Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok
készítéséhez1
Kedves Hallgatók!
Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok
illetve szakdolgozatok tárgyának megválasztásához. Az itt található címek között egyes szigorlati
tételek is szerepelnek, amit érdeklődéseteknek megfelelően szűkíthettek is. Ugyanannak a témának
különböző aspektusait egyszerre több hallgató is feldolgozhatja, de ha egy témakört többen
választanak, előfordulhat, hogy más téma feldolgozását kérjük.
Kiindulópontként ajánljuk figyelmetekbe az egyes tantárgyak kötelező, illetve ajánlott nyomtatott,
illetve elektronikus irodalmaként felsorolt forrásokat.
A címválasztással kapcsolatos kérdéseket a dolgozat@szpa.hu címen várjuk.
A Szent Pál Akadémia tanárai, oktatói

A Szent Lélek ajándékai
Felfüggesztve
Felfüggesztve
Felfüggesztve
Felfüggesztve
Felfüggesztve
Felfüggesztve
Felfüggesztve
Isten Szellemének hét manifesztációja és a kilenc szellemi ajándék kapcsolata. (Ésaiás 11,12 és az 1. Korinthusi levél 12. részének összevetése – Hack Márta)
9) A Szent Szellem gyümölcsei a kapcsolatokban (Hack Márta)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Alaptanítások, Fundamentális teológia
Surjányi Csaba által megadott témák (*)
10) A megtérés
11) A hit és a remény*
12) Hit és megvallás*
13) Hogyan lehet növelni a hitet?*
14) A vízkeresztség
15) A Szent Szellemben való keresztség
16) A kézrátétel
17) A halál és a túlvilág kérdései
18) Ószövetségi és újszövetségi kijelentések a feltámadásról
19) A halottak feltámadásának menetrendje
20) A történelmi ítélet
21) Az örök ítélet
22) A Szentháromság I.: az Atya*
23) A Szentháromság II.: a Fiú*
24) A Szentháromság III.: a Szent Szellem*
A Boldogmondások* - ld. a Bevezetés az Újszövetségbe témák között
25) Isten terve a nemzetek számára*
26) Izrael helyreállításának programja*
27) Az Egyház kialakulása és küldetése*
Lezárva: 2021. október 27. (A listában minden, így azok a címek is szerepelnek, melyeket közben esetlegesen már
megírt valaki, így a “meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéké”-t is szükséges átnézni a témaválasztás előtt.)
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Ószövetség
Ruff Tibor által megadott témák
28) Diktatúra, királyság és demokratikus vezetés viszonya az Ószövetségben
29) Felfüggesztve
30) Felfüggesztve
31) A gyógyulás csodái az Ószövetségben
32) Jézus Krisztus gyógyító csodáinak elemzése
33) Góg - Magóg háborúja
34) Izrael helyreállítása az ószövetségi próféciákban
35) Második generációs szolgálók jellemfejlődése, kiképzése (Józsué, Elizeus stb.)
Szöllősi Tibor által megadott témák
36) Templomtörténet az isteni üdvtervben
37) A példázatok szellemi hatásmechanizmusának vizsgálata az Ószövetségben
38) Izrael összegyűjtései a végidőkben
39) Isten országa az ószövetségi kijelentésben
40) A prófétai, papi és királyi hivatal együttműködése Isten országának építésében
41) Izrael polgárháborúi
42) A helyreállítás menetrendje a babiloni fogság után
43) II. Jeroboám és kora
44) A dávidi szövetség rövid- és hosszú távú aspektusai
45) Jom Kippur
46) 5Mózes 17:14-20 - a "királytörvény"
47) Erőajándékok az Ószövetség idején
48) Kijelentés-ajándékok az Ószövetségben
