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A baptista gyülekezetek 
digitális indentitásának 

vizsgálata
1. rész

tekben. Kifejezetten a gyülekezetek digitális identitá-
sával és kommunikációjával foglalkozunk, nem célunk 
a baptista szervezetek kommunikációjának vizsgálata, 
mindenesetre megállapítható minden elemzés nélkül, 
hogy e szervezetek többsége előrébb jár a helyi gyü-
lekezeteknél. Ugyanakkor hisszük, hogy az „egyház a 
gyülekezeteiben él”, tehát rendkívül jelentős, hogyan 
van jelen az „internet világában” a gyülekezet. 

2018-tól az élő remény Baptista Gyülekezet kiemelt 
figyelmet fordít a kommunikációs folyamataira, amely-
nek világos célja volt, hogy a 21. század adta kihívások-
ra megfelelően tudjon válaszolni. Ennek a projektnek a 
neve Láthatósági prfojekt volt. Ebből kinőtt egy konfe-
rencia, amely célul tűzi ki, hogy keresztény értékrend-
del bíró szervezetek és gyülekezetek olyan találkozási 
pontja legyen, ahol e szervezetek arra keresik a választ, 
hogyan lehet a digitális világban való jelenlétük még 
jelentősebb hatással a környezetükre. Meglepődve ta-
pasztaltuk, hogy rögtön az első konferenciára több mint 
100 ember jelentkezett gyülekezeti és más keresztény 
szervezetek képviseletében, felekezeti hovatartozástól 
függetlenül. Ez jól mutatja, hogy jelentős igény van arra, 
hogy erről a területről tudatosan gondolkodjunk.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy 2020. január 1-jén a 
NOK legfrissebb adatai szerint a hazai 15–69 éves la-
kosság 87%-a legalább havonta egyszer meglátogatja a 
világhálót, amely szerint 6.175.500 fő internetezik ha-
zánkban,2 világossá válik, hogy egy baptista közösség 
számára sem elhanyagolható az interneten való jelenlét. 

2. NrC-kutatás 2020, https://nrc.hu/news/internetpe-
netracio-2/ (2020. 05. 12.).

Bevezetés
rövidesen belépünk a 21. század harmadik évtizedébe. 
Ian Morris angol történész szerint az előttünk álló né-
hány évtized lesz a legfontosabb az emberiség eddigi 
történetében (Morris, 2010).1 Az elkövetkező években 
alapvetőbb és mélyrehatóbb változások játszódnak le, 
mint az ipari forradalom idején. Közeledünk a tör-
ténelem legnagyobb diszkontinuitása felé:  a változá-
sok eredményeként a közeljövőben életünk nagyobb 
mértékben alakul át, mint az elmúlt évezredek során 
együttesen. Morris – érvelésének tényekkel történő 
alátámasztására – bevezette az úgynevezett „társadal-
mi fejlettségi mutatót”. Az emberiség eddigi története 
során (az altamirai barlangfestményektől az atom-
korszakig!) számításai szerint a társadalmi fejlettségi 
mutató értéke mintegy 1000 egységnyit emelkedett. A 
21. század során viszont további 4000 egységnyi növe-
kedést prognosztizál. A társadalmi fejlettségi mutató 
egyik összetevője az információs és kommunikációs 
technológia fejlettsége, és az angol történész szerint ép-
pen ezen a területen következnek be a legelképesztőbb 
változások. hogyan tud a baptista misszió e változá-
sokra felkészülni? A digitális identitáshoz kapcsolódó 
kommunikáció jelentősen változik. Cikksorozatunk 
első részében a COVId–19-pandémia előtti (2019-es 
időszakot vizsgáltuk), majd ezt követően egy másik 
cikkben szeretnénk bemutatni, hogyan változott a kö-
zösségi médiához való hozzáállás a baptista gyülekeze-

