Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke
(Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája ABC rendben 2013–2016)
Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok. 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. Kérdéseitekkel forduljatok Mondovics Napsugár tanárnőhöz személyesen, illetve a
dolgozat@szpa.hu címen.

1.
2.

Cím
"... idő szerint és történetből lesznek
mindenek"
"...bűnt és ünneplést el nem
szenvedhetek" (Ésa 1.13b)

3.

"A derék asszony építi a maga
házát". Az asszonyok szerepe az
ószövetségi atyaság
megvalósulásában

4.

"A kitartásban pedig tökéletes
cselekedet legyen..

5.

"Amely isten tűz által felel, az az
Isten." Illés próféta élete és kora,
szolgálata, hatása és kenete az Ó- és
Újszövetségben

6.

"Átkozott, aki megöli az ő
felebarátját titkon!" Az abortusz és
következményei a Biblia tükrében

7.

"Az ezüstnek bányája van, és helye
az aranynak ahol tisztítják"

8.

"Azért ne régi kovásszal
ünnepeljünk..." A kovász, mint
jelkép a Bibliában

9.

"Azután a vég..." Az örökkévalóság
korszaka
"És megművelnek és bevetnek
titeket"

10.

11.

"Hallgassatok, hallgassatok reám,
hogy jót egyetek, és gyönyörködjék
lelketek kövérségben."

Témakör
Az időszakok és a
kettéítélés kapcsolata.
A bűnvallás hatása az
egyén és a nemzet
vonatkozásában.
Ószövetségi történetek
vizsgálata az asszonyok
atyaságban betöltött
szerepéről és ezek
következménye

Leírás

(Témajegyzék: 213. téma)

" A kitartás, a hit és a cselekedetek
vizsgálata a Bibliában szereplő
példákon keresztül

Az arany bányászata és
megformálása,
párhuzamba állítása az
ige tanulmányozással.
Kovász, mint jelkép a
Bibliában
Az örökkévalóság
korszaka
Izrael mezőgazdasági
forradalma, mint
próféciák beteljesedése
Szabadulás bulémiából

A bölcsesség kutatása. Esetleg
kitérve a drágakövekre is.
Kovász, mint jelkép a Bibliában

Izrael mezőgazdasági forradalma,
mint próféciák beteljesedése
(Témajegyzék: 34. téma)

12.

"Hívom a nem szeretettet
szeretettnek"

Az elutasítottság hatása
egy ember sorsára és az
abból való szabadulás

13.

Az 1. Mózes 6:2,4 ókori
exegézise

15.

"Kik az Isten fiai?" Az 1. Mózes
6:2,4 ókori exegézise
"Kinek szíve reád támaszkodik." A
bizalom szerepe a hívő életében.
"Megáldalak és áldás leszel"

16.

"Menjetek be az ő kapuin..."

17.

"Nem a ti gondolataitok az én
gondolataim..."

18.

"Szellem szerint járjatok"

19.

"Szórt és adott a szegényeknek"
A jótékonyság jelentősége a hívő
életében, Bibliai példák alapján
"Teljes öröm van Tenálad...". Mit
tanít a Biblia az örömről?
...és felépítem a Dávidnak leomlott
sátorát…

14.

20.
21.

22.

„Az Úr a te gyógyítód”

23.

„Dicsekedik az irgalmasság az ítélet
ellen”

24.

„Én tartom meg fiaidat”

25.

„Fáradozni a jóban mindenkor”

26.

„Meggyökerezvén és alapot vévén”

27.
28.

„Mert megtartja Isten a Siont”
A "Miatyánk" és a "Tízparancsolat"

29.