További ószövetségi témák
49) Ószövetségi kánon, az ószövetségi könyvek csoportosítása. Apokrifek és pszeudepigrafák
50) A Teremtés könyve
51) Izrael története az Exodustól a honfoglalásig
52) A Sínai szövetség és Mózes törvénye
53) A Tóra mint „Krisztusra vezérlő mester”. Az izraelita ünnepek
54) Józsué és a bírák kora
55) Saul élete, működése
56) Dávid élete, működése
57) Salamon élete, működése. Salamon könyvei
58) A biblia bölcseleti könyveiről általában. Jób könyve
59) A zsoltárok könyve. Messiási próféciák a zsoltárokan
60) Izrael királyai, életük, működésük: I. Jeroboám-Zimri
61) Izrael királyai, életük, működésük: Omri dinasztiája
62) Izrael királyai, életük, működésük: Jehu dinasztiája
63) Izrael királyai, életük, működésük: Sallum-Hósea
64) Júda királyai, életük, működésük: Roboám-Josafát
65) Júda királyai, életük, működésük: Jórám-Uzziás
66) Júda királyai, életük, működésük: Jótám-Amon
67) Júda királyai, életük, működésük: Jósiás-Sedékiás
68) Júda babiloni fogsága, élete a perzsa érában
69) Hazatérések a babiloni fogságból
70) Példázatok a történeti könyvekben
71) Példázatok Jeremiás és Dániel könyvében
72) Ezékiel példázatai
73) Zakariás példázatai
74) Példázatok a rövid prófétai könyvekben (Zakariáson kívül)
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75) Isten országa az ószövetségben. Az ószövetségi hivatalok szerepe, együttműködése Isten
országának felépítésében
76) Az izraelita prófétai hivatal eredete. A kapcsolódó héber terminológia. 5Móz 18:9-22
77) A prófétai hivatal természete, a prófétai tevékenység. Kapcsolat a másik két hivatallal
78) A prófétai kijelentésvétel és kommunikáció formái az ószövetségben. A kapcsolódó héber
terminológia
79) A Mózes előtti kor prófétái. A pátriárkák élete
80) A prófétai szolgálat Izraelben a Mózestől Sámuelig terjedő korban
81) A prófétai szolgálat Dávid korában. Dávid messiási próféciái
82) A prófétai szolgálat Dávid kora után Elizeussal bezárólag. Illés és Elizeus szolgálata, csodáik
83) Az Elizeus után élt nem „író” próféták. Abdiás, Jóel és Jónás. Hátterük, szolgálatuk, üzenetük
84) Ámós, Hóseás és Mikeás. Hátterük, szolgálatuk, üzenetük
85) Ésaiás. Háttere, szolgálata, üzenete
86) Náhum, Sofóniás, Habakkuk. Hátterük, szolgálatuk, üzenetük
87) Jeremiás. Háttere, szolgálata, üzenete
88) Ezékiel. Háttere, szolgálata, üzenete
89) Dániel. Háttere, szolgálata, üzenete
90) Aggeus, Zakariás, Malakiás. Hátterük, szolgálatuk, üzenetük
91) A papság eredete. A melkizedeki és az ároni papság összevetése. Zsolt 110; Zsidó 7
92) Az izraelita áldozati rendszer
93) A papi és lévitai rend. A dávidi istentisztelet. A papi funkciók kapcsolata a másik két
hivataléival
94) Izraelita főpapok életrajza
95) Az izraelita főpapok funkciói, felszentelésük, beiktatásuk
96) A babiloni rendszer papsága. Hamis próféták
97) A király hivatala az ószövetségben. A „királytörvény”. Kapcsolat a másik két hivatallal

Héber nyelv és exegézis
Hack Márta által megadott témák
98) Messiási próféciák az Ószövetségben
99) Szimbolikus nevek az Ószövetségben: a Messiás ismertetőjelei a profetikus nevek tükrében
100) A Messiás származásának, születési helyének előrejelzései

