Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke
(Elfogadott szakdolgozatok 2018/19–2020/21, illetve szakdolgozatcímek /2020/21/1
címlistája ábécében)
Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatok és a leadott, érvényes szakdolgozatcímek
találhatók. A teljesen egyedi címeket nem tüntettük fel. 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. Ha nem
értelmezhető pontosan a cím, de úgy gondolod, köze lehet az általad választott témához,
érdeklődj a dolgozat@szpa.hu címen, és egyéb kérdéseidet is ide várjuk.
Megvédett szakdolgozatok:
Téma
száma

Cím
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

"Aki győz"
A hét kis-ázsiai gyülekezet angyalának írt levél elemzése
"Annak növekednie kell…" A gyülekezetnövekedés kihívásai és
gyakorlati kérdései amerikai kutatások alapján
"Az anyaméh gyümölcse jutalom"
Avagy, hogyan viszonyuljunk Isten ajándékához, a tehetséges
gyermekhez?
"Élet és halál van a nyelv hatalmában" - A nyelv bűnei és annak
orvoslása
"Én vagyok az Úr, a te gyógyítód"- Az Ószövetség kijelentései az
emberi testről, a betegségekről, és a gyógyulásról
"Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket"
- Kommunikációs stratégia a HIT Gyülekezete hit- és erkölcstan
oktatásához
"És nevezd annak nevét Izsáknak"
A nevetés a Bibliában
"Szolgáljatok az Úrnak, a ti Isteneteknek!"
A sikeres szolgálat alapjai
"Szólj, mert hallja a te szolgád" - Sámuel próféta élete
"The Harvest of Grace" - Evangélizációs szolgálat Szlovákiában és
Csehországban
"Vigyázzatok!"
,,Aki győz, az fehér ruhákba öltözik."
- A ruha jelentősége az Ó- és Újszövetségben
,,Derék asszony újratöltve"- avagy,hogyan nyerjünk áldást a házastársi
egységben
,,Idegenek és vándorok a földön" - (Zsidókhoz írt levél11;13)
,,Igyekezzetek a város jólétén..." (Jeremiás 29:7) - Zsidó - keresztény
együttélés vizsgálata Kőbányán a kiegyezéstől a vészkorszakig
,,Krisztusban nincs férfi és nő"
- A nők helyzete a törvény alatt és a kegyelem korszakában, helye a
tekintélyi rendben
,,Tanitsd a gyermeket az ő útjának módja szerint"
- A bibliai nevelés-oktatás módszertana és segédanyagai
„És kipótolom nektek az esztendőket” A késői eső nemzedéke és a
bibliai kárpótlás
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

„Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten Igéje megmarad
bennetek, és legyőztétek a gonoszt.” (A mai generációkat leginkább
érintő korunk negatív hatásai és kihívásai és ezek ellenében igei
alapokon való megállás a fiatalok szemszögéből vizsgálva)
„Senki sem szolgálhat két úrnak”
A babiloni aranyműves
A barátság jelentősége
A beszéd hatása az emberi életre, sorsra
A Biblia útmutatása a gyereknevelésben
A Biblia, mint útikönyv
- Hogyan vezet el Isten beszéde a Mennybe?
A bibliai apostolok élete Pünkösd után
A bölcs gyermek örvendezteti az ő atyját / avagy hogyan tudunk örömöt
okozni Istennek? /
A bölcsesség, mint az élet fája (Példabeszédek 3:18) - A tanítás célja,
módszerei és területei a Példabeszédek könyvében
A bölcsesség típusai
A bűnvallás - A bűnvalló ima szellemi-erkölcsi igazságainak
megvilágítása a Biblia alapján, és gyakorlata az Egyházban
A család és a közösségi média hatása és szerepe a tinédzserek életében
A család, mint a nevelés elsődleges helye
A sikeres családi szocializáció bibliai elvei
A Cseh Testvérközösség és az anabaptisták együttélése. Vallásszabadság
és annak következménye Morvaországban a 16. században
A cserép, mint szimbólum a Bibliában
A Dunaújvárosi Hit Gyülekezete története a kezdetektől a napjainkig és
a város történelme, szellemi és kulturális gyökerei
A hagyományos családtól a kortárs családig
A halál és a túlvilági élet kérdései – A halál utáni élet Isten igéjének
tükrében
A helyi gyülekezetek jelentősége a Thesszalonikabeliekhez írt levél
alapján
A hit és a remény
A hit és a sport
A Hit Gyülekezete zenei szolgálatának története
A hűség fogalma a Biblia tükrében
A huszonegy csapás - A Jelenések könyvében szereplő hét pecsét, hét
kürt és hét pohár eseményeinek szemléltetése
A keresztény családban felnövő gyerekek újjászületése
A keresztények és a politika - Jézus viszonya a politikához
A keresztény munkaerkölcs
A kereszténység Romániában a kommunizmus ideje alatt
A kortárs keresztény zene kibontakozása Romániában
A kőtáblától az üzenőfalig - Kommunikáció a reformáció korában és
most, a Facebook-nemzedék idejében
A kövek szerepe a Bibliában
-A szegletkő, a kő szerepe az ítéletben, 2 drágakő
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