A bábeli terv újjáéledése az újkori
történelemben

A bibliai hitből fakadó
prosperitás példái
Magyarország
történetében
Hálaadás a
mindennapokban

A test cselekedetei és a
Szent Szellem
gyümölcsei a Gal. 5.
alapján

Amiért örülnek az Ó- és
Újszövetségben.
A HIT Gyülekezete
dicséret szolgálatának
története
Generációs átkok alól
való szabadulás általi
gyógyulás
Az ítélet és az
irgalmasság helyes
aránya. Az ítélet
szempontjai.
Mit mond a Biblia a
gyermekekről? (nem
gyermeknevelés)
Az ítélet szempontjai, jó
cselekedetek a Biblia
szerint
Frissen megtértek
integrálása a helyi
gyülekezetbe

A bibliai cionizmus
Az Úr már egészen
közel jött
Van a történelemnek
célja és fejlődésének
modellje?

Az elutasítottság hatása egy ember
sorsára és az abból való szabadulás,
néhány bibliai személy életének
áttekintésével.

Hálaadás a mindennapokban

(Témajegyzék: 9., 282. téma)

A kereszténnyé válás
alaplépéseinek tanulmányozása, A
szolgáló szerepe az új megtérők
beépülésében. A szellemi pásztorlás
elvei, valamint annak gyakorlati
megvalósulása a gyülekezetben.

30.

A Biblia gyermekképe

31.

A bibliai böjt

32.

A bibliai Heródesek

33.

A bor

34.

A böjt

35.

A bölcs gyermek örvendezteti az ő
atyját. Avagy hogyan tudunk örömöt
okozni Istennek.
A bűn bejövetele az emberiség
életébe és a bukás belső folyamata. A
jó és a rossz tudása
A családban szerzett apakép hatása a
személyes istenkép alakulására
A diakónusok

36.

37.
38.
39.

A dunaújvárosi Hit Gyülekezete
története a kezdetektől napjainkig, és
a város szellemi gyökerei

40.

A Góg-Magóg háború

41.

A görög pünkösdi ébredés

42.

A halálbüntetés

43.

A Hegyi Beszéd. Isten országának
Alkotmánya

44.

A hűtlenség következménye, és a
hűséghez való visszatérés

A gyermekkor
korszakolása; Az
életkori sajátosságokhoz
igazított bibliaoktatás
lehetőségei
A böjt szerepe,
gyakorlata a hívő
életében.

A bor a bibliában és
napjainkban. A bor a
vallásban és a
kultúrában.
Csúcsfegyver az egyház
kezében

(Témajegyzék: 158. téma)

A böjttel kapcsolatos téves
elképzelések egyházon kívül és
belül.
A Bibliában szereplő Heródesek
életének bemutatása, a bibliai
történetek külső források által való
hitelesítése.

A böjt szerepe és jelentősége

Az apa modell és az Atya-kép
alakulás összefüggései
A diakónusok szerepe
az egyházban
A szakdolgozat témája a város
történelméből fakadó szellemi
gyökerek feltárásán keresztül
bemutatni a gyülekezet történetét,
harcait, győzelmét, áttöréseit,
közben leleplezni még az
evangéliummal szemben
munkálkodó helyi erősségeket.
(Témajegyzék: 162. téma)
A Góg-Magóg háború
elemzése a jelen
politikai folyamatok
tükrében
Görögországi pünkösdi
karizmatikus egyháztörténelem 20.
század elejétől napjainkig
A halálbüntetés alkalmazásának
eredeti okai, céljai, amelyek mára
teljesen eltorzultak (Témajegyzék:
215. téma)

Jézus Krisztussal való
személyes kapcsolat
helyreállítása

45.
46.
47.
48.

49.

50.
51.

A kegyelem és az igazsásosság
egymáshoz való viszonya
A keresztény munkamorál
A kijelentés ajándékai. Példák a
Bibliából és korunkból
A látszólagos ellentmondások
feloldhatósága a Bibliában. A
Szentírás hitelességének
tényszerűsége
A lázadások oka, következményei,
végkimenetele. A pusztai vándorlás
erkölcsi tanulságai
A lustaság hatása az életre, sorsa
fordulhat a szorgalom által
A mai kor Eszter királynői
Eszter királyné elhívása

52.

