Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke
(Elfogadott szakdolgozatok /2015–2017/, illetve szakdolgozatcímek /2016/17/ címlistája ábécében)
Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találod. Minden címleadás
után újabb azonosságok keletkezhetnek, ebben az esetben megkeressük a címet később leadó
hallgatót a módosítás érdekében. Ugyanazt a témát más szempontból meg lehet írni. Tájékoztatásul
megadjuk a témajegyzék kapcsolódó témáinak számát is a teljesség igénye nélkül. Kérdéseiddel
fordulj Mondovics Napsugár tanárnőhöz személyesen, illetve a dolgozat@szpa.hu címen. Ha nem
értelmezhető pontosan a cím, de úgy gondolod, köze lehet az általad választott témához, érdeklődj a
fenti elérhetőségeken.
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Hűség és hűtlenség okainak
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A Szent Szellem gyümölcsei a
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A szociális háló működése a Tórában
A szorgalom az ember drága kincse
A természet iskolája - Amire a természet tanít
a Szentírás alapján
A tömegmédia hatása és a "Ne kívánd!"
parancsolat konfliktusai: probléma és
megoldás a Biblia tükrében
A víz a Mindenható kezében
Ábrahám életútja
Álom és álom-magyarázat az Ószövetségben
Amilyenek a Noé napjai voltak
Az ádámi faj sajátosságai
Az alkoholizmus - az emberi személyiség
leépülése
Az állam és az egyház viszonya a
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Az anabaptista mozgalom Svájcban
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Az áruló, a cserbenhagyó és a hűséges
Árulás, cserbenhagyás és hűség példái és
tanulságai az Újszövetségben
Az Atyaság
Az efeszoszi gyülekezet történetének
tanulságai a mai gyülekezetek számára
Az egyedül bölcs Isten
Az elhívás. Az Isteni általi elhívásra adott
emberi válaszok
Az elme az Ige tükrében
Az első Ádám és a második Ádám közötti
különbségek. "Élek pedig többé nem én,
hanem él bennem a Krisztus"
Az értelem működésének antropológiai
vizsgálata az Ószövetség alapján - Az értelmi
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ószövetségi fogalmak exegetikai és bibliai
antropológiai vizsgálata
Az ész és a szellem felcserélése az európai
gondolkodásban
Az Evangélium hirdetése a börtönökben
Az ezékieli háború - A háborúban szereplő
országok meghatározása és gazdasági,
politikai környezetének elemzése
Az igehirdetés bolondsága
Az ihletett beszéd
Az Isten tiszteletének formái az Ó- és
Újszövetségben
Az Úr erőt ad a megfáradottnak
Az Úrnak kedves illat
Barátság, testvériség a Bibliában
Betöltött elhívások - A nyugati kultúrkörön
kívül szolgáló hajadon misszionáriusnők a
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Bibliai háborúk - az Ígéret földjének
elfoglalása
Biztonságpolitikai felvetések bibliai
léptékben
Dávid imaélete és annak tanulságai a mai kor
hívői számára
Derek Prince tanítói szolgálata
Ébredési mozgalmak a Bakonyban
Ébredési mozgalmak Somogyban a 20.
században a rendszerváltás időszakáig
Ébredési mozgalmak Sziléziában
Egyéni dicséretek a Biblia könyveiben
Elkendőzött sorsok
Elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek
Élni hagyni és élni segíteni
Elvetettség
Én tartom meg fiaidat
Engesztelés
Értekezés az ébredések technikatörténeti
vonatkozásairól
Eszter királyné elhívása
Európa és a zsidóság
Evangelizációs formák a Hit Gyülekezetében
a kezdetektől napjainkig
Farizeizmus régen és ma
Fogságból való szabadulás
Gazdasági válsághelyzetek és megoldásuk az
Ó- és Újszövetségben
Gondolat
Gyámolítás, segítségnyújtás a Bibliában és a
szolgálatában
Gyermeknevelés és annak hatása az ember
életére.
Hadviselés az Újasszír Birodalomban
Hazugságok hálójában
Hogyan hat a szív állapota az ember
képességeinek működésére?
Hogyan kell megharcolni a hátterünket, a
múltunk árnyékait?
Holokauszt Nyugat-Szlovákián
HORDOZTALAK TITEKET SAS
SZÁRNYAKON - Isten szeretetének
megnyilvánulásai Mózes második könyvének
tükrében
Idő és örökkévalóság Jézus Krisztusban
Igaz-e a réselmélet? Fiatal föld - öreg föld
Illés és Elizeus szolgálata, csodáik
Israel ünnepei - The Feasts of the Lord.