A lélek beteg, de a test jajgat
A pszichoszomatikus megbetegedések vizsgálata a Biblia alapján
A makkabeus felkelés
A megtérés fogalma a Bibliában és a korakereszténységben
A megtéréshez illő gyümölcsök megtermésének a folyamata
A nagy titok. A házasság, mint a Krisztus és az Egyház kapcsolatának
előképe
„A nép, amely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot”
Muszlim ébredési mozgalmak
A nők szerepe a szolgálatban - Nők szolgálata a családban, egyházban,
társadalomban
A nyelvi közvetítés szolgálata az Egyházban
A pietizmus
A pünkösdi karizmatikus ébredés Romániában
A segítő szolgálatok
A sértettség veszélyei - "… lehetetlen dolog hogy botránkozások ne
essenek…"
A sikeres bibliai házasságok "titkai" - Örökérvényű szövetségi elvek
A szarvasi evangélikus egyház története és befolyása
A személyes tanúságtevés
A szeretet értéke a mai nyugati kultúrában, egybevetve a bibliai
szeretettel
A szív és a nyelv közötti összefüggés
A szív és a száj összefüggései
A szív és a száj összefüggései a dicséretben
A szív gyógyulása / Traumák és tragédiák kezelése a Bibliában
A szív megnyerése - Az Úr tanításának megfelelő gyermeknevelés
kulcsa
A szóból is megárt a sok?
Ideje van a hallgatásnak is...
A születésben rejlő erő - Az egyén személyiségére ható tényezők a
születés pillanatában
A tehetség és az elhívás kapcsolata
A teológiai antijudaizmus kezdetei az egyházatyák korszakában
A természeti környezet szerepe a keresztény életben és szolgálatban
A testvéri szeretet alappilérei
A zsidó diaszpóra tisztviselői a pogány államhatalomban
Ábrahám engedelmessége
Áldás és átok Szlovákia régióiban
Állam és egyház viszonya az újkori franciaországi ébredések idején - Az
állam és az egyház viszonya az újkori Franciaországban
Az alkoholizmus - az emberi személyiség leépülése
Az ébredések feltételei a Bibliában és ébredési vezetők írásaiban
Az ébredési mozgalmak történelme a Cseh-Morva-Osztrák
háromszögben
Az efeszoszi gyülekezet történetének tanulságai a mai gyülekezetek
számára
Az életet adó lélegzet
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86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Az elme az Ige tükrében
Az elme megújításának szükséges lépései
Az elragadtatás nagy kérdései
Az emberi kapcsolatok a Biblia tükrében. Értékrendünk meghatározó
szerepe és döntéseink következményei kapcsolatainkban
Az emberiség őstörténete Jásár könyvében
Az érvényesülés aranyszabályai
Az ész és a szellem felcserélése az európai gondolkodásban az
egyházatyáktól Aquinói Tamásig
Az evolúció sejtbiológiai ellenérvei
Az ezeréves királyság az ószövetségi próféciákban
Krisztus ezeréves királyságának rekonstrukciója az ószövetségi prófétai
könyvek alapján a premillenista hermeneutika prizmáján keresztül
Az idő rövid története
Az információs kor hatása a kereszténységre
"Az azonnaliság igénye"
Az örmény kereszténység modern kori története
Az Oszmán-török birodalom zsidópolitikája
Bibliai csaták Józsué és a bírák korában
Bibliai háborúk - az Ígéret földjének elfoglalása
Biztonságpolitikai felvetések bibliai léptékben
Dávid imaélete és annak tanulságai a mai kor hívői számára
Dávid Istent dicsőítő élete
- Dávid életének és zsoltárainak összehasonlítása
Ébredési mozgalmak Európában.
Az evangéliumi megújulás a valdensektől a pietizmusig
Élet és halál magvai
A keresztény és muzulmán mártírság összehasonlító elemzése
Élet és halál van a nyelv hatalmában – a nyelv bűnei és azok orvoslása
Élettudományi kutatások Bibliai határai