A második generáció és a külső
befolyások

53.
54.

A megváltás nyolc aspektusa
A meleg mozgalom és annak
ideológiai háttere

55.

A nagy titok

56.

A nyelveken szólás ajándéka

57.

A nyelveken szólás hatékonysága.
Szent Szellem munkája a nyelveken
szólás által
A nyomdászat és a reformáció

58.

59.
60.

A pihenés és feltöltődés bibliai
alapjai
A platóni idea-tan hatása a
kereszténység mennyértelmezésére

61.

A produktivitást motiváló tényezők a
keresztény ember életében.

62.

A pusztai vándorlás erkölcsi
tanulságai
A pünkösdi-karizmatikus ébredés
Romániában

63.

64.

A sikeres cégvezetés 3 bibliai
alapelve.

Bibliai alapelvek a
munkáról

Bibliai alapelvek a munkáról,
szorgalom.
A Bibliakritika által támadott
szakaszok elemzése és apológiája
(Témajegyzék: 212. téma)

Eszter királyné elhívása
a mai kor
keresztényeinek feladata
A keresztény családban felnövő
fiatalokat érő befolyások kezelése
A megváltás aspektusai
Szodoma szimbolikája
az utolsó időkre
vonatkozóan, kiemelten
foglalkozva a gyerekek
befolyásolására.

(Témajegyzék: 183. téma)

A házasság, mint Krisztus és az
Egyház kapcsolatának előképe
A nyelveken szólás ajándékának
bemutatása újszövetségi példákkal

Nyomdászat hatása és
szerepe a reformáció
előmenetelében
A szombat szerepe a
Bibliában.
A platóni idea-tan
hatása a kereszténység
mennyértelmezésére
A motiváció forrása
bibliai példák és a
pszichológia tükrében.

A pihenés és feltöltődés ideje a
modern életben. A stressz hatásai.

(Témajegyzék: 212. téma)
A pünkösdikarizmatikus ébredés
Romániában
Ügyvezető igazgatóként
mire ügyeljünk?

Három bibliai alapelvet mutatok be
a dolgozatomban, ezek: a bátorság,
a vetés-aratás és a kinevezés
témakörei

65.

A svájci anabaptisták

66.

A szellemi ajándékok működése
Jézus földi szolgálatában

67.

A Szent Szellem a legjobb vezető

68.

A Szent Szellem gyümölcsei a
kapcsolatokban. Szeresd
felebarátodat, mint magadat
A szexuális bűnök romboló hatása a
testi-lelki egészség és a társadalom
szempontjából
A szexuális bűnök romboló hatása az
egyén testi-lelki egészségére,
valamint a társadalomra. A
házasságtörés átkai
A szív

69.

70.

71.
72.

73.

A szőlő kitárja gazdagságát

75.

A tékozló fiú története
Önazonosság és lényeglátás
A teológiai antijudaizmus kezdetei az
apostoli atyák korszakában

77.
78.

79.
80.

A szexuális bűnök
következményei az
egyénre és társadalomra

A tizenkét törzs nyomában
A tömegmédia hatása és a "Ne
kívánd!" parancsolat konfliktusai:
probléma és megoldás a Biblia
tükrében
A XIX-XX. századi kínai ébredés
története
A XX. századi ébredési mozgalmak
Somogyban a rendszerváltásig

81.

Amilyenek a Noé napjai voltak

82.

Az áruló, a cserbenhagyó és a
hűséges. Árulás, cserbenhagyás és
hűség példái és tanulságai az
Újszövetségben

(Témajegyzék: 9., 282. téma)
(Témajegyzék: 211. téma)
(Témajegyzék: 211. téma)

A szív állapotának hatása a hívő
életének minden területére

A szociális háló szerkezete a
Tórában, avagy hogyan viselt gondot
Isten a népéről és a népe között
élőkről
A szombat - A szombat eredete és
rendeltetése

74.

