
PRTA Szakzáróvizsga összetett tételsor, „B” év 

b = biblikus 

r = rendszeres  

et = egyháztörténet 

gy = gyakorlati 

 

 tematika tételek (B év) 

1. teremtés b Zsolt 19,1-7 

 

r Teremtés-hit és környezetvédelem   

 

et Husz János és a huszitizmus 

 

gy Az istentisztelet tárgyi feltételei 

2. gondviselés b Zsolt 65 

 

r Gondviselés-hit és a hétköznapi élet összefüggései 

 

et Belmissziói mozgalmak Magyarországon 

 

gy Konfirmáció (Katechetika)  

 

3. ember / bibliai antropológia b 1Móz 2,18-25 

 

r Az ember teremtésbeli helyzete és az újjáteremtés   

     

et Zsidókérdés a magyarországi református egyházban 1920-1945 között 

 

gy Házasságkötés megáldása 

4. bűn / bűnbocsánat b Zak 3 

 

r A bűn miatt megromlott ember 

 

et A keresztes hadjáratok története 

 

gy Betegek lelkigondozása (Poimenika) 

 

5. megváltás / szabadítás b Jn 8,30-36 

 

r Krisztus szabadító tette       

 

et Bocskai-féle szabadságharc 

 

gy Húsvéti ünnepkör 

6. szövetség b Jer 31,31-37 

 

r Szövetségi teológia és gyermekkeresztség 

 



et Heinrich Bullinger élete és teológiája 

 

gy A hit szimbólumai a lelkigondozásban (Poimenika) 

 

7. kiválasztás 

 

b 2Móz 19,3-6 + 5Móz 7,7-11 

 

r A kiválasztottságtudat református értelmezése    

 

et A dordrechti zsinat    

 

gy Kiválasztás és misszió 

8. Isten / Atya b Jn 14,1-11 

 

r Jézus Krisztus Atyja 

 

et Szegedi Kiss István élete és munkássága 

 

gy A hitfejlődés stádiumai (Katechetika) 

 

9. Jézus / messiási váradalom b Dán 7,1-14 

 

r Jézus méltóságjelzőinek teológiai értelmezése 

 

et Szervét élete és munkássága 

 

gy Mennybemenetel (Liturgika, homiletika) 

 

10. Szentlélek b Jóel 3,1-5 

 

r A Szentlélek ajándékai a református teológiában 

 

et A Hit Gyülekezete 

 

gy Zene, ének és mozgás szerepe a katechézisben (Katechetika) 

 

11. hit / bizalom b  Gal 3,6-14 

 

r Hitvallásaink a hit bizalom jellegéről  

 

et Sztárai Mihály élete és munkássága 

 

gy A prédikáció célja 

12. Isten népe / egyház b Gal 3,23-29 

 

r Az egyház a kihívottak gyülekezete, a szentek közössége, Krisztus teste 

 

et Egyház a Harmadik Birodalomban 

 

gy A család lelkigondozása (Poimenika) 

 

13. kultusz / áldozat b Ézs 1,10-17 

 

r Krisztus váltsághalála   

 

et Árva gyülekezetek élete a XVIII. századi Dunántúlon 



 

gy Nagypéntek (Liturgika, homiletika) 

14. templom b Jer 7,1-11 

 

r Épüljetek fel lelki házzá 

 

et A XVII. század országgyűlési végzései a protestánsok szabad 

vallásgyakorlatáról 

 

gy Serdülők katechézise - ifjúsági alkalmak (Katechetika) 

 

15. feltámadás b Jn 5,19-30 

 

r Feltámadáshit, kontinuitás vagy diszkontinuitás 

 

et A magyarországi református egyház 1990-2000 között 

 

gy Húsvét (Liturgika, homiletika) 

 

16. keresztség b Mt 28,18-20 

 

r Keresztség és újjászületés 

 

et Thomas Müntzer és a német parasztháború 

 

gy Katechézis az óvodás korosztályban (Katechetika) 

 

17. úrvacsora / páska b 1Kor 11,23-34 

 

r Az úrvacsora teológiájának torzulásai    

 

et A Consensus Tigurinus 

 

gy Úrvacsorai imádság 

18. Isten Igéje b Jn 1,1-5.9-14 

 

r A sola scriptura tanítása 

 

et Károlyi Gáspár élete és munkássága 

 

gy A lelkigondozás biblikus alapjai (Poimenika) 

 

19. kegyelem  b 2Kor 9,6-15 

 

r A kegyelemből hit által való megigazulás tana     

 

et Luther élete és munkássága 

 

gy Hálaadás a reformációért (Liturgika, homiletika) 

20. eszkatológia / parousia b  Mt 25,1-13 

 

r Isten lesz minden mindenekben 

 

et Az adventista mozgalmak története 



 

gy Pasztoráció és szupervízió (Poimenika) 

 