106.
107.
108. Élő víz és pusztaság
109. Eltérő kultúrák harmonizálása a házasságban
110. Érdemes gondolatok az iróniáról
Eszkatológia a 2. században
111.
Apostoli atyák és apologéták kora
Ezékiás király életpályája - Izrael ideiglenes fizikai és szellemi
112.
helyreállítása
113. Fogyasztás és követés - Tanítványság a fogyasztói társadalomban
114. Gazdasági „szentenciák” a Példabeszédek és a Prédikátor könyvében
Generációváltás a szolgálatban
115.
Pozitív és negatív példák az Ó- és Újszövetségből
116. Generációváltások kihívásai és tanulságai korunk egyházában
117. Gyermekvállalás a Biblia tükrében
Gyülekezet a pusztában
118.
Mit üzen a pusztai vándorlás a ma élő keresztényeknek?
119. Helyreállítás. Hogyan lesz a pusztából Éden, a romokból palota?
120. Hit és kockázat. A hit és a kockázat kérdése a bibliai hősök életében
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Hitelezés a Biblia tükrében
Hogyan gondolkodj önmagadról?
Hogyan győzhetünk a generációs átkok fölött?
Hogyan győzzük le a vallásos irigységet?
Hogyan hat a szív állapota az ember képességeinek működésére?
Hogyan készüljünk fel az elragadtatásra?
126.
- Bibliai értékrend és jellem az utolsó idők kihívásaiban
Hogyan szabadulhatsz meg a vádlástól Jézus Krisztus keresztáldozata
127.
által?
128. Hűség Isten felkentjeihez
129. Husz János - élete és tanítása

121.
122.
123.
124.
125.

130.
131.
132.
133.

Idő és örökkévalóság Jézus Krisztusban

138.
139.
140.
141.
142.

János evangéliuma - Történelmi háttér és összefüggések

II. Jeroboám és kora

Isten meglátogatásainak tanulságai Jézus földi szolgálatának tükrében
Isten Shalomjába való bemenetel a babiloni fogság példáján keresztül
Isten természetfeletti erejének hatása az emberi testre
134.
Az emberi test magalkotása, romlása és helyreállítása
Az isteni gondviselés a szociális munka alapja / A szociális
135.
segítségnyújtás, amiben az Úr „gyönyörködik”
136. Istentelenek tévelygése/ Szilárd meggyőződésben az utolsó időkben
137. Izraelhez való hozzáállás az Ábrahámnak adott ígéret szerint

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

Jézus Krisztus engesztelő áldozata - Jóm Kippúr alapján
Jézus Krisztus gyógyító csodáinak elemzése
Jézus második eljövetelére vonatkozó próféciák a Zsoltárok könyvében
Kapd el a haját! Bibliai esettanulmányok a rendelt idő felismeréséről
Kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja
Szellemi és kulturális hatások a személyi számítógép ipar fejlődésére a
kezdetektől napjainkig
Kísért a múlt! Ordas eszmék, a Soá és az emlékezetpolitika a 20.
században, Székesfehérvárott
Krisztus, a pedagógus. Jézus tanítási módszertana
Lesz-e még egy nagy ébredés az utolsó időkben?
Makkabeus-felkelés (A zsidóság harca a hellenisztikus világkultúrával
szemben)
Maratoni hit - "Végigharcoltam a szép harcot, befutottam a célba,
megőriztem a hitet;"
“Megemlékezzél a szombat napról.” A szombat üzenete a mindenkori
ember számára.
Mi tekintetben különb hát a zsidó?
,,Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása"
Midlife krízis: válság vagy lehetőség
Misszió a Németországban élő menekültek között
Keresztény hitre tért menekültekkel és közöttük szolgáló
misszionáriusokkal folytatott beszélgetések elemzése a Biblia alapján
Modern függőségek és bálványok
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154. Nagy Heródes és öröksége
155. “Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem”
156. Nevelés és oktatás az Ó- és Újszövetségben
157. Nők a Bibliában
158. Nyelveken szóló reformátusok
Önátadás a Bibliában
159.
Két férfi, akinek sikerült: Mózes és Pál apostol
160. Őrállók
Pál imái
161.
Gyülekezetépítés szellemi támogatása Pál apostol példája alapján
Pál szolgálata a thesszalonikai gyülekezetben különös tekintettel a
162.
személyes pásztorlásra
163. Párválasztás és házasság a Biblia alapján
164. Példakép és tehetség kibontakozása
Polarizációs folyamatok az utolsó időben.
165. Sorsdöntő polarizációs folyamatok, szempontok, útelágazások a
világban és az egyházban az utolsó napokban
Prófétai szó a zsidó királyságok alkonyán - Ámós,Habakuk,Sofóniás és
166.
Jeremiás új fordításban
Pünkösdi egyházak Burkina Fasóban - A Burkina Fasó-i pünkösdi
167. mozgalom keletkezése, gyülekezetek alapítása és növekedése, a
muszlimok felé való szolgálat
168. Rabszolgából fiú. Identitásbeli utazás a keresztény életpályán
169. Reformáció az egyházi zenében
Roma-magyar Híd, A roma kisebbség integrációja a többségi magyar
170.
társadalomba
171. Ruth
172. Salamon háttere, szolgálata, működése
173. Saul élete, működése
174. Schwenkfeld élete, munkássága és mozgalma
175. Spirituális kapcsolódás és eksztázis
Szabadság vagy fogság? - Az egyéni szabadság egyházi és filozófiai
176.
megközelítései
177. “Szellem szerint járjatok”
Szellemre hangolva - Hogyan tudjuk megtalálni a Szent Szellem
178.
vezetését?
Szemelvények Csorna és Rábaköz egyháztörténetéből és szellemi
179.
hátteréből
180. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok
Szolgáljátok az Urat,a ti Isteneteket - Bibliai alapelvek a keresztény
181.
szolgálatról
182. Társadalmi szerepvállalás a Biblia tükrében
183. Tiszteletadás az egyházban
Törvénykezés és igazságosság
184.
A Jób és barátai között zajló párbeszéd elemzése
Tradíciók hatása a keresztény családban
185.
A tradíció kialakulásának hatásai és az ellene fordítható eszközök
6
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186. Trón és Oltár - Az állam és az egyház viszonya a Kádár-korszakban