1. Ian Morris: Why the West rules – for now. The pat-
terns of history and what they reveal about the future 
(London: Profile Books, 2010).
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„A radikális bizonytalanság korában élünk, a technológiai, társadalmi, 
szabályozási változásokkal újabb és újabb kihívások jelennek meg 
mind az egyes emberek, mind a szervezetek kommunikációjában. 
Gyökeresen átalakul az egyéni és a közösségi kommunikáció.”

ra 131 levél került kiküldésre (hiszen egy lelkipásztor 
körzetébe több gyülekezet is tartozhat). A kérdőívet 82 
lelkipásztor vagy ügyintéző lelkipásztor töltötte ki, a 
hiányzó adatokat a központi adatbázis és egyéni kere-
sések útján egészítettük ki. 

Digitális identitás
Miért fontos arról gondolkodni a baptista misszióban, 
hogy mi a digitális identitás? A következő idézet tar-
talmával azt gondoljuk, mindannyian egyetértünk: 

„A digitális kultúra rohamosan fejlődik, és az emberi 
életből egyre nagyobb szeletet hasít ki, részben a ha-
gyományos kommunikációs formák rovására, másrészt 
azokat tovább erősítve.”5 Újabban gyakran találkozunk 
a szakirodalomban a következő megfogalmazásokkal: 
online, virtuális, digitális identitás. Akár szinonimák-
nak is gondolhatnánk ezeket a kifejezéseket, pedig 
egyre inkább kikristályosodik a közöttük lévő különb-
ség. Általában a digitális identitás fogalma emberek-
re vonatkoztatva használatos. Így a digitális identitás 
alatt azokat az információhalmazokat értjük, amelyek 
a hús-vér emberek meghatározott jellemzőit, a való-
ságos életben hozzájuk kapcsolódó adatokat tárolják 
digitális eszközökön.6 ha nagyon le akarjuk egyszerű-
síteni, akkor: „A digitális identitás egy online elérhető 
adatkészlet, amely az Én kivetülése és leképeződése a 
digitalizált színtereken”7, vagy másképpen megfogal-
mazva: „Egy-egy felhasználóhoz (aki lehet személy, de 
lehet intézményesített felhasználó is) tartozik egy olyan 
adatkészlet, amely azonosítja, identifikálja, illetve elhe-
lyezi más, szintén azonosítható adatkészletek hálózatá-
ban. A digitális identitás tehát egy azonosítható adat-
készlet valakiről vagy valamiről.”8 Vagyis egy baptista 
gyülekezet esetében nagyon leegyszerűsítve a „gyüleke-
zetről online elérhető adatkészlet”, amelyet tudatosan 

5. Csákvári József: Avatarkultúra: a digitális identitás 
természete és jelentősége. Jel-kép, 2008, 19. évf. 2. sz., 
21–33. o.
6. Tószegi Zsuzsanna: A web 2.0 és az online identitás, 
https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/a-web-
20-es-az-online-identitas (2020. 05. 13.).
7. Fehér Katalin: Milyen stratégiák mentén épül fel a di-
gitális identitás, https://mediakutato.hu/cikk/2014_02_
nyar/11_digitalis_identitas.pdf (2020. 05. 13.).
8. Uo.

Az adatok azt mutatják, hogy az online tér és a kö-
zösségi médián való jelenlét jelentős potenciállal bír a 
baptista gyülekezetek számára is. Miközben tisztában 
vagyunk azzal, hogy a fiatal generációk az Instagram 
és a TikTok felé fordulnak, aközben a jelenlegi kuta-
tások azt mutatják, hogy a Facebook megkerülhetetlen 
még mindig a közösségi médiában, így mint elsődle-
ges közösségi platformra ide koncentrálunk.3

A radikális bizonytalanság korában élünk, a techno-
lógiai, társadalmi, szabályozási változásokkal újabb és 
újabb kihívások jelennek meg mind az egyes emberek, 
mind a szervezetek kommunikációjában. Gyökeresen 
átalakul az egyéni és a közösségi kommunikáció.

