Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke
(Szakdolgozatok 2019/20–2020/21, illetve érvényes szakdolgozatcímek 2020/21/1 címlistája)
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.
Megírt szakdolgozatok:
Cím
"Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem"
1.
Nők a Bibliában
2.
Az idő rövid története
3.
"A kereszténység Romániában a kommunizmus ideje alatt
4.
Az állam és az egyház viszonya a kommunizmus ideje alatt"
5.
Kapd el a haját! Bibliai esettanulmányok a rendelt idő felismeréséről
6.
Vallási és társadalmi mozgalmak az Egyesült Államokban a XX. században
7.
"Annak növekednie kell..."
8.
A Makkabeus-felkelés
9.
10. Az érvényesülés aranyszabályai
11. Szabadság vagy fogság? Az egyéni szabadság egyházi és filozófiai megközelítései
12. Gazdasági "szentenciák" a Példabeszédek és a Prédikátor könyvében
13. Hogyan győzhetünk a generációs átkok fölött
14. A szív és a nyelv összefüggése
15. Család szerepe
16. A cserép mint szimbólum a Bibliában
17. Jézus Krisztus gyógyító csodáinak elemzése
"Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem" Mik az idegen istenek egy vallástalan
18.
kultúrában?
A dunaújvárosi Hit Gyülekezete története a kezdetektől napjainkig, és a város története,
19.
szellemi gyökerei
20. Élő víz vagy pusztaság
21. II. Jeroboám és kora
22. "Istentelenek tévelygése”. Szilárd meggyőződésben az utolsó időkben
23. Tűréshatár. Mit és meddig kell tűrni?
24. A hűség fogalma a Biblia tükrében
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27.

"Irtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és
legyőztétek a gonoszt"
Élet és halál van a nyelv hatalmában
Eltérő kultúrák harmonizálása a házasságban
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Pál szolgálata a thesszaloniki gyülekezetben, különös tekintettel a személyes pásztorlásra
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Hogyan válnak kereszténnyé a keresztény családban felnövő gyerekek?
A Biblia útmutatása a gyermeknevelésben
Az isteni gondviselés szociális munka alapja. A szociális segítségnyújtás, amiben az Úr
„gyönyörködik”
"És kipótolom nektek az esztendőket"
"A szív gyógyulása
Ábrahám engedelmessége
"A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját" Avagy hogyan tudunk örömöt okozni Istennek.
Roma-magyar híd
Erőajándékok az Ószövetségben
A bölcsesség, mint az élet fája (Példabeszédek 3:18)
A szív megnyerése. A keresztény gyermeknevelés célja
Husz János életrajza
Jézus Krisztus gyógyító csodáinak elemzése
A magyar református karizmatikus megújulásról
A babiloni aranyműves
Az evolúció sejtbiológiai ellenérvei
Az elme megújításának szükséges lépései
A kőtáblától az üzenőfalig - Kommunikáció a reformácó korában, és most, a Facebooknemzedék idejében
Az élet és halál a nyelv erejében van - a nyelv bűnei és kezelése
Hogyan szabadulhatsz fel a vádlás és kárhoztatás alól Jézus Krisztus keresztáldozata
által?
21 apokaliptikus esemény a Jelenések könyvében
János evangéliuma - Történelmi háttér és összefüggések
A keresztény munkaerkölcs
"Megemlékezzél a szombatnapról...” A szombat üzenete a mindenkori ember számára"
A Cseh Testvérközösség és az anabaptisták együttélése. A vallásszabadság és annak
következménye Morvaországban a 16. században
Helyreállítás. Hogyan lesz a pusztából Éden, a romokból palota?
Az emberi kapcsolatok a Biblia tükrében. Értékrendünk meghatározó szerepe és
döntéseink következményei kapcsolatainkban
Az elragadtatás nagy kérdései
A szeretet értéke a mai nyugati kultúrában, egybevetve a bibliai szeretettel
"Kísért a múlt!” Ordas eszmék, a Soá és az emlékezetpolitika a 20. században
Székesfehérvárott
"Előtökbe adtam az áldást és átkot: Válaszd azért az életet!"
"„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!”
Reinhard Bonnke élete és szolgálata
"Gén-Etika, avagy folytathatja-e az ember a teremtést? A géntechnológia vívmányainak
mezőgazdaságban történő alkalmazásával kapcsolatos erkölcsi, etikai kérdések a Biblia
tükrében
Népek, nemzetek és nyelvek
Az istenfélelemről. “Kicsoda az aki féli az Urat”
A vérládozat jelentősége
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A buddhizmus befolyása a nyugati étkezési kultúrára
Gondolkodom, tehát ez én vagyok? Gondolatok, gondolkodás, gondolkodásmód a Biblia
tükrében
"A tömegmédia hatása és a „Ne kívánd…” parancsolat konfliktusa: probléma és
megoldás a Biblia tükrében
"Azért jöttem, hogy életük legyen". Páska áldozat
A jugoszláviai magyar pünkösdi mozgalom
"Te az igazságban gyönyörködsz, amely a vesékben van". Az ember egyes szerveinek
értelmezése az anatómia és a bibliai kijelentések fényében
„Megértve meglátható”
Istenbizonyíték típusok a skolasztikában
Healing through the laying on of hands
THE SOCIAL ROLE OF THE BELIEVERS IN RWANDA
A keresztény identitás
Az érvényesülés aranyszabályai
Szólás, szabadság
Jézus, az élet kenyere
"A vén ember orcáját becsüld meg"
Engedelmesség. Isten életmentő útmutatásai
A hitről, avagy hogyan legyél ennek a korszaknak a győztese
A keserűség gyökere, avagy a Biblia látása a keserűségről és annak pusztító
következményeiről
Állam, jog, egyház
A félelem legyőzése
Mester - tanítvány kapcsolat
„A bölcs asszony építi a maga házát, a bolond pedig önkezével rontja el azt”. A helyes
kommunikáció a házasságon belül"
Tekintélyi rendek a Bibliában
Letett életek
Misszionárius nők, akik úttörő szerepre szánták az életüket
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Krízishelyzetek kezelési stratégiái bibliai történetekben
A korinthusi gyülekezet és mai aktualításai
"Igen a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket…” (Ézs.43:19)
A sérelmek, a megfáradás, a kiégés legyőzése
Hogyan őrizhetjük meg a lelkesedést életünk végéig
A világ világossága. A világosságról és a sötétségről szóló bibliai kijelentéseket
összehasonlítása illetve ugyanezen fogalmakkal kapcsolatos tudományos
megállapításokkal.
Dávid, mint Isten szíve szerint való férfiú
Egy valótlan vád igaz krónikája
"Véres föld véres városok…"
A megpróbáltatások szerepe a jellem formálásában
A Szent Szellem és a hívő kapcsolata