76.

Az anabaptizmus
teológiája és főbb
képviselői Svájcban
Mely ajándékok
domináltak szolgálata
különböző szakaszaiban
Szent Szellem személye,
Vele való közösség,
vezetésének módjai
Gyümölcsök a Galatalevél alapján

A szombat eredetének,
rendeltetésének és céljának
vizsgálata.
A szőlő, mint növény, és
szimbolikájának vizsgálata a
Bibliában.

Az ó- és az új természet
küzdelme

Kitörés a média fogságából
(Témajegyzék: 210. téma)

Kína evangelizálása az
utóbbi két évszázadban

(Témajegyzék: 162. téma)

Az utolsó idők jelei az
emberi
jellemvonásokban
Hűség és hűtlenség
okainak háttere,
elemzése

A XX. századi ébredési mozgalmak
története tanulságai Somogyban
(Témajegyzék: 162. téma)
(Témajegyzék: 204. téma)
Árulás, cserbenhagyás és hűség
példái és tanulságai az
Ószövetségben.

83.

Az Atyák szerepe a következő
generációk életében

84.

Az Atyaság

85.

Az egyedül bölcs Isten

86.

Az egyház keletkezése és küldetése

87.

Az egység fontossága

88.

Az elhívás

89.

Az elme magaslatai

90.
91.

Az elme megújítása
Az első Ádám és a második Ádám
közötti különbségek. Betekintés a
megszentelődés metafizikájába

92.

Az elvetettség

93.

Az ember identitása

94.

95.

Az evangelizációk formái a Hit
Gyülekezetében a kezdetektől
napjainkig
Az exodus körüli kronológiai
anomáliák. "Az ő magva zsellér lesz
idegen földön… és nyomorgatják
négyszáz esztendeig"

96.

Az Isten tiszteletének formái az Ó- és
Újszövetségben

97.

98.

Az Istennel való közösség
helyreállítása. “Elfáradnak az ifjak,
meglankadnak, megtántorodnak a
legkülönbek is.”
Az iszlám Jézus-képe

99.

Az Úr erőt ad a megfáradottnak

A bibliai atyaság
jelentősége ó- és
újszövetségi példák
alapján
Az Atya és a Fiú
kapcsolata
A bölcsesség, mint
isteni tulajdonság
bemutatása a Szentírás
alapján
Az üdvtörténelem
titkának felkutatása
A közösség és szövetség
kiépítése az egyházban
és a házasságban
Az elhívásra adott
válasz, elfogadáselutasítás

A bibliai atyaság jelentősége ó és
újszövetségi példák alapján

Az emberi elmében keletkező
magaslatok, amelyek akadályozzák
az Istennel való kapcsolatot.

Az elutasítottság érzése,
kialakulása, okai, hatása
a jellemfejlődésre.
Az ember identitása

Az elvetettségből való szabadulás,
gyógyulás, helyreállás Bibliai
példák vizsgálata
Az ember, mint individuum, az
elvesztett identitás, a visszaadott
identitás, az új teremtés identitása.

A tiszteletadás
módozatai Isten felé.

Áldozat, dicséret, imádás
áttekintése bibliai történetek
alapján.

Az Biblia Jézusát hasonlítom össze
az iszlám "Szent"könyvében, és
Mohamed próféta hagyományában
szereplő Jézussal
A megfáradás, kiégés
problematikája,
helyreállás és prevenció

100.

Az Úr jó

101.

Beteljesedett élet

102.

Bethlen Gábor református fejedelem
élete és munkássága a Szentírás
tükrében
Bibliai családmodell

103.

105.

Bibliai nevelés, avagy, ne neveld a
gyermeket a maga kedve szerint
Bizalommal való várakozás

106.

Boldogok, akik…

107.

Dániel. Dániel háttere, szolgálata,
üzenete
Dávid élete és működése

104.

108.
109.

