
Online misszió | Online marketing

„...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a 
Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, 
egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a 
föld végső határáig”

(ApCsel 1,8)



ApCsel 1,3-11
Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta 
ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent 
előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor 
együtt volt velük, megparancsolta nekik: 

"Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem 
várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről 
hallottátok tőlem, hogy János vízzel 
keresztelt, ti pedig nemsokára 
Szentlélekkel kereszteltettek meg."  

Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: 

"Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a 
királyságot Izráelnek?"



Így válaszolt: "Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és 
alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga 
hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor 
eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek 
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt 
egészen a föld végső határáig."  

Miután ezt mondta, szemük láttára 
felemeltetett, és felhő takarta el őt 
a szemük elől.  Amint távozása közben 
feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi 
állt meg mellettük fehér ruhában, és 
ezt mondta: 

"Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a 
Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, 
ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe."



Milyen előzményei vannak a 
missziós parancsnak?



„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten 
volt az Ige.  Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa 
lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.  Benne 
élet volt, és az élet volt az emberek világossága.  A 
világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem 
fogadta be. […]  Az Ige volt az igazi világosság, amely 
megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A 
világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem 
ismerte meg őt: saját világába jött, és az 
övéi nem fogadták be őt. Akik pedig 
befogadták, azokat felhatalmazta arra, 
hogy Isten gyermekeivé legyenek; 
mindazokat, akik hisznek az ő nevében,  
akik nem vérből, sem a test, sem a férfi 
akaratából, hanem Istentől születtek.” (Jn 1,1-5.9-13)



„Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus 
Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában 
lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő 
Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai 
formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és 
magatartásában is embernek bizonyult; 
megalázta magát, és engedelmeskedett 
mindhalálig, mégpedig a 
kereszthalálig.”

(Fil 2,5-8)



„Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és 
ezt hirdette Júdea pusztájában: Térjetek meg, mert 
elközelített a mennyek országa!” (Mt 3,1-2)

„Ő [János] elindult és hirdette a Jordán egész 
környékén a megtérés keresztségét a bűnök 
bocsánatára, ahogyan meg van írva Ézsaiás próféta 
beszédeinek könyvében: 
"Kiáltó hangja szól a pusztában: 
Készítsétek el az Úr útját, tegyétek 
egyenessé ösvényeit:  minden szakadékot
töltsetek fel, minden hegyet és halmot 
hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, 
a göröngyös simává: 6és meglátja minden 
halandó az Isten szabadítását." (Lk 3,3-6)



„a tizenkettőt küldte ki Jézus, és ezt a 
rendelkezést adta nekik: "Pogányokhoz vezető 
útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne 
menjetek be, inkább menjetek Izráel házának 
elveszett juhaihoz.  Menjetek el, és hirdessétek: 
elközelített a mennyek országa! Gyógyítsatok 
meg betegeket, támasszatok fel halottakat, 
tisztítsatok meg leprásokat, 
űzzetek ki ördögöket.”

(Mt 10,5-8)



„Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, 
és így szólt hozzájuk: Zsidó férfiak, és Jeruzsálem 
minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek 
szavaimra! […] Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes 
bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten: 
azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt 
hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt 
kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: 
Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak? 
Péter így válaszolt: Térjetek meg, 
és keresztelkedjetek meg 
valamennyien Jézus Krisztus 
nevében, bűneitek bocsánatára, 
és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.”

(ApCsel 2,14.36-38)



„A (a papok, a templomőrség parancsnoka és a 
szadduceusok) behívták őket, megparancsolták, 
hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak 
Jézus nevében. Péter és János azonban így 
válaszolt nekik: Igaz dolog-e az Isten szemében, 
hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre: 
ítéljétek meg magatok; 
mert nem tehetjük, 
hogy ne mondjuk el azt, 
amit láttunk és hallottunk.”

(ApCsel 4,18-20)



„Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és 
hirdették az igét. Fülöp lement Samária 
városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A 
sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, 
amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták 
azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátalan 
lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan 
kiáltozva kimentek, sok béna 
és sánta is meggyógyult, 
és nagy öröm volt 
abban a városban.”

(ApCsel 8,4-8)



„Elhajóztunk tehát Tróászból; egyenesen Szamotrákéba 
mentünk, másnap meg Neápoliszba, onnan pedig 
Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, 
római település volt. Néhány napot ebben a városban 
töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, 
egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni 
szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt 
asszonyokhoz. Hallgatott minket egy 
Lídia nevű istenfélő asszony, egy 
Thiatírából való bíborárus is, akinek az 
Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, 
amit Pál mond.”

(ApCsel 16, 11-14)



„Miközben Pál Athénben várta őket, háborgott a lelke, 
mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap 
mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a 
hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel; a főtéren pedig 
azokkal, akiket éppen ott talált. […] Pál ekkor kiállt az 
Areopágosz közepére, és így szólt: Athéni férfiak, 
minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak 
titeket, mert amikor bejártam és 
megtekintettem szentélyeiteket, 
találtam olyan oltárt is, amelyre 
ez volt felírva: AZ ISMERETLEN ISTENNEK. 
Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, 
én azt hirdetem nektek.”

(ApCsel 17,16-17.22-23)





 Liu Csen-jing 
(Jün testvér)



Vissza Jeruzsálembe!



Billy Graham



Mit mond a missziós parancs 
nekünk? Hogyan és hova menjünk?
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Mi a legnagyobb marketinges bukta?



Technológiai változás: internet



Információs kor: Google



Virtuális tér

● kapcsolat
● tanulás
● munka
● szórakozás



Facebook: Követés



Tudatos (!) fogyasztói társadalom



Van egy honlapunk

● De mi a célja a honlapunknak?



NEM...

● virtuális névjegykártya
● gyülekezeti magamutogatás
● divat, trend vagy elvárás
● üzenőfal
● elég a jelenlét
● néhány ember hobbijának kiélése



Konverzió



Hogyan működik az értékesítési 
folyamat?



Kapcsolatépítés eszközei

● e-mail címek - hírlevél
● tartalommegosztás a követők számára



Milyen honlap kell?



Rákoshegyi Gyülekezet



Saját nézettségi adatok



Látogatók száma

● vasárnaponként 250-280 látogató
(élő közvetítés)

● hétköznap 60-120 látogató



Területi eloszlás

● Magyarország 66% (!)
– Budapest, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest

● Románia 24%
● Németország 2%
● USA, Ausztria, Nagy-Britannia

Szlovákia, Svájc, Szerbia



Oldal eloszlás

● címlap 19%
● élő közvetítés 13%
● istentisztelet 12%
● mp3 3.5%



Élő közvetítés

● Szabó Gyula
● Ficsór Ottó
● Surányi Máté
● Bild Olivér
● ...



Hogyan tovább?
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