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Vizsgakövetelmények a Római levél (kiegészítés) tantárgyhoz 
 
 
A tantárgyat írásbeli vizsga zárja, melynek témakörei a Római levél 12-15. fejezetéhez igazodva a 
következők: 
 

12. fejezet: 
  

• Miért “Isten irgalmasságára” hiavatkozva fordul az apostol a gyülekezethez, és mi a 
“kérlek”-nek fordított parakaló szó eredeti görög jelentéstartalma? 

• Az ószövetségi áldozati rendszer mely elemére utal az “Istennek tetsző áldozat” 
kifejezés? 

• Mi a “változzatok el” kifejezés jelentéstartalma? (Utalás az eredeti görög szó 
jelentésére is!) 

• Mit jelent az alábbi kijelentés: “Józanul gondolkodjatok, amint Isten adta kinek-
kinek a hit mértékét”? 

• Mi a jelentősége annak, hogy az apostol az emberi testhez hasonlítja a keresztény 
gyülekezetet? 

• Mire van elsősorban szükség ahhoz, hogy az ember a “hit szabálya” szerint tudja 
teljesíteni szolgálatát?  

• Mit jelent “iszonyodni a gonosztól, és ragaszkodni a jóhoz”? 
• Mit jelentenek az alábbiak?: 

- “örvendezés a reménységben” 
- “állhatatosság a megpróbáltatásban és az imádságban” 
- “közösségvállalás a szentek szükségleteiben” 
- “örüljetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal” 

• Melyek az ellenségszeretet legfőbb jellemzői? Mit jelent a következő felszólítás: “Ne 
győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóvel győzd meg”? 

 
13. fejezet: 

 
• Milyen kifejezést használ Pál, amikor a felső hatalmak iránti engedelmességről 

beszél, és mi ennek a jelentősége? 
• Milyen értelemben mondhatjuk, hogy “a létező hatalmak Istentől rendltettek”? 
• Mit jelent a “ne támadj a hatalmasság ellen” elve, és milyen ó- és újszövetségi 

példákat említhetünk ennek betöltésére? 
• Hogyan működhet együtt az ember a földi hatalmasságokkal, hogy betöltsék Istentől 

kapott rendeltetésüket? Hogyan értelmezhető Jézus felszólítása: “Adjátok meg ami a 
császáré, a császárnak, ami pedig Istené, az Istennek”? (Rávezető kérdés: Mire terjed 
ki a földi hatalom, és mire Isten jogköre?) 

• Hogyan egyeztethető össze a földi hatalom iránti engedelmességgel a lelkiismereti 
alapon történő engedetlenség? Milyen helyzetekben indokolt az utóbbi? 

• Milyen konkrét módon fejezhetjük ki alárendelődésünket a földi hatalmak iránt, és 
hol beszél erről az apostol? 

• Milyen “egyetemes tartozást” említ az apostol, és minek a gyümölcse ez? 
• Milyen érvekkel buzdít az apostol a lelki éberségre? Melyek a “világosság 

fegyverei”? (Hivatkozás a legfontosabb párhuzamos igehelyre is.) 
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 14,1-15,13 versek: 
 

• Milyen két gyakorlati területtel kapcsolatban merült fel a “hitben erőtelenek” vagy 
“erőtelen lelkiismeretűek” iránti viszonyulás problémája? Melyik levelében beszél 
erről részletesen az apostol?  

• Mit jelent pontosan az “erőtelen lelkiismeret” 
• Milyen hibát hajlamosak elkövetni az erőtlen lelkiismeretűek iránt azok, akiknek a 

lelkiismerete jól működik? Milyen hibára hajlamosak az erőtlen lelkiismeretűek? 
Hogyan oldható fel mindkettő a valódi szeretetben? 

• Mit jelent a következő kijelentés: “Semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi 
annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja”? 

• Milyen három fő ismérve van annak, hogy az ember életében megnyilvánul “Isten 
országa”, vagyis Isten uralma? 

• Milyen szempontokat kövessenek az erős lelkiismeretűek, ha szembesülnek a hitben 
erőtlenek aggályaival? Kinek kell kihez alkalmazkodnia, és miért? 

• Mit jelent a “magunknak kedveskedés”, és milyen ezzel ellenkező utat vázol fel az 
apostol?  

• Mi a valódi egység alapja a gyüelekeztben, és mit kell ezért kinek-kinek megtennie? 
• Melyek az Istenbe vetett reménység forrásai? Miért fontos, hogy a reménység a 

“hivésben” teljesedik ki?  