Döntések és sorsok. A zsidóság
helyzete 1945-48 között
Palesztinában és Xerxes uralma alatt

110.

Döntések és sorsok. Izrael állam
megalakulásának politikai,
társadalmi, gazdasági előzményei
1945-48
Ébredés Selmecbányán

111.

112.

113.
114.

115.

116.

Ébredések Székelyföldön. A
marosvásárhelyi Hit Gyülekezete
története
Ébredési mozgalmak története
Egy nap, mint ezer év

Egyéni dicséretek a Biblia
könyveiben. Mózes, Deborah, Dávid,
Anna, Mária, Zakariás énekeinek
elemzése
Egyházdiplomácia

Az Úr jóságának megnyilvánulása
az ember életében, pl. szabadulás,
gyógyulás, áldások....
Sikeres célba érés földi
pályafutásunk végén

Az egynejűség
újszövetségi
követelményének
bizonyítása.

A házasság egy férfi és egy nő
szövetsége. Házastársi hűség (Ne
törj házasságot!) Családi
kapcsolatok – szülő - gyerek, férj feleség. (Témajegyzék: 205. téma)
(Témajegyzék: 158. téma)

Mit mond Isten igéje a
várakozás időszakáról?
A boldogság mibenléte
emberi és bibliai
megközelítésből

A modernkori ember és a
boldogság kérdése

Dávid elhívása és élete
tanulságai

Izrael megalakulása
előtti döntések és
hatásuk
A reformáció hatása
Selmecbánya társadalmi
életére a 16. században
A marosvásárhelyi Hit
Gyülekezete története
Ébredés Sziléziában
Mit tanít Isten igéje az
idő kezdetéről,
folyásáról és végéről?

(Témajegyzék: 162. téma)
(Témajegyzék: 162. téma)
Az idő bibliai és történeti mértéke.
Mit tanít Isten Igéje az idő
kezdetéről, folyásáról és végéről?

Egyházdiplomácia. Az Egyház
társadalmi praxisa, apologetikai és
érdekérvényesítő tevékenységének
dimenziói, bibliai hagyománya és
perspektívái. A téma illusztrálása
őskeresztény és aktuális példákon
keresztül.

117.

Egység a házasságban

118.

Élettudományi kutatások bibliai
határai

119.

120.

Elhangolódva. A modern
kommunikációs technikák hatása az
emberre a Biblia tükrében
Elleplezett sorsok.

121.

Emberi méltóság és emberi jogok

122.
123.

Engesztelés (Jóm Kippúr)
Eredj a hangyához te rest!

124.

Eszter királyné elhívása

125.

Európa és az iszlám

126.
127.

Farizeizmus régen és ma
Fejezetek Eger egyháztörténetéből. A Eger egyháztörténetének
Fenesi Egyezmény Hatása Eger város áttekintése
fejlődésére
Feltámadásba vetett hit az Ó és
Újszövetségben. Feltámadás
beteljesedésének lépései
Fogságból való szabadulás
Bűn és bűnhődés

128.

129.
130.

131.

132.

133.

Gazdasági válság a Bibliában
Gazdasági válság, helyzete,
megoldások az Ószövetségben
Gazdasági válsághelyzetek és
megoldásuk az Ó- és
Újszövetségben. Hatalomgyakorlás a
krízisek között
Gen-etika. Géntechnológia határai
Gyermeknevelés és a nevelés hatása
az ember életére.

"Szerzek neki
segítőtársat, hozzáillőt."
A 21. századi
biotechnológia
módszereinek
értelmezése a Biblia
etika/erkölcsi
szemszögéből.