Understanding the Significance, Past, Present
and Future Aspects of the Seven Feasts of
Israel
Isten a "váltság" - menedzser
Isten akarata lakóhelyünk megválasztásában
Istennek beszéde nincs bilincsbe verve
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Istennel járni - A szellemi emberré válás
szükségessége
Izrael helyreállítása az ószövetségi
próféciákban
Izzadság, könnyek, vér
Jákob élete
Jézus igája
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Hogyan kerülhetjük ki az
aposztázia csapdáit

Jézus Krisztus személyének
teológiatörténeti olvasata a
bibliai kinyilatkoztatáshoz mérve
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Jézus Krisztus a Jó Pásztor - Pásztorlási
alapelvek a juhászat gyakorlatában
Jézus Krisztus engesztelő áldozata - Jóm
Kippúr alapján
Jézus Krisztus felfedezése a Grádicsok
énekeiben
Jób könyvének tanulságai
Jónak lenni unalmas?
József pályájának erkölcsi tanulságai
Kereszténység a mai Kambodzsában
Kicsoda állhat meg az igazak
gyülekezetében?
Kilúgozott mennyország
Kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod.
Konstantin és Metód
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Krisztológiai tévtanítások
Krisztusban - A vadonatúj teremtés realitása
Kútépítés a biblia tükrében
Kürtzengés-összegyűjtés az Újszövetségben
Legyen világosság
Maratoni hit
Mártírok útja
Micsoda az ember?
Az ember teremtésének céljai
Miért pont engem ért ez a csapás?
Mohács harcai. Fejezetek Mohács
egyháztörténetéből
Nemcsak kenyérrel él az ember
Nincs új a nap alatt.
Női identitás a Biblia tükrében
Odaszánás, letett élet
Oroszországról Oroszországnak ( A XIX.
századi - orosz irodalom jellegzetes
embertípusa a Biblia tükrében )
Örök múlt - metafizikai portré
Példázatok a rövid prófétai könyvekben
(Zakariáson kívül)
Példázatok Isten országáról
Péter és Pál apostol prédikációinak tanulságai
retorikai szempontból
Reformáció az egyházi zenében
Ruth - akitől tanulhatunk
Sorsformáló döntések az Ószövetségben
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Szellemi Atyaság. The Concept, Examples
and Blessings of Spiritual Fatherhood in the
Holy Scriptures
Szellemre hangolva - Hogyan tudjuk
megtalálni a Szent Szellem vezetését?
Szent Szellem gyümölcsei Izrael királyai
életében
Születéstől a celláig – a cellától az
újjászületésig
Törvénykezés és igazságosság
A Jób és barátai között zajló párbeszéd
elemzése
Váljunk Krisztusban érett emberré! A lélek
megújítása az újjászületés után
Vezető szolgálatok segítése
Vissza a jövőbe
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Sámuel próféta élete
Az újjászületés lépései és az új ember
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A párválasztás
Drágakövek a Bibliában
Trón és Oltár
A Biblia mint útikönyv
Saul élete, működése
Követhető életmód - példamutatás Timóteus
életében
A családban szerzett apakép hatása a
személyes istenkép alakukására
Prágai defenesztráció - Az első prágai
defenesztráció 1419. július 30-án
A szív fogalma és fajtái
Az intertestamentális kor áttekintése Dániel
könyve és a történelmi feljegyzések alapján
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Az istenfiúság áldásai a keresztény életben
Élettudományi kutatások Bibliai határai
Washington városa
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Halálomat túl élve - Holokauszt túlélők
megküzdési stratégiái
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Isten hűsége
"Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket..."
(Márk 10:14)
A keresztény és az internetes függőség
Nevelés és oktatás az Ó- és Újszövetségben
A bibliai férj
"Krisztusban nincs férfi és nő"
A Szent Lélek ajándékai az apostolok
cselekedeteinek fejezeteiben
Messiási királyság eszkatologikus uralma
Énekek éneke
Isten beszdéhez való helyes viszony a Tórában
Holokauszt túlélők történeteinek elemzése
Második generációs szolgálók jellemfejlődése
, kiképzése
Az igaz ember útja a biblia bölcseleti
könyveiben
Szellemre hangolva
Háborús csodák az Ószövetségben
A papi és lévitai rend. A papi funkciók
kapcsolata a másik két hivataléival
A váci Hit Gyülekezete története
Helyreállítás
A mártírok vére mag
Az ébredések feltételei ébredési vezetők
írásaiban
A ruha jelentősége az Ó- és Újszövetségben
Pál apostol imái
Hogyan győzhetünk a generációs átkok fölött.
A tehetség és az elhívás kapcsolata
Hogyan készüljünk fel az elragadtatásra?
A bibliai értékrend és jellem az utolsó idők
kihívásaiban
A keresztény nő Pál tanítása szerint
A család és a közösségi média szerepe a
tinédzserek életében
Izrael a próféciák tükrében
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Midlife krízis: válság vagy lehetőség
Az identitás hatalma
A teológiai antijudaizmus kezdetei az apostoli 152
atyák korszakában