282.
309.
278.b

56.
298.

10. Érzelmi és akarati élettel összefüggő lelki sérülések vizsgálata
11. Jézus és az Apostolok útmutatásai a testvéri és emberi kapcsolatokra nézve
Amit az Úr néz
12.
Dávid és Saul jellemfejlődésének összehasonlítása
A "bírák korából" a "királyságba"
13.
Fejezetek a miskolci Hit Gyülekezete történetéből
Platon a barátom, Arisztotelész a barátom, de a legjobb barátom az Igazság
14.
Isten programja a nemzetek számára
Ébredések Kínában
15.
A kereszténység története és kihívásai az országban
16. Ébredés a Közép-afrikai Köztársaságban
17. A bűnről János írásai alapján
18. Pünkösdi egyházak Guineában
A hit abszurdítása.
19.
Traumák feldolgozása
20. A szív
A győzedelmes egyház teológiája és annak értelmezése különös tekintettel
21.
Dosztojevszkij A nagy inkvizítor poémájára
“Énekeljetek bölcsességgel…” Mit jelent bölcsességgel énekelni? Hogyan valósul
22.
ez meg az újszövetségi dicséretben?
23. A produktivitást motiváló tényezők a keresztény ember életében
24. Pascal kegyelemtani írásai
25. Eszkatológia Dániél könyvében
26. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!
Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem
27. történtek
Teremtés Könyvében a kezdet és a vég
A szépség kultúra? A Biblia és a világ szerinti szépség és az ebből létrejött mai
28. kultúra, milyen hatással van a gondolkodás módunkra és arra, hogyan
gondolkodunk magunkról és másokról
Életadásra elhívva
29.
A gyermekvárás időszakának áttekintése ószövetségi példák alapján
A női nem rendeltetése
30.
Nemi identitás, női szerepek a Bibliában
31. "Csontja meg ne törettessék"
32. A Szentföld hét növénye
33. Jézus feltámadásának ereje
34. Erkölcsi-szellemi útmutatások az apostolok leveleiben az utolsó idők egyházának
Szent Szellem cselekedetei
35.
A karizmák működése az Apostolok cselekedeteiben
A gyógyító kenet
36. Johann Blumhardt, Dorothea Trudel és Otto Stockmeyer, Ethan O. Allen,
Elisabeth Mix gyógyító szolgálata, a gyógyító mozgalom
Kierkegaard
37.
Avagy az "egyes embert" Isten elé terelendő gondolkodó
38. Isten beszéde a mi megvallásunk
39. Az anglikán egyház kialakulásának körülményei és működése
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„Reggel vesd el a te magodat”. A keresztény óvodapedagógusok munkája
Keresztény filoszemitizmus a magyarországi holokauszt idején
Gyámolítás a Biblia tükrében
A hazugság
Jakab levele és a hegyi beszéd összevetése
Gyermekkor a keresztény életben
A 150. Zsoltár exegézise