Bevezetés az Újszövetségbe
101) Előzmények: Az intertestamentális kor áttekintése Dániel könyve (és a történelmi
feljegyzések) alapján
102) Előzmények: A felekezetek I. (a farizeusok és a szadduceusok, a szanhedrin)
103) Előzmények: A felekezetek II. (a zelóták, esszénusok, qumrániak, heródiánusok,
szamaritánusok)
104) Előzmények: A Templom és a zsinagógák Jézus korában
105) Előzmények: A Római Birodalom
106) Előzmények: A messianisztikus várakozás
107) Máté evangéliuma szerzője, keletkezése, háttere
108) Máté evangéliuma tartalma, jellemzői
109) Márk evangéliuma tartalma, jellemzői
110) Márk evangéliuma szerzője, keletkezése, háttere
111) Lukács evangéliuma szerzője, keletkezése, háttere
112) Lukács evangéliuma tartalma, jellemzői
113) János evangéliuma szerzője, keletkezése, háttere
114) János evangéliuma tartalma, jellemzői
115) A Boldogmondások
116) Jézus élete és szolgálata I. (születésének előzményei, körülményei, gyermekkora)
117) Jézus élete és szolgálata II. (nyilvános tevékenységének kezdete)
118) Jézus élete és szolgálata III. (korai júdeai, galileai, szamariai szolgálat)
119) Jézus élete és szolgálata IV. (első galileai szolgálat)
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120) Jézus élete és szolgálata V. (második galileai szolgálat)
121) Jézus élete és szolgálata VI. (harmadik galileai szolgálat)
122) Jézus élete és szolgálata VII. (a felmenetel Jeruzsálembe, a pereai szolgálat)
123) Jézus élete és szolgálata VIII. (az utolsó hét Jeruzsálemben, a megváltás és a feltámadás)
124) Az Apostolok cselekedetei könyve
125) A jeruzsálemi gyülekezet születése és története
126) A pogánymisszió kezdete (Csel. 8-12. fej.)
127) Pál első missziós útja és a Galata levél (Csel. 13-15. fej. + Gal.)
128) Pál második missziós útja és a Thesszalonikai (eszkhatológiai) levelek
129) Pál harmadik missziós útja és a Korinthusi (szoterológiai) levelek, Róma levél
130) Pál fogsága és útja Rómába
131) A fogságból írt (krisztológiai) levelek (Ef., Fil., Kol., Filem.)
132) A pásztori levelek (1-2 Tim., Tit.)
133) A zsidókeresztény levelezés (1 Pt., Jakab, Zsid.)
134) A „főapostoli végrendelet-levelek” (2Pt, 2 Tim) és a Júdás levél
135) János levelei
136) Jelenések könyve

Történeti jellegű témák
Grüll Tibor által megadott témák
137) Az emberiség őstörténete Jásár könyvében
138) Vízözön-elméletek [természettudományokban járatosaknak]
139) Noé áldásának következményei a világtörténelemben
140) Zsidók Egyiptomban [angol nyelvtudás szükséges**]
141) Asszír és babiloni krónikák és az Ószövetség [angol nyelvtudás szükséges***]
142) Dávid birodalma [angol nyelvtudás szükséges*]
143) Az izraeli királyság külkapcsolatai
144) A LMLK pecsétek és a júdeai királyság gazdasága [angol nyelvtudás szükséges***]
145) A perzsa és görög birodalom Dániel könyvében
146) A Makkabeus-felkelés
147) A Jubileumok könyvének földrajzi világképe [angol nyelvtudás szükséges*]
148) Nem-zsidó népek az Ószövetségben [angol nyelvtudás szükséges*]
149) Róma és a zsidóság kapcsolata a Makkabeusoktól az első zsidó háborúig
150) A Római Birodalom az Ó- és Újszövetségben
151) A pénz az Újszövetségben
152) Római helytartók az Újszövetségben
153) Flavius Josephus és az Újszövetség
154) A zsidó történelem a qumráni tekercsekben [angol nyelvtudás szükséges**]
155) Az EU, az USA és az ókori Róma [angol v. francia v. német nyelvtudás szükséges**]
156) A bibliai régészet története [angol nyelvtudás szükséges*]
157) A történeti kritika kritikája [angol nyelvtudás szükséges***]
Fontos figyelmeztetés! A bibliai történelemhez általában viszonylag kevés olyan magyar nyelvű
forrás és szakirodalom áll rendelkezésre, amely tudományos jellegű szakdolgozathoz felhasználható.
Ezért szinte valamennyi fenti témához szükséges némi idegennyelv-ismeret. Külön megjelöltem azokat
a témákat, ahol elengedhetetlenül szükséges az idegennyelv-tudás, mert az alapművek angol nyelven
íródtak. A csillagok a szükséges nyelvtudás erősségét ill. az elolvasandó anyag mennyiségét jelzik:
*középfokú nyelvtudás, kevés gyakorlattal; **stabil középfokú nyelvtudás némi gyakorlattal;
***felsőfokú nyelvtudás, begyakorlottság.
Horváth András által megadott témák
158) Nevelés és oktatás az Ó- és Újszövetségben
159) Korai egyháztörténeti témák (személyes egyeztetés alapján)
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Kulcsár Árpád által megadott témakörök
160) Ébredési mozgalmak története
161) Állam és egyház viszonya különböző korokban és különböző országokban
162) Települések és régiók egyháztörténete
163) Egyház a történelemben

