
Havi riport szerkesztői cikk  Feléledési Közösség 
2017 Szeptember www.revival.hu 
 

1 
 

Szerkesztői levél: Ők ugyanolyanok, mint 
mi (Mi ugyanolyanok vagyunk, mint ti) 

Elég gyakran halljuk ezt a mondatot másoktól. 
De előfordul, hogy valaki közülünk is meg van 
győződve róla, hogy mások, akikkel ők kapcso-
latba kerültek, ugyanolyanok, mint mi, a Fel-
éledési Közösség. 

Feltehetjük a kérdést, mindenkinek ugyan-
olyannak kell lennie, és/vagy, vajon számíta-
nak a különbségek? 

 

Nézzük meg az alapokat! 

Ez a csoport sokaknak rokonszenves, még a kö-
zösségünk néhány tagjának is. Nézzük meg, 
milyen gyakorlásokat láthatunk náluk! 

 
[Kép felirata: A Szentlélek eljött és most ő fek-
szik és nyelveken kiáltozik. Ez új neki.] 

A következő: Azt kérdezik: "Megkapta a nyel-
veket?" 

Nyilvánvalóan ezt így kellene kérdezni: "Meg-
kapta a Szentlelket?" 

Ez jelentős különbség, és újra megvilágítja a fő 
problémát, amivel szembenézünk. Újra látjuk, 
hogy még ha el is ismerik a nyelveken szólást 
annak jeléül, hogy valaki megkapta a Szentlel-

ket, igazából abban hisznek, hogy LEHET va-
lakinek Szentlelke anélkül az Isten által adott 
képesség nélkül, hogy tudunk Lélekben imád-
kozni - ami ugyanaz, mint a nyelveken szólás. 
(János 4:24 / 1 Kor. 14:14) 

A következő: 

 

[Kép felirata: Azért, hogy hirdessük Jézust, 
imádkozzunk a betegekért és kiűzzünk démo-
nokat.]  

Ezen a képen egy ember éppen a boltosnak me-
sél közelgő brazíliai utazásáról, nézzük meg, 
vajon mit mond! 

Ez a túlzott foglalkozás a démonokkal egy má-
sik gyakori különbség köztünk és más csopor-
tok között. Amikor pár évvel korábban Nyugat-
Afrikában jártam, beszélgetésbe elegyedtem 
egy ottani pünkösdi pásztorral, és megkértem, 
mondja el, miből tudja, hogy valaki "megszál-
lott", és vajon mik ennek a tünetei. 

Elkezdett sorolni pár tünetet, amit ahhoz kap-
csolt, hogy valakit megszállt egy démon. 

Nem volt nehéz felmutatni neki, hogy minden 
tünet, amit a démoni megszállottság bizonyíté-
kaként említett, az szerepel a Gal. 5.19-21-ben 
a test cselekedeteiként és nem a démoni meg-
szállottság bizonyítékaként! 

Ha így beszélünk, és ha ilyesmiket írunk le, ak-
kor olyan hírnévre teszünk szert, hogy "tör-
vénykezők" vagyunk. 
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Ennek a szónak általában negatív jelentésár-
nyalata van, ami nem helyes. A lexikon így ha-
tározza meg: "Szigorú ragaszkodás, vagy a szi-
gorú ragaszkodás elve, a törvényhez vagy elő-
íráshoz, inkább betű szerint, mint lélek/szelle-
miség szerint." 

Ez az utolsó rész az, ami a negatív ízt adja a 
törvénykezés szónak. 

Jézus azt mondta a János 6:63-ban: "A lélek az, 
a mi megelevenít, a test nem használ semmit: 
a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek 
és élet." 

Tehát ha "törvénykezők" vagyunk, az az élet, 
ha Jézus szavait használjuk. 

Egyszerűen fogalmazva, törvénykezőnek lenni 
nem helyes vagy helytelen önmagában, hanem 
az határozza meg, MIVEL KAPCSOLATBAN 
vagyunk törvénykezők! 

Jézus szavai ismét: 

 "Azután megkérdék őt a farizeusok és az írás-
tudók: Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem 
járnak a régiek rendelése szerint, hanem mos-
datlan kézzel esznek kenyeret?  Ő pedig felel-
vén, monda nékik: Igazán jövendölt felőletek, 
képmutatók felől Ésaiás próféta, a mint meg 
van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a 
szívök pedig távol van tőlem. Pedig hiába 
tisztelnek engem, ha oly tudományokat 
tanítanak, a melyek embereknek paran-
csolatai." 

Tehát a különbségek időnként elhanyagolha-
tóak, és nem kell miattuk aggódni. Máskor ve-
szélyesek és egyszerűen egy MÁSIK evangéliu-
mot jelentenek, ami teljesen félrevezeti az em-
bereket. 

A mi időnkben az úgynevezett közösségi médi-
ával és az azonnali kommunikációs csatornák-
kal jobban résen kell lennünk, mint eddig bár-

mikor. Ha közelről nézzük a bal felső képet, lát-
juk, hogy ezt a Facebook posztot 155 emberrel 
osztották meg. 

Talán közülünk is valakivel. Lehet, hogy ki 
kéne tisztítanunk a "barátaink" listáját? 

Jó szórakozást, 

Ps Piet Visser 

 

 
 

A beszédeben hallottuk: 

 Győződj meg róla, hogy a bölcsességünk 
nem földi tudomány. 

 Isten keresése nélkül csak káosz van. 
 Ne játszmázz Istennel.  
 Isten csak azt várja tőlünk, hogy menjünk 

tovább, haladjuk előre. 
 Nem kell kétségbe vonnunk Jézus feddhe-

tetlenségét. 
 Jézus minden helyzetben a megfelelő vá-

laszt adta. 
 Ne felejtsd el, hogy ki lettél! 
 Isten azért teremtett minket, hogy Őt ke-

ressük. 
 A bizonyosság ebben a világban változó.  
 A vallások nem vezetnek minket az igaz-

ságra. 
 Istent megtalálni az egy dolog, de ezzel 

kezdeni is valamit, az egy másik. 