A muszlim nők helyzete
/ és a keresztény nők
helyzete a kultúrában
Az emberi méltóság
bibliai nézőpontból

Ígéretek a Szentírásban
szorgalmasok és restek
számára
Eszter történelmi
szereplése, az Egyház
felelőssége Izraelért,
közbenjárás
Az iszlám és Európa
viszonya a XXI.
században

Őssejtkutatás, géntechnológia,
gyógyszerkutatás, IVF

Teremtés - 8. zsoltár/ ádámikrisztusi természet, bűn hatása,
törvény és jogrend a Bibliában,
Emberi jogok mire alapulnak, kiben
teljesedik be az emberi méltóság
(Témajegyzék: 45. téma)
A megadott téma bibliai elemzése

(Témajegyzék: 102. téma)
(Témajegyzék: 162. téma)
Miért van szükség feltámadásra?
(Témajegyzék: 18. téma)
Börtönből való szabadulás a Biblia
alapján

A genetikai kutatások
eredményei és iránya a
bibliai etika fényében
Gyermeknevelés világi, ószövetségi
és újszövetségi szempontok szerint
(Témajegyzék: 158. téma)

134.

Hit és cselekedetek a gyógyítás
szolgálatában. A Szent Szellem
vezetése a betegekért való imában.

135.

Hitre nevelni. A hitre nevelés
gyakorlata az Ó- és Újszövetség
könyvein keresztül.
Hogyan hatnak a beszédek az ember
kapcsolataira?

136.

137.
138.

139.

140.
141.

Hogyan kell megharcolni a
hátterünket, a múltunk árnyékait?
Hogyan lehetünk sikeresebbek a
munkában?

Hollandia felemelkedése
Az újjászületett keresztények és
zsidók hatása a társadalomra
Hosszútűrés a testvéri
kapcsolatokban
Igaz-e a réselmélet? Fiatal föld - öreg
föld

142.

Illés és Elizeus prófétai szolgálata

143.

Isten intése fiai számára. Az
istenfélelem nélkülözhetetlensége az
üdvösség megszerzésének útján

144.

Isten szellemének hét
manifesztációja és a kilenc szellemi
ajándék kapcsolata
Izrael a próféciák tükrében

145.

146.

Izrael állam: üdvtörténeti
szükségszerűség? Izrael állam
jövőbeli üdvtörténeti szerepének
vizsgálata bibliai szempontok alapján

147.

Izrael helyreállítása az ószövetségi
próféciákban

148.

Izrael királyai, életük, működésük.
Omri dinasztiája
Izrael összegyűjtései a végidőkben.

149.

(Témajegyzék: 158. téma)
A gonosz beszédek rossz hatással
vannak mind a beszélőre, mind a
hallgatóra, mind a beszéd alanyára.
(Témajegyzék: 280. téma)
Hogyan fejlesszük
tudatosan magunkat a
munka területén Istennel
folyamatosan
együttműködve.
Isten népéhez való
hozzáállás, hogyan emel
fel egy országot
Hosszútűrés, türelem,
konfliktuskezelés
A réselméletet támogató
és nem támogató
elméletek, tények,
gondolatok
összegyűjtése
Kortörténeti hátterük,
üzenetek és csodáik
Az istenfélelem
nélkülözhetetlensége az
üdvösség
megszerzésének útján.

Mit mond a Biblia az
istenfélelemről és miért
nélkülözhetetlen a keresztényi
életben.

Mt. 24:32-33

Beteljesedett próféciák, szétszóratás
és összegyűjtés. Eszkatologikus
események (Témajegyzék: 26., 34.
téma)
(Témajegyzék: 34. téma)

Izrael helyreállításáról
szóló próféciák a bibliai
történetiség tükrében

(Témajegyzék: 34. téma)
(Témajegyzék: 61. téma)

Izrael összegyűjtései az
ószövetségi próféciák
alapján

(Témajegyzék: 38. téma)

150.

Izrael polgárháborúi

151.

Izrael ünnepei

152.
153.

Izsák és Rebeka házassága, mint
Krisztus és az egyház előképe
Jeremiás próféta

154.

Jézus igája

155.

Jézus Krisztus a Jó Pásztor Pásztorlási alapelvek a juhászat
gyakorlatában

156.

Jézus Krisztus felfedezése a
Grádicsok énekében.