Bibliai antropológia
164) Az ember teremtése. Példák arra, hogy az ember szellemét az Ige megkülönbözteti a Szent
Szellemtől
165) Az ádámi faj sajátosságai
166) A bűn eredete és Lucifer bűnének természete
167) A bűn bejövetele az emberiség életébe és a bukás belső folyamata
168) Hogyan állt ellen Jézus Krisztus az ördög kísértésének?
169) Az Istentől való elszakadás következményei az ember sorsában. Az ember alkotórészeinek
eltorzulása a bűnbeesés után
170) Az első Ádám és a második Ádám közötti különbségek
171) A lelkiismeret (meghatározása és működése az Ige alapján; működése és elfojtása a
gyakorlatban)
172) A szív (Fogalma és fajtái. Jelentősége a megtérésben. A szív mint az élet forrása. A szív és az
emberi természet. A szív és a beszéd kapcsolata. A szív és a bizalom. A szív stabilitása. A szív
mint lakóhely. A régi és az új szív. A szív és Isten szeretete. Kapcsolata a megbocsátással. A
szívközpontú élet fontossága)
173) Az elme megújításának szükségessége. A régi és az új elme közötti különbség. A kijelentés
Szelleme és a beszéd jelentősége; a magaslatok lerombolása, a belső békesség és a keresztény
elmélkedés
174) Az ész és a szellem felcserélése az európai gondolkodásmódban
175) Az akarat (Meghatározása. A kényszer és a szabad akarat közötti különbség. Az akarat
háromféle működése)
176) A szív és a nyelv összefüggése (A káromlás, a hazugság, a vallásos hazugságok és az
átkozódás. A hit beszéde. Az áldásmondás)

Krisztológia
177) A Krisztus istenségét bizonyító ószövetségi próféciák
178) Krisztus genealogiája az ószövetségi próféciák alapján
179) Krisztus származásáról, születési helyéről szóló ószövetségi kijelentések
180) Krisztus szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról szóló ószövetségi kijelentések
181) Jézus Krisztus tanítási módszerei
182) Dániel 9. része alapján a Messiás eljöveteléről szóló ígéret
183) A megváltás nyolc aspektusa
184) A Messiás elárulására vonatkozó próféciák
185) A Messiás megtestesülésének ténye, szükségszerűsége és természete
186) Krisztus megtestesülésének okai
187) Jézus Krisztus alapvető isteni tulajdonságai
188) Jézus Krisztus isteni cselekedetei
189) Jézus Krisztus emberi mivoltáról való tények az Újszövetség alapján
190) Ádám bukásának következményei
191) Hogyan semmisíti meg Krisztus a Sátán munkáját?