Nem lehet nem kommunikálni – szól a kommuni-
káció alaptétele, melyet Paul Watzlawick fogalmazott 
meg 1969-ben. ha nem kommunikálunk, az is jelzé-
sértékű. Különösen fontos ez egy szervezet, főként egy 
keresztény szervezet, egy egyház tekintetében. 

A kutatás
Milyenek azok a gyülekezetek, közösségek, platformok, 
eszközök, amelyek segítik a keresztény, a baptista identitás 
újratermelődését? Kommunikációs stratégiák kidolgozása-
kor mindig az alapvető laswelli képletből kell kiindulnunk: 
ki kommunikál, kinek, mit, hogyan és milyen hatásfokkal.

A jelen kutatás jellege inkább magyarázó, korábbi 
konkrét gyülekezeti kommunikációt érintő vizsgála-
tok számunkra nem ismeretesek. A közösségi interak-
ciók vizsgálatához a legalkalmasabbnak a survey, azaz 
kérdőíves módszert találtuk. A kérdések összeállítása-
kor többféle szempontot figyelembe kellett venni, ezért 
nyitott és zárt kérdéseket egyaránt tartalmaz. A vizs-
gálat idősíkja keresztmetszeti, de érdemes lenne majd 
egy későbbi időpontban megismételni. Figyelembe kell 
venni azt is, hogy az egyházi média tartalmainak sok-
szor átfedésbe kell kerülniük a különböző platformo-
kon, hiszen a megosztásokkal, kereszthivatkozásokkal 
erősíthetik a látogatottságot. 

A gyülekezetek kommunikációjának vizsgálata so-
rán az összes magyarországi baptista gyülekezetet 
megkerestük.4 A lelkipásztorok és ügyintézők számá-

3. NrC-kutatás 2018, http://nmhh.hu/dokumen-
tum/202180/lakossagi_internethasznalat_2018.pdf.
4. Az MBE kommunikációs osztályának adatait fel-
használva készült a kutatás 2018–2019-ben.
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„Ezekben a cikkekben azt szeretnénk 
kifejezetten vizsgálni, hogyan kommunikálnak 
a baptista gyülekezetek az online 
térben, főleg a közösségi médiában.”

formákat (ezt használja például a hirdetések optimali-
zálására a Facebook). 

Ezekben a cikkekben azt szeretnénk kifejezetten 
vizsgálni, hogyan kommunikálnak a baptista gyüle-
kezetek az online térben, főleg a közösségi médiában. 
Jelenlétük mennyire erős? Ebből lehet következtetni 
hatást gyakorló képességükre is. Ma négy baptista 
gyülekezeti oldal van a Facebookon, amely 1000-nél 
több követővel rendelkezik:

Gyülekezet neve Facebook-oldal követői  
2020. 05. 12.

Kispest 2312

Kecskemét 1784

Élő Remény 1479

Debreceni Baptista 1075

megjelenít magáról vagy szándékán kívül kommunikál-
nak róla. Mi kifejezetten azzal foglalkozunk, amit egy 
baptista gyülekezet tudatosan (vagy kevésbé tudatosan) 
kommunikál magáról.

Egy baptista gyülekezet esetében első lépésben te-
hát arról van szó, hogy tisztában van identitásával és 
küldetésével. Vagyis van a kommunikációnak forrása 
(Ki mondja?): ő. Ami a küldetése, azt szeretné kommu-
nikálni. Ez után következik, hogy használja az online 
platformokat az üzenet célba juttatására és önmaga 
kommunikálására. 