157.

Jézus Krisztus tanítási módszerei

158.

Jézus példázatai

159.

Jób könyvének tanulságai.

160.

Jónak lenni unalmas?

161.

Jozef Tiso

162.
163.

József pályájának erkölcsi tanulságai
József sikerének titka.

164.

Józsué könyve

165.

Józsué könyve

Az Izraelen belüli
fegyveres konfliktusok
története
Izrael ünnepeinek
prófétai jelentéstartalma

(Témajegyzék: 41. téma)
(Témajegyzék: 53. téma)

Jeremiás próféta háttere,
szolgálata, üzenete
Teológia a Máté evangélium 11.2830 alapján
Bibliai pásztorlási
alapelvek bemutatása a
juhászat gyakorlatán
keresztül
A 120-134. Zsoltárok történelmi
hátterének vizsgálata, és képeinek
kibontása alapján a Messiásra utaló
igerészek értelmezése.
Jézus Krisztus tanítási
módszerei az
evangéliumok alapján
Példázatok elemzése és
összefüggéseik.

Hit és erkölcsi oktatás
fontossága a
közoktatásban
Jozef Tiso hatása az
egyház történelmére,
földrajzi régiókra
Isten akarata
megvalósulásának
vannak emberi feltételei.
Magyarázatok és
értelmezések Józsué
könyvéhez Józsué
életének szakaszain
keresztül

Szereplők, helyszín, idő
bemutatása, a bölcseleti hagyomány
és az egyéni lelkiismeret
konfliktusának interpretálása.
Gondolatok Jób tűréséről,
reménységéről, bölcsességéről,
majd az Úr Jóbhoz intézett
szavairól, ill. az ide kapcsolódó
igazságok ismertetése, valamint
Jób, mint Krisztus előképének
bemutatása. (Témajegyzék: 58.,
236. téma)
(Témajegyzék: 158. téma)
(Témajegyzék: 162. téma)
(Témajegyzék: 203. téma)
Isten akarata megvalósulásának
vannak emberi feltételei. Ezeket
József jól betöltötte, ezért példakép
lehet. (Témajegyzék: 203. téma)
(Témajegyzék: 54., 261. téma)

(Témajegyzék: 54., 261. téma)

166.

Kicsoda állhat meg az igazak
gyülekezetében?

167.

Korrupció és más gazdasági
visszaélések a Bibliában
Követhető életmód - példamutatás
Timóteus életében
Közös elhívásunk: a dicséret.
"Legyünk mi magasztalására az Ő
dicsőségének"
Krisztus, az igazi férfi
Legyen világosság! Mit mond a
Biblia a fényről?
Mag a Bibliában. Amit vet az ember,
azt aratja is
Mert gyümölcséről ismerik meg a fát. A fa szimbóluma az
ember szellemi
természetére
Mindörökké Izrael, a mindent túlélő
nép.

168.
169.

170.
171.
172.
173.

174.

Hogyan kerülhetjük ki
az aposztázia csapdáit

178.

Mohács harcai
Fejezetek Mohács egyháztörténetéből
Munkaügyi kapcsolatok a Biblia
Tekintélyi rend a
tükrében
munkakapcsolatokban
Nem csak kenyérrel él az ember. A
kenyér szimbolikája a Bibliában
Női identitás a Biblia tükrében

179.

Nők a harcmezőn

180.

Odaszánás, letett élet

181.

Oltár az Újszövetségben. Oltár, mint
a megszentelődés eszköze

182.

Példázatok akcióban. Ószövetségi
példázatok szellemi
hatásmechanizmusának vizsgálata
Pénzhasználat az Újszövetségben.
Romák vallási élete. Roma
közösségek hitélete a Hit
Gyülekezetében

175.
176.
177.

183.
184.

185.