Egyháztan
192) Az „egyház”, gyülekezet szó héber és görög megfelelőinek részletes elemzése. E szavak
tartalma az ókori zsidó, ill. görög kultúrában
193) Az egyház előképei az Ószövetségben
194) Az egyház helye Isten tervében és akaratában
195) Hogyan válik valaki az Egyház tagjává? A „kőszikla” kérdése
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196) Az igazi egyház bibliai ismérvei
197) Hatalom és tekintély az Egyházban. Az egyházvezetés alapjai
198) Az egyházvezetésben a történelemben kialakult főbb hibás modellek és összehasonlításuk a
biblikussal
199) A szolgálati ajándékok
200) A presbiterek
201) A diakónusok

Bibliai etika
Hack Péter és Hack Márta által megadott témák
202) „Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem!” (Mik az idegen istenek egy vallástalan
kultúrában? )
202a) „Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem!” Az okkultizmus tilalma és bibliai szankciói
202b) Noé szövetségének etikai tartalma
203) Az érvényesülés aranyszabályai (József és Dávid életének tanulságai)
204) Ahogyan Noé korában volt… Noé kora és az utolsó idők hasonlóságai
205) A bibliai családmodell. Az egynejűség újszövetségi követelményének bizonyítása
206) A csalásról (Jákób életének tanulságai)
207) „Élet és halál van a nyelv hatalmában” – a nyelv bűnei és annak orvoslása
208) A bölcsesség típusai Jakab levelében: a felülről való bölcsesség ismérvei; megkülönböztetése
a földi, pszichikus, démonikus bölcsességtől
208a) Mutasd meg a hitedet a cselekedeteidből! Jakab levele és a Hegyi beszéd összevetése
208b) „Én pedig azt mondom néktek…” Jézus Krisztus Hegyi beszédének elemzése a mózesi
törvény tükrében
209) Mi lenne, ha mindenki betartaná az Aranyszabályt? Esszé egy lehetséges világról
210) A tömegmédia hatása és a „Ne kívánd!” parancsolat konfliktusa: probléma és megoldás a
Biblia tükrében
211) A szexuális bűnök romboló hatása a testi-lelki egészség és a társadalom szempontjából
A válás fő okai és a válás hatása a következő generációra
212) A pusztai vándorlás erkölcsi tanulságai
213) A bűnvallás hatása az egyén és a nemzet vonatkozásában
2013a) „Ádámban mindnyájan meghaltak.” A bűn egyetemes uralmának bibliai bizonyítékai
214) „Titkos bűnöktől tisztíts meg engem!” (Zsoltárok 19,13) Az internet-generáció pásztorlása
214a) „A szabadság ne legyen ürügy a testnek.” A Galata-levél erkölcsi üzenetei
214b) Erkölcsi-szellemi útmutatások az apostolok leveleiben az utolsó idők egyházának
Hack Péter további témái
215) Állam, jog, egyház
216) Tekintélyi rendek a Bibliában (család, munkahely, állam, egyház)
217) A hívők társadalmi szerepvállalása

Írásmagyarázattal kapcsolatos témák
218) Messiási zsoltárok
219) Jézus földi szolgálatában beteljesedett messiási zsoltárok és zsoltárrészletek
220) Jézus második eljövetelére vonatkozó előrejelzések a zsoltárok könyvében
221) A Messiás és Jeruzsálem kapcsolata a zsoltárokban
222) Történelem és tanítás. A 78., és a 105-107. zsoltárok üzenetei a jövő generációnak
223) A nemzetekre vonatkozó próféciák a zsoltárokban
224) A nemzetek megtéréséről szóló előrejelzések
225) Segítségkérő zsoltár az Izraelt szorongató népek ellen. A 83. zsoltárban felsorolt népek
226) „Az Írás fel nem bontható.” Jézus és az Írások hitelessége
227) Jézus példázatai
228) Hét példázat Isten országáról egyháztörténeti értelmezésben (Mt 13)
229) Jeruzsálem nevei a héber Bibliában
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230) Erec, Szentföld, Izrael – az ígéret földje elnevezései és azok jelentéstartalma a történelmi
korokon át
231) „Eljön Sionból a szabadító” – Jézus Krisztus látható visszajövetele és Izrael megtérése
231a) Ézsaiás próféta könyvének egysége. (A könyv szerzőségének vizsgálata az
egyszerzőséget bizonyító formai és tartalmi jegyek bemutatásával) (Hack Márta)
231b) Az Úr karja és az Úr szava Ézsaiás próféta könyvében (Hack Márta)
231c) „Ki hitt a mi tanításunknak?” Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetének elemzése (Hack
Márta)
232)
Góg, Magóg, Rós, Mések, Tubál. A népnevek azonosítása Ezékiel 38–39. fejezetében
a szövegmagyarázat eszközeivel
233)
A nemzetek ítélete a prófétai könyvekben
234)
A bölcsesség, mint az élet fája (Példabeszédek 3,18). A tanítás célja és módszerei a
Példabeszédek könyvében (Hack Márta)
235)
„A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez.” Salamon király, a Prédikátor
könyvének szerzője és művei (Hack Márta)
236)
Tudás és kijelentés Jób könyvében. Esszé Jób és barátai vitabeszédeiről, avagy a
bölcseleti hagyomány és az egyéni lelkiismeret konfliktusa
237)
Nincs új a nap alatt. A Prédikátor könyvének tanítása (Hack Márta)
237a) Szótanulmány az engesztelés és a megváltás fogalomkörében. (Az engesztelés és a
megváltás fogalma, tartalma és funkciója az Ószövetségben.) (Hack Márta)
237b) Kicsoda az Embernek fia? Az Ember fia megnevezés a Bibliában (Hack Márta)
237c) A hűség fogalma a Bibliában

