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Szerkesztői levél: Trollok 

Amikor a troll szót meghalljuk, először azok a 
plüssállatok jutnak eszünkbe, amikkel a gyere-
keink játszanak. Azonban ezekben az időkben 
a troll szónak egy sokkal veszélyesebb jelentése 
lett. Nyilvánvalóvá vált, hogy a kormányok, és 
egyéb szervezetek arra használják az interne-
tet, hogy befolyásolják az emberek véleményét, 
választások és népszavazások végeredményét. 
Valójában a kormányok olyan irányban befo-
lyásolják a világot, hogy inkább falakat építse-
nek nem pedig hidakat.  

 
Nemrég találtam egy cikket, ez volt a főcíme: 
„Angliától Pekingig: avagy hogyan manipulál-
ják a kormányok az internetet. A Kreml mű-
ködtette cyber-hadsereg egyre nagyobb hírnév-
nek örvend, de bárhol a világon ugyanezeket az 
eszközöket használják, hogy befolyásolják az 
emberek véleményét. 

Moszkva sok vádat kapott, amely szerint egy 
troll-hadsereget bérel, hogy oroszbarát vélemé-
nyeket terjesszenek az interneten. De ne higy-
gyük, hogy csak a Kreml használja az interne-
tet arra, hogy bizonyos véleményeket előtérbe 
állítson. Nézzük meg, hogy mint tesznek más 
kormányok: 

Nagy-Brittania: 
Az elmúlt évben Adward Snowden olyan anya-
gokat szivárogtatott ki, amelyek azt bizonyít-
ják, hogy a Government Communication He-
adquarter (GCHQ- „a kormány kommuniká-
ciós központja”) birtokában van olyan eszkö-
zöknek, amelyekkel befolyásolni tudja online 
viták, de akár közvéleménykutatások eredmé-
nyeit is. Emellett arra is képesek, hogy a You- 

Tube-on népszerűvé tegyenek különleges üze-
neteket, vagy ál e-maileket küldjenek bejegy-
zett fiókokból. 

A First Look Media - az az ügynökség, amely 
közzétette ezeket a fájlokat- úgy beszél ezekről, 
mint az iratokról, mint a brit hírszerzés kézi-
könyvéről az internetes világ fekete mágiájá-
hoz, vagy a heckerek svédasztaláról a minél na-
gyobb online pusztításhoz. 

Ezekben a dokumentumokban az áll, hogy a 
GCHQ személyzetét arra ösztönözték, hogy 
gondolkozzanak nagyban arról, hogy mit tud-
nának létrehozni, amivel segítik az internetes 
félrevezetést. 

Ukrajna 
Ukrajna szintén él azzal a lehetőséggel, hogy 
befolyásolja az internetes tartalmakat, noha 
sokkal publikusabb módon. 2014 decemberé-
ben létrehozták az Információs Minisztériu-
mot, hogy ellensúlyozni tudják az online orosz 
propagandát. Az Információs Minisztériumot 
sokan Igazság-minisztériumként emlegetik or-
welli természete miatt. 

Pár hónappal később, az információs minisz-
terelnök Yuriy Stets felállított egy ’információs 
hadsereget’, amelyet online toborzott Ukrán ál-
lampolgárokból. A hadsereg célja az volt, hogy 
a legfontosabb fronton harcoljanak: az informá-
ciós fronton. Stets azt mondta egy interjúban, 
amelyet a Szabad Európa Rádióban adott, hogy 
több mint 20 000 ember vállalkozott, hogy időt 
szánjon erre a mindennapi küzdelemre. 

India 
A 2014-es indiai választás előestéjén az Indiai 
Néppártot (Bharatiya Janata, BJP) és a Kong-
resszusi Pártot egyaránt az a vád érte, hogy po-
litikai trollokat béreltek fel, hogy kedvezően 
beszéljenek róluk blogokon és a közösségi mé-
dián. 

Kína 
A kínai kormányról is az a hír járja, hogy egy 
hadseregnyi internet felhasználót foglalkoztat, 
hogy megerősítse a pozitív véleményeket saját 
maga, és a Kínai Kommunista Párt irányában 



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

2 
 

(CCP). Úgy is nevezik őket, hogy az „50 filléres 
hadsereg” utalva a honoráriumukra. 