Egy másik nagyon fontos fogalom, amely a témában 
fontos: a „digitális lábnyom”. Egészen leegyszerűsítve, 
amit valahol hagyunk egy digitális rendszerben, és 
vagy kitörölhetetlenül ott marad, ahol nyomot hagyott, 
vagy másolatok készülhetnek róla. Ilyen módon külön-
böző adatok és tartalmak azonosítanak, minősítenek, 
kiemelnek, látható idővonalra helyezik el az élet ese-
ményeit, és megjósolhatóvá tesznek egyes viselkedés-

1. ábra. Van-e a gyülekezeteknek honlapja?  
Forrás: saját felmérés

1. ábra. Van-e a gyülekezeteknek Facebook-oldala?  
Forrás: saját felmérés
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„A honlapok elsősorban az önbemutatkozásra 
szolgálnak, a gyülekezeti alkalmak, a hitéleti 
vagy egyéb foglalkozások időpontjait 
tartalmazzák, illetve az elérhetőségeket.”

formációra van szükségünk, elsősorban az interneten 
nézünk utána. ha egy szakembert vagy szervezetet ke-
resünk, leinformáljuk, megnézzük, mit írnak róla.  

ha valakit meghívunk a gyülekezetünkbe, vagy be-
szélünk az egyházunkról, egészen biztosak lehetünk 
benne, hogy meg fogják nézni a honlapot és a Face-
book-oldalt! Milyen arányban van ma a baptista gyüle-
kezeteknek honlapja és Facebook-oldala? és ha van, az 
vajon mit mutat rólunk?

A honlapok elsősorban az önbemutatkozásra szol-
gálnak, a gyülekezeti alkalmak, a hitéleti vagy egyéb 
foglalkozások időpontjait tartalmazzák, illetve az el-
érhetőségeket. Sok gyülekezet honlapja tartalmazza a 
gyülekezeti istentiszteletek felvételeit, korábbi progra-
mok fotógalériáit, illetve ahol releváns, ott megtaláljuk 
a leírást a közösség részletes történelmi múltjáról. A 
gyülekezetek egy része igyekszik megfelelni a mai kor 
elvárásainak, és valóban modern, kreatív, biztonságot 
és hitelességet közvetítő weboldallal rendelkezik. Ter-
mészetesen ezek a külső jegyek csak az első benyomást 
hivatottak befolyásolni. A valódi értékekre és tartalom-
ra a személyes látogatás során derül fény, de kiderülhet, 
hogy a remekül elkészített honlap mindössze egy gyü-
lekezeti tag technikai tudását és profi ízlését takarja. 

Baptista gyülekezetek online kommunikációja
A kutatás, a vizsgálódás alaptétele: amikor missziós 
eszközökről, módszerekről, hatékonyságról gondol-
kozunk, soha nem hagyhatjuk ki a számításból Isten 
szuverenitását.

Sokkal könnyebb lenne a gyülekezetek vizsgálata, ha 
pusztán emberi, társadalmi konstrukcióként tekintenénk 
rá. Azonban a gyülekezet, a hívők közössége egyben 
Krisztus teste. Benne és általa munkálkodik a Szentlélek. 
A vizsgálódások során mindig egy pillanatnyi képet tu-
dunk megragadni, ami egy adott idősíkban érvényes. 

Tradicionális és modern, kis létszámú és nagy lét-
számú, idősödő és fiatalos, énekkaros és dicsicsopor-
tos, nyitott és zárkózott, lelkes és visszafogott, vidéki 
és városi, régi alapítású és újonnan plántált... Sokfélék, 
sokszínűek a baptista gyülekezetek, és ez így van jól. 
Minden gyülekezet története, helyzete egyedi, és min-
denkire külön figyelmet kellene fordítani, ha pontosan 
meg akarnánk vizsgálni a működésük mozgatórugóit, 
azonban bizonyos mintázatok így is kirajzolódnak.

A mai digitális kornak nevezett érában elkerülhe-
tetlen az online térben való megjelenés. Azt szokás 
mondani, hogy aki nincs fenn a világhálón, az nem is 
létezik. Ma már nem korfüggő, hogy ha bármilyen in-

3. ábra. A gyülekezetek weblapjai a taglétszám függvényében. Forrás: saját felmérés
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„Az ma már kevés, ha van egy honlapja 
a gyülekezetnek. A minősége legalább 
annyira fontos, és hogy megfelelően 
friss információk legyenek rajta.”

telezettségre lenne szükség a gyülekezet tagjai részéről. 
Ez annyit jelent, hogy a közösségi oldalon jelen levő 
gyülekezeti tagok nagy részének aktivitást kellene mu-
tatnia. Sajnos azonban az a tendencia figyelhető meg, 
hogy a gyülekezet tagjai nehezebben osztják meg a 
gyülekezeti tartalmakat. de amint valaki már megte-
szi, onnan szívesen továbbosztják. 