Rugási Gyula által megadott témák
– Philosophia christiana –
238) Kierkegaard
239) Pascal kegyelemtani írásai
240) Skolasztikus Isten-bizonyítékok (Canterbury-i Anselmus Proslogion 2-4; Aquinói Tamás
Summa theologiae Pars 1. Quaest. 2.)
241) „Plato Christianus” (Ivánka Endre nyomán: platónikus doktrinák a keresztény exegézisben a
II.századi apologétáktól)
242) XX. századi zsidó filozófia (Rosenzweig, Taubes, Levinas stb)
– Patrisztika –
243) Apostoli atyák szövegeinek fordításai (elsősorban: Római Kelemen, Hierapoliszi Papiasz,
Szmirnai Polikárp, Antiokhiai Ignác, valamint a Barnabás-levél)
244) Egyháztörténeti hagyomány és antik történetírás (Euszebiosztól Szókratészig)
245) Szent Ágoston De civitate Dei IV-V. könyvei és az „antik világ”
246) Ókeresztény eszkhatológia (Hippolütosz Dániel-kommentárjától Salvianusig, Orosiusig)
247) Az Újszövetségi apokrif corpus
248) Alexandriai teológia
– Történelem –
249) Muszlim-zsidó-keresztény eszkhatológia napjainkban
250) „Orthodox törésvonal” – Bizánc és az orthodox világ ma
251) Hellénisztikus és római kori kultuszok megítélése a Bibliában
252) A babilóni fogság a történeti források tükrében
253) A pátriárkák és az exodus (feltehető) kora közti ókori keleti történelem
254) A Biblia és a görögök
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Pásztorlástan, egyházi szolgálat
Márkus Olga által megadott témák (az új témákat lásd a lista végén)
255) Az egység fenntartása és építése az Egyházban
256) Motivációk a keresztény életben
257) Felfüggesztve
258) A parúzia várásának hatása a keresztény életre. (Milyen módon hat a szolgálatra, a
kapcsolatokra, az életmódra – összehasonlítva azokkal, akik nem várják az Úr visszajövetelét.)
259) Felfüggesztve
260) Felfüggesztve
261) Felfüggesztve
262) Pál tanításai a hívők és az elöljárók kapcsolatáról
263) Hogyan lehet Istennek tetszeni? (Mi kedves Isten előtt?)
264) Felfüggesztve
265) Felfüggesztve
266) Felfüggesztve
267) Felfüggesztve
Nasinszky Péter által megadott témák
268a) A szexuális bűnök legyőzése az utolsó időben
268b) A szolgálati ajándékokhoz való igei viszonyulás
268c) Álnok munkások, hamis szolgálatok leleplezése az Egyházban
268) Felfüggesztve
269) Felfüggesztve
271a) A szellemi harc jelentősége az utolsó időkben
271b) Az aposztázia
271c) A bibliai világnézet és értékrend
270) Felfüggesztve
271) Felfüggesztve
272) Felfüggesztve
273) Felfüggesztve
276a) Keresztények és a politika: hogyan legyünk sók az utolsó időkben?
276b) A sértettség csapdája, a sérelmek legyőzése
274) Felfüggesztve
Kulifai Mónika által megadott témák, témakörök
275) Minden olyan bibliai téma, melynek közvetlen lélektani vetülete (is) van
276) A meghirdetett speciálkollégiumok témakörei
277) Felfüggesztve
278) Sikeres bibliai házasságok „titkainak” feltárása – örökérvényű szövetségi elvek
279) Krízishelyzetek kezelési stratégiái bibliai történetekben (a téma választása egyéni egyeztetést
igényel)
280) Jézus pásztorlási útmutatása – konkrét történetek elemzése alapján
281) „Burning out” – bibliai szereplők, szolgálók életében: prevenció, helyreállás lehetőségei (a
téma választása egyéni egyeztetést igényel)

