
PRTA Szakzáróvizsga összetett tételsor, „A” év 

 

b = biblikus 

r = rendszeres  

et = egyháztörténet 

gy = gyakorlati 

 

 tematika tételek (A év) 

1. teremtés b Zsolt 104,24-35 

 

r Az Atya Isten személye és munkája  

 

et Valdens mozgalom 

 

gy Szent idő: az egyházi év felosztása 

 

2. gondviselés b Róm 8,31-39 

 

r Reménység és felelősség  

 

et Vallásos szocializmus 

 

gy Gyermekek fejlődéslélektana (Katechetika)  

 

3. ember / bibliai antropológia b Zsolt 8 

 

r Az antropológia krisztológiai aspektusa  

 

et Martin Luther King élete és munkássága 

  

gy Az istentisztelet személyi feltételei 

 

4. bűn / bűnbocsánat b Lk 18,9-14 

 

r Az eredendő bűn  

 

et Pelagianizmus 

 

gy Krízishelyzetek és lelkigondozás (Poimenika) 

 

5. megváltás / szabadítás b 1Pt 1,17-22 

 

r Jézus Krisztus a Megváltó  

 

et A harmincéves háború 

 

gy Karácsonyi ünnepkör 

 

6. szövetség b 1Móz 15,7-21 

 

r Szövetségi teológia és reformátori hitvallásaink  

 

et Johannes Coccejus élete és munkássága 



 

 

gy Katechézis az iskolás korosztályban (Katechetika) 

 

7. kiválasztás 

 

b 1Móz 18,16-19 

 

r Kegyelmi kiválasztás és elrendelés  

 

et A zsidókeresztyének élete Jeruzsálem elfoglalásáig 

 

gy Missio Dei 

 

8. Isten / Atya b Lk 15,11-32 

 

r Hiszek a mindenható Atyában  

 

et Az iszlám vallás kialakulása és térhódítása a VII-VIII. században 

 

gy Gyermekek istenképe (Katechetika) 

 

9. Jézus / messiási váradalom b Ézs 9,1-6 

 

r Jézus a megígért Messiás  

 

et Antitrinitáriusok (unitáriusok) 

 

gy Advent (Liturgika, homiletika) 

 

10. Szentlélek b Jn 14,12-21 

 

r A Szentlélek Isten személye és munkája  

 

et Pünkösdi egyházak 

 

gy A lelkigondozói beszélgetés szempontjai (Poimenika) 

 

11. hit / bizalom b Zsid 11,1-6 

 

r Az igaz hit református meghatározása  

 

et A gyászévtized 

  

gy A prédikáció református jellege 

 

12. Isten népe / egyház b 1Kor 12,12-27 

 

r A Szentlélek és az egyház  

 

et Kálvin élete és munkássága 

 

gy Pszichológia és lelkigondozás kapcsolata (Poimenika) 

 

13. kultusz / áldozat b Zsid 10,1-10 

 

r Krisztus az egyetlen főpap 

 

et Keresztyénüldözések a római birodalomban a II-III. században 

 

   



gy Közbenjáró imádság 

14. templom b 1Kir 8,27-32 

 

r Isten az égben és Isten a földön 

 

et Mária Terézia és a protestáns templomok  

 

gy Gyülekezeti gyermekalkalmak (Katechetika) 

 

15. feltámadás b 1Kor 15,12-22 

 

r Feltámadáshit, ígéret és beteljesedés 

 

et A racionalista teológia a XIX. században 

 

gy Temetés (Liturgika, homiletika) 

 

16. keresztség b Róm 6,1-11 

 

r A keresztség szövetség-teológiai értelmezése 

 

et Az anabaptisták 

 

gy Gyermekistentisztelet (Katechetika) 

 

17. úrvacsora / páska b 2Móz 12,1-14 

 

r Az úrvacsora kálvini értelmezése  

 

et Zwingli és Luther vitája az úrvacsoráról 

  

gy Az úrvacsorai liturgia kálvini vonásai 

18. Isten Igéje b Zsolt 19,8-15 

 

r A kánon, „a testimonium Spiritus Sancti internum” tanítása  

 

et Markion élete és tanítása 

 

gy A Biblia használata, történetmondás a hitoktatásban (Katechetika) 

 

19. kegyelem  b Róm 3,21-31 

 

r Általános és speciális kegyelem 

 

et Augustinus élete és munkássága 

  

gy Missziós paradigmák 

20. eszkatológia / parousia b 1Kor 15,23-28 

 

r Eszkatológia és apokaliptika 

 

et A Jehova Tanúi 

 

gy Életvégi krízisek és lelkigondozás (Poimenika) 

 

 