Az orosz troll birodalom kapuin belül: 
A troll birodalom volt dolgozói arról számolnak 
be, hogy bloggerek százai kapnak azért fize-
tést, hogy nyugatellenes, és kremlbarát hozzá-
szólásaikkal árasszák el az internetes fórumo-
kat és közösségi tereket, az országon belül és 
kívül egyaránt.  

A trollokat szigorúan utasították, hogy nem te-
hetnek közzé semmilyen olyan írást, amely 
rossz fényt vetne az önmagukat függetlennek 
kikiáltó Donyecki és Luhanszku Népköztársa-
ságra. (DNR, LNR). Természetesen nem írhat-
nak semmilyen pozitív véleményt Ukrajnáról.  

Egy volt dolgozó azt mondta: „Az a legfélelme-
tesebb, amikor a barátaiddal beszélgetsz és jó 
szerint elismétlik azt, amit az utasításodban 
kaptál. Ekkor jössz rá, hogy ez tényleg műkö-
dik.” Idézet vége. 

Szóval ki és mi befolyásolja a gondolkodásun-
kat? A saját véleményünk tényleg a sajátunk? 
Hogyan tartjuk meg tisztán a gondolkodásun-
kat? 

II Tim. 6. Minekokáért emlékeztetlek téged, 
hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, 
a mely benned van az én kezeimnek rád tétele 
által.  
  7. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk 
az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józan-
ságnak lelkét. 

Mind mond nekünk a „józanságnak lelke”? Az 
egyetlen dolog, amit megakadályozhat egy to-
tális háborút az a kölcsönös függés. Ameddig 
léteznek gazdasági kötöttségek és kereskede-
lem, addig a háború nem kívánatos. Mihelyt a 
kereskedelem megszűnik, vagy egy adott tér-
ségre korlátozódik, a háború elkezdődik.  

Amit Máté 24-ben, vagy a Lukács 21-ben, és a 
Jelenések 18. fejezetében olvasunk, az tényle-
gesen az ajtónkon kopogtat. Az idő vészesen 
fogy, és minden egyre gyorsul. Mi ezt látjuk és 
ennek megfelelően cselekszünk. Márk 16. 15. 
És monda nékik: Elmenvén e széles világra, 

hirdessétek az evangyéliomot minden terem-
tésnek. 

Ez az egyetlen válasz az emberiségnek.  

 Ps Piet Visser 

A beszédben hallottuk: 

 Isten legyen mindig az A-terv. 
 Kerüld a szélsőséges kilengéseket, maradj 

középen annyira, amennyire csak tudsz. 
 Várakozással a szívünkben imádkozzunk. 
 Létezik abszolút igazság, akkor is ha na-

gyon nem divatos ezt kijelenteni. 
 Ne engedjük a keserűséget az életünkbe. 

Bocsássunk meg, nekünk is megbocsátta-
tik. 

 A háttérbe kell szorítanunk magunkat, 
hogy Isten előtérbe tudjon kerülni. 

 Ha feléledést szeretnénk, tennünk kell 
érte, nem elég, ha teadélutánon vagyunk. 

 Mindenki tud valamit adni a közösségben. 
 Isten többet lát bennünk, mint mi magunk-

ban sokszor. 
 A célunk az, hogy feltámadjunk a halálból. 
 Az ellenségünk egyetlen fegyvere a zűrza-

var. 
 A végső kérdés: Igazul állok-e Isten előtt? 
 Ragaszkodjunk azokhoz a minőségekhez, 

amelyet Isten jelölt ki számunkra. 
 A félelem egy vírus, amely megbénít min-

ket. 
 Az emberiség megalkotja a saját elképzelé-

sét az igazságoságról, és nem veti alá ma-
gát Isten igazságosságának. 

 Az a legfőbb kívánság, hogy kevésbé le-
gyünk magunkért, mint másokért. 

 Hogyan reagálunk az üzenetre, amelyet 
küldenek nekünk? 

 Ne engedjük, hogy a cselekedeteinket a fé-
lelem vezesse. 

 Ha az Úr munkáját végezzük, az megnöveli 
az önbizalmunkat. 

 