161

187. Tűréshatár - Mit és meddig kell tűrni?
188. Út a szégyenből a dicsőségbe
Vágyom, tehát vagyok?
189.
- A vágyak, mint életünk mozgatórugói?
Váljunk Krisztusban érett emberré!
190.
A lélek megújítása az újjászületés után
Vallási és társadalmi mozgalmak az Egyesült Államokban a XX.
191.
században
Érvényes címbejelentők:
Cím
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13..
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

" Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!"
A félelem romboló hatása az egyéni életben és a társadalomban
"A vén ember orcáját becsüld meg…"
"Igen a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket…”
“Énekeljetek bölcsességgel…”
„Előtökbe adtam az áldást és átkot: válaszd azért az életet!...”
„Te az igazságban gyönyörködsz, mely a vesékben van”
Az ember egyes szerveinek értelmezése az anatómia és a bibliai kijelentések
fényében.
A "bírák korából" a "királyságba"
Fejezetek a miskolci Hit Gyülekezete történetéből
A belső lelki sérülés, a megfáradás, a kiégés legyőzése, avagy hogyan
őrizhetjük meg a lelkesedést életünk végéig
A bűnről János írásai alapján
A győzedelmes egyház teológiája és annak értelmezése különös tekintettel
Dosztojevszkij A nagy inkvizítor poémájára
A hit abszurdítása
Traumák feldolgozása
A keserűség gyökere
A korinthusi gyülekezet és mai aktualításai
A megpróbáltatások szerepe a jellem formálásában
A sérelmek, a megfáradás, a kiégés legyőzése
Az érzelmi sérülések lehetséges okai, eredete, bemutatása Ószövetségi
példákkal.
A Szent Szellem és a hívő kapcsolata
A szív
A világ világossága
Az anglikán egyház
Kialakulásának körülményei és működése
Az istenfélelemről
“Kicsoda az aki féli az Urat”
Dávid mint Isten szíve szerint való férfiú
Ébredés a Közép-afrikai Köztársaságban
Ébredések Kínában
7
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

A kereszténység története és kihívásai az országban
Egy valótlan vád igaz krónikája
"Véres föld véres városok..."
Győzelem a félelem felett!
Jézus az élet kenyere
Jézus és az Apostolok útmutatásai a testvéri és emberi kapcsolatokra nézve
A magyar pünkösdi mozgalom Jugoszláviában
Kis-Ázsia vallástörténete
Az ember egyes szerveinek értelmezése az anatómia és a bibliai kijelentések
fényében.
Krízishelyzetek kezelési stratégiái bibliai történetekben
Letett életek
“Megértve meglátható…”
Istenbizonyíték-típusok a skolasztikában
Népek, nemzetek és nyelvek
“Platon a barátom, Arisztotelész a barátom, de a legjobb barátom az
Igazság…”
Newton látása a világbirodalmakról
Pünkösdi egyházak Guineaban
Reinhard Bonnke élete és szolgálata
Szólás, szabadság
Tekintélyi rendek a Bibliában
Család, munkahely, állam, egyház
Veganizmus
Nyugati és keleti alapok a Biblia tükrében
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