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Pál apostol Rómabeliekhez írt levele a Biblia egyik legnagyobb hatású irata, mely döntő
szerepet játszott többek között a lutheri reformáció eszmei alapjainak lefektetésében is. A
tantárgy a levél alapeszméit tekinti át, a teljes Biblia összefüggésébe helyezve őket. A
téma feldolgozása magában foglalja a levél keletkezéstörténetét, Pál apostol
munkásságában elfoglalt szerepét és eszmetörténeti kapcsolódásait is (különösen az
Ószövetség összefüggésében).
Bibliai etika és antropológia 2.
Az áttekintésre kerülő alapeszmék a következők:

Az evangélium értéke;

A hit általi megigazulásra és a Szentlélekben való életre vonatkozó tanítás;

A predesztináció tana, röviden kitérve ennek későbbi értelmezéseire is
(Augustinus, Kálvin);

Izrael és a pogányok kiválasztottságának kérdése (az előre ismerés témájához
kapcsolódva);

A gyakorlati kereszténység alapvető kívánalmai;

Jézus feltámadásának valósága.
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