Salamon háttere, szolgálata,
működése

Nők, akik a hitükért
harcoltak, bibliai
példákkal egész a
napjainkig
Odaszánás, letett élet az
Istennel és az
emberekkel való
kapcsolatban
Mi az oltár és szerepe az
újszövetségben?

Milyen tanulságot tudunk levonni a
Bibliában történt szakadásokból?

(Témajegyzék: 257. téma)

A bibliai férfi ismertetése, feltárása
A bibliai fény jelentéstartalmainak
egységesítése

A múlt és jelen válságai
kezelésének jövőre mutató
eredményei. (Témajegyzék: 26.
téma)
A hatalom alá vetett ember, az
Isteni rend: áldás
Női nemi identitás forrása, helyes
mivoltában álló nehezítő tényezők
napjainkban, női szerepeken
keresztüli áldások (jó feleség, jó
anya...)
A szellemi harc fontossága; hogyan
vívták meg a nők a Bibliában,
napjainkig elemezve

(Témajegyzék: 151. téma)
Roma közösségek hitélete a Hit
Gyülekezetében - roma
gyülekezetek alakulása, működése,
jellegzetességeik

186.

Saul élete, működése

187.
188.

Saul élete, működése. Saul
személyisége,
Szabad vagy!

189.

Szabadon a börtönben

190.

Szabadságunk megőrzése

191.

Szellemi Atyaság. A szellemi atyaság
koncepciója, példái és áldásai a
Szentírásban
Szent Szellem gyümölcsei a királyok
életében

192.

Saul döntéseinek
következményei az
életére
Saul gyermekkora,
felnőtté válása
Döntéshozás az ember
életében

(Témajegyzék: 55. téma)
(Témajegyzék: 55. téma)

A börtönben az Úr nélkül, majd az
Úrral eltöltött évek
A démonoktól való
szabadság megtartása

Dávid király életében a
Szent Szellem
gyümölcsei
Szív gyógyulása

(Témajegyzék: 9., 282. téma)

193.

Szív gyógyulása. Gyakorlati
kérdések a bibliai antropológia és
pszichológia határterületéről

194.

Tanítsd a fiadat, de hogyan?
Zsidóság és pedagógia. A zsidóság
által alkalmazott oktatási módszerek

A zsidók által alkalmazott
módszerek áttekintése a következő
területeken... (Témajegyzék: 158.
téma)

195.

Természeti hasonlatok a Zsoltárok
könyvébe

A Zsoltárok könyvében található
természeti hasonlatok, amelyek
Isten személyét, tulajdonságait,
beszédét példázzák, valamint az
embert példázó hasonlatok
elemzése, végül a természeti
jelenségek elemzése, melyeket más
természeti hasonlattal ír le a
zsoltáros.

196.

Testkultusz tegnap és ma

197.

Új teremtés Krisztusban

198.

Újra erőt meríteni. Angyalok a
pályán.

199.
200.

Válságból - Sikerbe
Válságok és válságkezelés a bírák
korában

201.

Vissza a jövőbe

202.

Vizuális kommunikáció a Bibliában.
A természetfeletti és a természetes
világ kapcsolata a képi
kommunikáció által

Az emberi test
dominanciája a szellem
felett
Az újjászületés által
kapott új identitás
összetevői, kialakulása.
Hit és sport kapcsolata

A bírák korában fellépő
válságok és az azokra
adott Isteni megoldások
szellemi tanulságai
A jövőben bekövetkező események
szerepe a jelenben
A kapcsolat működési
módjainak a
tanulmányozása

203.
204.

Zene - a menny nyelve
Zsidó társadalometika a Bibliában

205.

Zsidó vagy nem zsidó? Prozelitizmus
kérdése a zsidóságban

A zsidóság
felemelkedése a polgári
törvények által és
berendezkedése

A zsidóság felemelkedése a polgári
törvények által és berendezkedése,
társadalmi szervezése a történelmi
korokon át
Zsidóprozelitizmus a történelemben
és a prozelita zsidók státusza Isten
előtt, bibliai mérce szerint