Nézzük meg, hogy állnak a gyülekezeteink más 
online platformokkal. Az Instagram viszonylag új, 
hatékony eszköze a fiatalabb generáció megszólításá-
nak. Több baptista ifinek van fiókja, kevesebb gyüle-
kezetnek. Nagyon fontos, hogy az Instagramon szép, 
jó minőségű vizuális tartalom jelenjen meg a követők 
számára. Ahogyan a Facebookon, úgy itt is lehet úgy-
nevezett „történeteket” kitenni, amelyek csak 24 óráig 
láthatók, majd eltűnnek. Ezt legtöbben végignézik, mi-
vel korlátozott ideig elérhető a tartalom. Fontos, hogy 
az üzenetek rövidek legyenek, mert csak néhány má-
sodpercig láthatók, mivel diavetítés-szerűen követik 
egymást a történetek. A diagramon jól látható, hogy a 
baptista gyülekezetek egyelőre még elég kevéssé hasz-
nálják ki ezt a felületet. Akik viszont használják, azok 
nagyon pozitív visszajelzésekről számolnak be. A mai 

Mégis befolyásoló tényező lehet egy kívülálló számára. 
Ugyanakkor az ma már kevés, ha van egy honlapja a 
gyülekezetnek. A minősége legalább annyira fontos, és 
hogy megfelelően friss információk legyenek rajta.
A következő ábrán láthatjuk, hogy milyen arányban 
rendelkeznek honlappal a gyülekezetek taglétszámuk-
kal összefüggésben. Ebből jól kiolvasható, hogy az 50 
főnél kisebb gyülekezetek mindössze felének van saját 
honlapja. Az ennél nagyobb látogatói számmal rendel-
kező gyülekezetek szinte százszázalékosan rendelkez-
nek honlappal. 

Ugyanígy, a gyülekezetek 50 fős létszám fölött igen 
fontosnak tartják, hogy jelen legyenek a legnagyobb 
közösségi oldalon, a Facebookon. Az 50 fő alatti gyü-
lekezetek tekintetében azonban látványosan csökken 
a jelenlét a weboldalhoz képest. Pedig sok gyülekezet 
számára a Facebookon való megjelenés olcsó és haté-
kony módját jelentené a kapcsolattartásnak. 

Azon kívül, hogy a gyülekezet tagjai értesülhetnek 
a közösséggel kapcsolatos eseményekről, meg tud-
ják osztani azokat, a Facebooknak a helyi társadalmi 
környezet megszólításában is jelentős szerepe lehet. 
Ehhez azonban nagyon tudatos online missziós elkö-

4. ábra. A gyülekezetek Facebook-oldalai a taglétszám függvényében. Forrás: saját felmérés
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„A régi, nagy hagyományokkal rendelkező gyülekezetek zöme 
rendelkezik online kommunikációs felületekkel. A szocialista érában 
alakult gyülekezeteknek valamiért nincs honlapjuk, Facebook-oldaluk, 
majd az újabb alapításúak ismét erőteljesebb online aktivitást mutatnak.”

hatékonysága. 
ha megnézzük a fenti diagramot, egy érdekes min-

tázat rajzolódik ki. A régi, nagy hagyományokkal ren-
delkező gyülekezetek zöme rendelkezik online kom-
munikációs felületekkel. A szocialista érában alakult 
gyülekezeteknek valamiért nincs honlapjuk, Face-
book-oldaluk, majd az újabb alapításúak ismét erőtel-
jesebb online aktivitást mutatnak. 

