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Záróvizsga-tételek 

 
 
Idősek és betegek lelkigondozása 
 

1) Hol található a Bibliában az idős kor gyengeségeinek az együttérző leírása? Más igei 
kijelentések az idős kort illetően. Az idősek lelkigondozásának fő szempontjai 

2) Mi a legfontosabb teendő súlyos betegség esetén? Igei kijelentések ezzel 
kapcsolatban  

3) A betegek lelkigondozásának legfontosabb szempontjai, beleértve a fizikai 
gondoskodás szempontjait is 

 
Fogyatékkal élők lelkigondozása 
 

1) A siketek és hallássérültek jellemző problémái, lelkigondozásuk, segítésük fő 
szempontjai 

2) A mozgáskorlátozottak helyzete, gondjai, lelkigondozásuk, segítésük fő szempontjai 
3) A látássérültek nehézségei, lelkigondozásuk, segítésük fő szempontjai 

 
A lelkigondozó személye – etikai kívánalmak 
 

1) A lelkigondozástan bibliai alapjai és legfontosabb jellemzői 
2) A lelkigondozói beszélgetéssel kapcsolatos alapvető etikai- és gyakorlati kérdések 
3) Isten, mint lelkigondozó az Illés-történetben 
4) Jézus, mint lelkigondozó 
5) Etikai kívánalmak a lelkigondozó személyére vonatkozóan Pál apostol leveleiben 

 
Haldoklók és gyászolók lelkigondozása 
 

1) A test-lélek kérdés és a halottak állapota a Bibliában 
2) Bibliai alapelvek és tanácsok a gyógyíthatatlan betegek és a haldoklók, valamint 

családtagjaik lelkigondozásához 
3) Bibliai alapelvek és tanácsok a gyászolók lelkigondozásához 

 
Szenvedélybetegek és családtagjaik lelkigondozása 
 

1) A függőség definíciója és típusai – Hogyan akadályozzák függőségeink emberi 
kapcsolatainkat?  

2) A függőségek kialakulásának okai 
3) A lelki egészség megőrzésének bibliai alapelvei, mint a szenvedélybetegségek 

megelőzésének legfontosabb eszköze 
4) Az alkoholizmus, mint pszichoszomatikus betegség – Az alkoholbetegség típusai, a 

Jellinek-féle ivási típusok 
5) Az alkoholista személy körül kialakuló diszfunkciós család – Tanácsadás 

alkoholbetegek családtagjai számára. Mit tegyenek, és mit ne saját gyógyulásuk 
érdekében? Mit tegyenek, és mit ne az alkoholbeteg gyógyulása érdekében? 

6) Mit jelent ez a megállapítás: Az alkohol az alkoholizmusnak nem oka, hanem kelléke 
7) Milyen tényezők szükségesek az alkoholbetegségből való gyógyuláshoz, illetve a 

gyógyulás útján való elinduláshoz? 



8) Mi a társfüggés? Miért akadályozza a társfüggő személy a szenvedélybeteg 
felépülését (pl. férj-feleség kapcsolatban)? 
 

Családgondozás 
 

1) A család eredete és rendeltetése a Bibliában; a családgondozás létjogosultsága 
2) Általános párválasztási alapelvek 
3) Párválasztási tanácsok fiataloknak 
4) A férj és a feleség feladata a házasságban Isten eredeti terve szerint 
5) A személyiséget alakító legfontosabb tényezők, és a nevelés fő területei 
6) Miért az önuralomra nevelés a gyermeknevelés sarokköve? 
7) A kötelesség és felelősség bibliai fogalma – Hogyan nevelhetjük gyermekeinket 

hűséges kötelességteljesítésre? 
8) Kívánatos és ártalmas szülői tulajdonságok 

 
Lelki konfliktusok és betegségek 
 

1) A lelki konfliktusok és betegségek elterjedtsége, és terjedésük okai 
2) A szégyenérzet bibliai fogalma, kettős természete – A szabadulás útja 
3) A depresszió – A depressziós betegek lelkigondozása  

 

 


