
Gyülekezetek, vagy egyházak szociológiája kérdéssor 
 
 
 
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 
 
Mi az egyház/felekezet neve? Honnan kapta? 
Hány tagú a gyülekezet? 
Mekkora a férfiak/nők aránya? 
Milyen a kor szerinti elosztás? 
Milyen a végzettség szerinti elosztás? 
Hogyan lehet valaki a gyülekezet/egyház tagja? 
Mekkora a nem magyar állampolgárságúak száma? 
Milyen a gyülekezet szervezeti felépítése (presbiterek, diakónusok…stb.) 
Hogyan történik az elöljárók választása? 
Milyen szolgálati területek működnek a gyülekezetben? 
Mekkora a különböző szolgálatokban résztvevők aránya? 
Kapnak-e valamilyen képzést? 
Vannak-e főállású szolgálattevők? 
Hogyan viszonyul a gyülekezet a nők szolgálatához, és milyen szolgálati területet tölthetnek 
be? 
Milyen anyagi forrásai vannak a gyülekezetnek? 
Milyen az egyház/felekezet tagságának iskolai végzettsége? 
Az országon belül van-e máshol gyülekezetük? 
Rendelkeznek-e saját épülettel? 
 
 
TÖRTÉNETI KÉRDÉSEK 
 
Mikor jött létre a gyülekezet? Hogyan és ki/kik által? Van-e írásos dokumentáció? 
Voltak-e a gyülekezet életében kiemelkedően fontos szakaszok? 
Milyen kapcsolatuk van más, helyi gyülekezetekkel, missziókkal, más felekezetekkel? (pl: 
közösen szervezett alkalmak, missziók…..stb.) 
Milyen látása, céljai vannak ma a gyülekezetnek? Van-e ezek közül olyan, ami speciális, 
személyre szabott látás, elhívás? 
Segíti-e a gyülekezet az anyagi szükségben lévőket? 
 
 
EGYHÁZSZERVEZETI KÉRDÉSEK 
 
Van-e írásban lefektetett hitvallásuk? 
Kinek van joga megváltoztatni a hitvallást? 
Mire alapozzák a döntéseket? 
A vezetés egy ember, egy csoport, illetve több csoport kezében van? 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
ISTENTISZTELETI REND/ LITURGIA 
 
 
Rétegalkalmak 
 
Vannak-e korosztályos csoportok, vagy más rétegalkalmak? Ha igen, milyen csoportok, 
milyen rendszerességgel tartanak összejövetelt? 
Hány fősek ezek a csoportok, kik vezethetik, és kik vezetik őket? 
Kapnak-e speciális képzést ezek a vezetők? 
Milyen célkitűzéseik vannak ezeknek a csoportoknak? 
Van-e létszámbeli növekedés a csoportokban a kívülállók irányából? 
Szerveznek-e a hagyományos alkalmakon túl speciális/idény alkalmakat? 
A bibliaköri foglalkozások mikor zajlanak? (Istentisztelet előtt, alatt, után) 
 
Házi csoportok 
 
Működnek-e a gyülekezetben házi csoportok? Ha igen, összesen mennyi? 
Átlagosan hány fős egy ilyen csoport? 
Mely szempontokat vesznek figyelembe egy házi csoport tagjajainak összeállításakor? 
(terület, korosztály, érdeklődés…stb.) 
Kik lehetnek házicsoport-vezetők, kapnak-e valamilyen speciális képzést? 
Általában hányszor találkoznak egy héten/ egy hónapban ezek a csoportok? 
Milyen hosszú egy házi csoportos alkalom? 
Járnak-e nem hivők a csoportokba? 
A házi csoportoknak milyen szerepük van a gyülekezeti életben? 
A házi csoportok vezetésére van-e kidolgozott, egységes irányvonal, vagy a vezetők 
önálló felelőssége mit, hogyan csinálnak? 
 
Istentiszteleti rend általában 
 
Milyen rendszerességgel vannak gyülekezeti alkalmak? Milyen napon, hány órától tartják 
őket? 
Átlagosan milyen hosszú egy istentisztelet? 
Mi az istentisztelet menete? Mire kb. mennyi időt szánnak? 
Ki imádkozhat, illetve ki szokott imádkozni egy-egy alkalmon, nyilvánosan? 
Mit tartanak az istentisztelet legfontosabb részének? 
Van-e ülésrend? 
Szokott-e előrehívás lenni az istentiszteleten? Ha igen, milyen gyakran, és kik szolgálnak 
ekkor a testvérek felé? 
Milyen szerepe van a szolgálati- illetve a lelki ajándékoknak a gyülekezet életében? 
 
 
Dicsőítés – Zenei szolgálat 
 
A hagyományosabb, vagy a modernebb vonalat követi a dicsőítő szolgálat? 
Használnak-e hangszereket, és ha igen, mit? 
Hány fő szolgál ezen a területen? 



Ki lehet a csoport tagja? 
Kapnak-e valamilyen speciális képzést? 
Ki lehet a csoport vezetője? Mi alapján választják ki? 
Van-e más zenei szolgálat is a gyülekezetben? 
Van-e határozott idő korlátja a dicsőítésnek? 
 
Adakozás 
 
Különválasztják-e a tizedet illetve az adományokat? 
Mennyire hangsúlyos a gyülekezetben az adakozás témája? Szoktak-e erről tanítani? 
Milyen rendszerben, milyen módon történik az adakozás a gyülekezetben? 
Hogyan használják fel, milyen célokra fordítják a befolyt tizedet, illetve az adományokat? 
 
Igehirdetés 
 
Mennyi időt vesz igénybe egy-egy istentiszteleten átlagosan? 
Ki hirdethet igét? 
Hányan vannak, akik rendszeresebben szoktak prédikálni? 
Lehet-e/Van-e női igehirdető a gyülekezetben? 
Használnak-e, és ha igen, akkor milyen szemléltető-, vagy más eszközöket az 
igehirdetéshez? 
 
Keresztség 
 
Milyen sűrűn van keresztség, és melyik módját alkalmazzák? (felnőtt vagy gyermek) 
 
Esküvő 
 
Milyen állandó összetevői vannak a menyegzőknek a gyülekezetben? 
Kiegészül-e szeretetvendégséggel? 
Összeadnak-e más felekezetből való, vagy hitetlen párokat? 
 
Temetés 
 
Hogyan zajlik le egy temetési összejövetel? 
Eltemetnek-e más felekezetből valókat, vagy nem hivőket? 
 
Úrvacsora 
 
Milyen rendszerességgel vesznek úrvacsorát? 
Mit úrvacsoráznak? 
Kik úrvacsorázhatnak? 
Mi az úrvacsora lebonyolításának menete? 
 
Evangélizáció 
 
Az evangélizáció milyen formáit alkalmazzák? 
Milyen gyakran vannak evangélizációs alkalmak? 
Hogyan történik a friss megtértek képzése, és lelkigondozása? 
Részt vesznek-e bűnvalláson? 
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