A következő ábrán láthatjuk, hogy jó néhány gyü-
lekezet komolyan foglalkozik valamilyen társadalmi 
tevékenységgel, vagy intézményfenntartó, ezért alapít-
ványt is működtetnek. A társadalmi szolgálatban ak-
tívan jelen levők pontosan értik és tudják, mennyire 
fontos a bizalom kiépítése a közösség holdudvarával, jó 
kapcsolatok ápolása a helyi vezetőséggel. 

A bibliai tudatlanság korában élünk,9 vagyis lega-

9. r. Albert Mohler, Jr.: „The scandal of biblical 
illiteracy: it’s our problem”, http://www.albertmoh-
ler.com/2016/01/20/the-scandal-of-biblical-illite-
racy-its-our-problem-4. Fordította: Borzási Sándor.

trendeknek leginkább a rövid, figyelemfelkeltő videók 
felelnek meg. Az Instagramon, illetve a Facebookon 
egyre többször jelennek meg baptista vagy más keresz-
tény felekezetek közösségei 1–1,5 perces videókkal. Ez-
zel könnyen meg lehet ragadni a figyelmet a hírfolyam 
által generált kommunikációs zajban.

A misszió egyik nagyon fontos eszköze lehet a gyü-
lekezet videócsatornája. A mai online eszközök segít-
ségével viszonylag olcsón indítható élő közvetítés a 
gyülekezet istentiszteletéről vagy más eseményeiről. 
Természetesen ehhez a nyitáshoz szükséges a közösség 
tagjainak támogatása, beleegyezése. Az igehirdetőnek 
is tudatában kell lennie annak, hogy ami a virtuális 
térbe kikerül, az ott is marad. A 7. számú ábrán látható, 
hogy a 100 fő feletti taglétszámmal rendelkező gyüle-
kezetek 71 százalékában működik az online közvetítés.

A gyülekezetek online kommunikációjának rele-
vánsnak kell lennie a társadalom felé, a változások ré-
szesévé kell válni. Egészen másképp kell kommunikál-
ni a különböző generációkkal, ma már a szórólapok a 
legkevésbé hatékonyak az emberek elérésére. Az online 
felületeken van visszajelzés, mérhető a tevékenységünk 

5. ábra. Van-e a gyülekezeteknek videócsatornája?  
Forrás: saját felmérés 6. ábra. Van-e a gyülekezeteknek Instagramja?  

Forrás: saját felmérés
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„Miközben a világ rohamosan fejlődik és változik, ez 
arra hív bennünket, hogy az üzenet változatlansága 
mellett elköteleződve a gyakorlati, technológiai 
lehetőségeket újra és újra vizsgáljuk felül. ”

nagyobb részét köti le. Egy mai gyülekezetnek nyilván 
eltérő stratégiái lehetnek, melyhez eltérő módon kell 
jelen lenni a weben, de jelen kell lenni. Az ott magáról 
alakított kép rendkívül fontos. 

A tanulmány második részében megnézzük majd, 
hogy a COVId–19 hogyan alakította át a gyülekezetek 
digitális jelenlétét. 

lább felszínes sokszor a tudás a Bibliáról. Sokszor pe-
dig nem a teológiánkkal, hanem a technológiánkkal 
van gond. Az elmélet, a teológia rendben van, de vala-
hogyan ezt nem tudjuk alkalmazni. Miközben a világ 
rohamosan fejlődik és változik, ez arra hív bennünket, 
hogy az üzenet változatlansága mellett elköteleződve a 
gyakorlati, technológiai lehetőségeket újra és újra vizs-
gáljuk felül. A digitális világ az emberek idejének egyre 

7. ábra. Gyülekezetek YouTube-csatornái a taglétszám függvényében. Forrás: saját felmérés

10. ábra. Van-e a gyülekezetnek alapítványa, egyesülete? 
Forrás: saját felmérés

9. ábra. Gyülekezetek alapítási évének és online felületeinek 
összevetése. Forrás: saját felmérés


