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Minden tétel végén énekeskönyvünk tematikus éneksorainak felsorolása! 

1. A teremtésről és teremtett világról szóló keresztyén tanítás a ma lelkipásztori gyakorlatában 

a Gen 1-2,  a Jn 1,1-14 és az 1Tim 4,1-5 alapján (A teremtéssel kapcsolatos dogmatikai és 

apologetikus kérdéseken át az ökológiai problémákkal bezárólag.) Hogyan interpretálná ezt egy 

igehirdetésben, ill. milyen hangsúlyok vetődnek fel egy hittanórán? 

 

2. Ütköztesse a keresztyén emberképet a kortárs antropológiákkal a 8. zsoltár, a Zsid 2,5-18 és 

a 2Kor 12,1-10 alapján és alkalmazza ezt egy temetési szolgálat szempontjainak megfelelően, 

ill. gyászolók lelki gondozásában. 

 

3. Mit jelent ma és hogyan interpretálható a gondviselő Istenbe vetett hit az 1Móz 45, a Dán 

3,13-18 és a Mt 6,25-34 magyarázatainak figyelembe vételével a mai gazdaságetikai problémák 

összefüggésében, ill. egy nehéz helyzetbe került család lelki gondozásában? 

 

4. A Jézus Krisztus személyével kapcsolatban felvetődő mai kérdések a gyülekezeti 

gyakorlatban a Zsolt 110, a Mk 8,27-30 és az 1Jn  4,2.13-17 fényében. Az egyetemes zsinatok 

tanításai (Jézus Krisztus Isten és ember) hogyan jelentkeznek a mai igehirdetői, ill. 

konfirmációi gyakorlatban? 

 

5. Az advent és karácsony megünneplésével kapcsolatos bibliai teológiai, dogmatikai és etikai 

kérdések az Ézs 40,1-11, a Mt 1,18-25 és a Lk 2,1-20 fényében. A gyermekségtörténetek a 

katechézis különböző életszakaszaiban, ill. az egyedülállók lelki gondozása karácsony körül. 

 

6. Szenvedhet-e egy valaki mások bűnéért? Nagypéntek és a kereszt mai interpretációi az Ézs 

53, az 1Kor 2,1-5 és Lk 23,44-56 fényében. Hogyan tanítunk a hálaáldozat etikai dimenzióiról 

a középiskolai hitoktatásban? 

 

7. A húsvéti evangélium mai aktuális kérdései az Ez 37, a Jn 20,1-18 és az 1Kor 15,14-20 

exegézisének fényében. Mi a keresztyén reménység a depresszió és a válság helyzeteiben? 

 

8. Hogyan értelmezhető ma a menny, Jézus Krisztus Úr volta? A 2Sám 7, a Róm 13,1-7 és a 

Fil 2,5-11 exegézise nyomán fejtse ki ennek gyakorlati következményeit a keresztyének 

szolgálata a világban, a hatalomhoz, politikához való viszony összefüggésében. 

 

9. A Szentlélek és az egyház kérdése a mai egyházi életre és misszióra nézve a Zsolt 80, az Ez 

36,25-29 és az ApCsel 2 magyarázatának összefüggésében. Mit jelent a gyülekezet építés, a 

munkatársak kérdése? Hogyan beszélünk az egyház teológiai és empirikus valóságának 

feszültségéről az ifjúsági órán? 

 

10. Mit vallunk az utolsó időkről? A vele kapcsolatos mai tévtanok (diszpenzácionalizmus, 

világ vége jóslatok, stb.) A Dán 12,8-13, az 1Thessz 4,13-18 és a Mt 24,36-51 alapján a 

keresztyén eszkatológia alkalmazása az egyéni és strukturális bűnök értelmezésére. Hogyan 

készítsük fel gyermekeinket a szekta veszélyre és hogyan lelkigondozzuk a szekták hálójába 

kerülteket? 


