜ ֩דַלח ֹ֨ ֶאחָּ דבְּ וֵעִ֑ ֶהלמ  א ָ֣ יַנִׁ֖יבְּ רס  ַבֵ֥ דְּ  מ 

ַפָ֣רֵשמ ֹ֔ ַרִׁ֖  סְּ מ  םבְּ ִ֑ תָּ יתֲאב  ֵבָ֣ םלְּ ִׁ֖ תָּ ח  פְּ שְּ מ  ללְּ ֵאֹ֔ רָּ שְּ יי  ֵנָֽ תבְּ לֲעַדָ֣ כָּ וֶאתר אשּ֙ אָ֗ רשְּ םֵלאמ ָֽ  י 

יםו ר   ןֶעשְּ ֶבֹ֨ םמ  ָֽ ֹלתָּ גְּ ג לְּ ִׁ֖רלְּ לזָּכָּ וא  תכָּ דֵ֥ קְּ פְּ לת  ֵאִ֑ רָּ שְּ י  אבְּ ִׁ֖ בָּ אצָּ ֵצֵ֥ לי  הכָּ לָּ עְּ ַמֹ֔ וָּ נָּהּ֙  שָּ

 ִ֛ יותָּ ִׁ֖ תָּ ֵביתֲאב  אשלְּ ישר ֵ֥ ִ֛ הא  ישַלַמֶטִ֑ ִׁ֖ ישא  ֵ֥ וא  יֹ֔ הְּ ֶכָ֣םי  תְּ א  ןוְּ ַאֲהר ָֽ הוְּ ֵ֥ םַאתָּ ִׁ֖ תָּ א  בְּ צ   םלְּ

ֶכִ֑ם  תְּ וא  דִׁ֖ ַעמְּ רַיָֽ יםֲאֶשֵ֥ ֲאנָּש ֹ֔ ָֽ ותהָּ מ ָ֣ שְּ ֶלהּ֙ ֵאֹ֨ ואוְּ הָֽ  
 

2’ 
 

Israel: ‘Righteousness  
is not through Faith, 
but through the Law’ 

 
Section 2’:   9.1-11.36   (90 verses)  
 
 A 9.1-13/14-29/30-33  
 B 10.1-4/5-13/14-11.6  ’
 B’ 11.7-24/25-32/33-36 

 

 The original opening of Deuteronomy was at 1.5b:    רֶאת הֵבֵאִ֛ ֶשֹ֔ ילמ  ָ֣ וא           ה 

ֵ֥ הַ  הָּ ֶבתבָּ ֶכֵ֥םֶשִׁ֖ רַרבלָּ בֵלאמ ִ֑ ֵרָ֣ ח  ינובְּ רֵאֵלִׁ֖ ֶבֵ֥ ינוד  ֧הֱאֹלֵהִ֛ הוָּ ריְּ אתֵלאמ ָֽ הַהז ִׁ֖ ֵ֥ ורָּ  ת 

ֵ֥הר ֵפלָּ רוַבשְּ ִ֛ הָּ הבָּ ֵ֥ בָּ ֲערָּ ֵכנָּי֒ובָּ לשְּ ֶאלכָּ ֮יוְּ ר  ֱאמ  ָֽ רהָּ אוַהֵ֥ םוב ֹ֨ ֶכָ֗ ולָּ עָ֣ ווסְּ נָ֣ הפְּ  ַהֶזָֽ

בָּ ו ַהלְּ וְּ יּ֙ ַנֲענ  כְּ ֶרץַהָֽ ִ֑םֶא  וףַהיָּ ח ָ֣ הנָּ ַבֶנִֶַֽׁ֖גבובְּ ֵאִ֛ תרְּ ָֽ רָּ ַהרפְּ לנְּ ד ִׁ֖ רַהגָּ ֵ֥ וןַעדַהנָּהָּ  נ ֹ֔

ַאבְּ ַתֵ֥  םלְּ ֵתיֶכִ֜ הַלֲאב ֹ֨ ְ֠הוָּ עיְּ ַבָ֣ שְּ רנ  ֶרץֲאֶשָ֣ אָֹּ֔ וֶאתהָּ שָ֣ אוורְּ ֶרץב ֹּ֚ ִ֑ אָּ ֵניֶכִׁ֖םֶאתהָּ פְּ יל   ת 

ב ַיֲעק  לְּ קוָֽ חָּ  צְּ י  םלְּ הָֹּ֨  רָּ
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Righteous Living: 
in regard to Everyone, 

Love fulfils the Law 

 
Section 1’:   12.1-15.33 (91 verses) 
 
 A 12.1-8/9-21/13.1-14 
 B 14.1-8/9-18/19-23 
 B’ 15.1-13/14-21/22-33 

 

In his Letter to the Romans, which Tertius writes, Paul presents his case for 
the replacement of the Old, written, Law with the Law of the Spirit.  

In this letter, the word for ‘Law’ is used 73 times! 
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Closing Greetings and Evidence of Faithfulness – 
Particularly among Gentile women and men 

 
16.1-23    (abb’: 16.1-10/11-16/17-23) 

 