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom története és teológiája, valamint a
Missziótörténet tárgyakhoz (elsősorban angolul olvasók számára).
Szöllősi Tibor által ajánlott témák:
282) A Szent Szellem kiszorulásának okai az egyházkorszak első évszázadaiban
283) Az ébredések feltételei ébredési vezetők írásaiban
284) Ébredések iszlám közegben
285) Hitvédelem vagy erő? Felkészülés Európa (re)iszlamizációjának programjára
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286) Földalatti ébredési mozgalmak napjainkban
287) Egyházüldözés és ébredés? A kölcsönhatások vizsgálata modernkori példák alapján
288) A karizmák és szellemi gyümölcsök egyensúlya ébredésekben és ébredési vezetők életében
289) A bibliai világosság növekedése az egyháztörténelem helyreállítási szakaszában
290) Missziós munka a klasszikus pünkösdi mozgalomban
291) A nagy walesi ébredés
292) Nagy ébredések az amerikai kontinensen
293) Afrikai ébredések
294) Ébredések Ázsiában

Szarka Lajos témái a zsidó-magyar sorsközösség tárgykörében
295) A vér szerepe a Bibliában, vérvádak és pogromok a magyarországi zsidóság történetében.
296) A zsidókhoz való helyes viszony a Biblia alapján, a filoszemitizmus és antiszemitizmus
hagyományai történelmünkben.
297) Hogyan vált valóra Ábrahám áldása – “megáldatnak a te magodban a föld nemzetségei”
(I.Mózes 22:18.) – a magyar nemzet, illetve lakóhelyed történetében?
298) A keresztény egyházak viszonyulása a magyar zsidósághoz, különösen a vészkorszak alatt.
Milyen példái voltak az emberségnek, ezen belül az egyházi embermentésnek?

Rákóczi István által ajánlott témák:
299) Középkori eretnekségek, vallási mozgalmak és tanulságaik
300) Helytörténet és Evangélium
301) Az Európán kívüli világ szellemi térképe
302) Az Inkvizíció története
a) Jog és Inkvizíció
b) Heltai Gáspár: Háló
c) az Inkvizíció láthatatlan lenyomata és mintázatai
303) Ébredések Latin-Amerikában
a) Brazília: a legnagyobb katolikus országtól a jövő országáig: a keresztény tényező
b) Argentína: a Szellemi harc első és újabb nemzedéke
c) Politika és Evangélium az Új Világban
304) A jezsuita rend működése, fejlődéstörténe
305) Misszió és a küldetés földrajzi-történelmi kontextusa
306) A hallgatók által önállóan választott más, tutorált (egyház-)történeti témák

Márkus Olga (Pásztorlástan) által megadott új témák
307)
308)
309)
310)
311)
312)
313)
314)
315)
316)

Jézus Krisztus parancsolatai
Újszövetségi parancsolatok
Bibliai célok a hívő életben
Időskor a Bibliában
Intergenerációs kapcsolatok
Az elhívás betöltése
Kincsgyűjtés
Bibliai megküzdési stratégiák
Élettel betelve
A talentumok használata
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