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Hit Gyülekezete, egyházi élet

 Szoruljon vissza a virtuális térben terjedő vallásos megcsalattatás és vezetők elleni uszítás a pünkösdikarizmatikus mozgalomban. Ne a keresztény „alvilág”, hanem a valódi elhívásra és tartós gyümölcsökre épülő
bibliai tekintélyrend domináljon és hasson az egyházban.
 A pénzügyi visszaélések, bűncselekmények szoruljanak ki az egyházi életből, a szolgálatot ne az anyagi javak
megszerzése és a hívők kihasználása, hanem az evangélium hirdetése és Isten országának építése motiválja. A
keresztények ne a kenet áldásait (népszerűség, jólét, siker) akarják, hanem a kenet forrását, a Szent Szellemet
kövessék.
 A testi törvénykezés, rágalmazás, cinizmus és hibakeresés szoruljon ki az egyházból. A hívők ne a halált, hanem
a Szellemet szolgálják; építsék, ne pedig rombolják az egyházat.
 A terjedő ökumenizmus és vallási szinkretizmus ne tudja aláásni a keresztény közösségek életét, hanem a
megfélemlítés, manipuláció és varázslás ellenére Krisztus teste továbbra is ragaszkodjon Isten beszédéhez.
 A hívők ne a saját lelküknek és vágyaiknak éljenek, hanem a krisztusi természetet építsék és erősítsék magukban.
 Erősödjön meg a hívők igével való közössége, imaélete. Minden hívő éljen aktív szellemi életet (Ige, Szent
Szellemmel való közösség, szellemben járás, böjt).
 A Hit Gyülekezete szellemi, erkölcsi területen újuljon meg, fejlődjön, létszámában, jótékony hatásában is
növekedjen. Térjen meg és épüljön be új társadalmi rétegekből minél több értékes, aktív, kreatív, befolyásos
ember.
 Alakuljanak új helyi gyülekezetek, a meglévők növekedjenek, erősödjenek.
 Erősödjön a gyülekezet szellemi, erkölcsi, társadalmi befolyása.
 A Szent Szellem kiáradása, kenete legyen rendszeres az istentiszteleteken, a hívők életében Rendszeres
karizmatikus megtapasztalások által új kijelentések, megtérések, radikális változások történjenek Krisztus
hasonlatosságára. Egyre nagyobb dicsőség látogassa meg a hívőket, a gyülekezetet. Történjenek jelek, csodák,
és az emberek számára legyen ez vonzó erő Jézus Krisztushoz.
 Legyen jó a kapcsolat a Hit Gyülekezetének vezetői, pásztorok, presbiterek, valamint a helyi gyülekezetek
között. Országos szinten is legyen egységes látás, nagy ügyekre nézés, és ezek megvalósulása érdekében
összefogás.
 A Szent Szellem kenje fel az evangelizálásokat, újuljanak meg a hívők a bizonyságtevésben. Mindenki a lehető
leghatékonyabban tudja felhasználni az evangelizálás számára még hátralévő időt.
 A megtérés előtt állók és a visszacsúszott hívők térjenek meg teljes szívükből, alakuljon ki bennük bűngyűlölet.
Az új megtértek épüljenek be a helyi közösség(ek)be.
 A második nemzedékből is egyre több fiatal álljon be a szolgálatba a budapesti és a vidéki gyülekezetekben.
 Az internet és a technológiai eszközök miatti szellemi tompaság, digitális leuralás törjön meg a gyülekezethez
tartozó és általában a magyar fiatalok életében. Legyenek szabadok a közösségi oldalaktól (Facebook,
Instagram stb.), videómegosztóktól (YouTube), online filmektől, sorozatoktól és játékoktól. A virtuális
valóságba való menekülés helyett a természetes és szellemi élet váljon vonzóvá és motiválóvá a hívő fiatalok
és idősebbek számára is.
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 A pornográfia hatalma és a szexuális bűnök igézete törjön meg a nemzet és a fiatalok életében. A gyülekezethez
tartozó fiatalok éljenek át tartós szabadulást, szellemi, lelki és fizikai sérüléseikből teljes mértékben
gyógyuljanak meg. Gyors és tartós szabadulást adjon az Úr az önkielégítésből is.
 A digitális forradalom okozta lelki és fizikai problémákból (nyugtalanság, űzöttség, alacsony önértékelés,
látászavarok, gerincbetegségek, fejfájás, stressz, memóriazavarok) gyógyuljanak meg a fiatalok, különösen a
tinédzserek. Az olvasásra, szövegértésre és tartós koncentrációra való képességük álljon helyre.
 A technológiai szektor (Apple, Google, Facebook, Airbnb stb.) keresztényellenes társadalmi befolyása szoruljon
vissza. Valljanak kudarcot a globalizmust, gender ideológiát és homoszexuális lobbit képviselő cégvezetők (pl.
Mark Zuckerberg, Tim Cook) politikai és társadalomformáló ambíciói.
 A második-harmadik generációban szoruljon vissza a félelem, a bizonytalanság (pl. anyagi terület, kapcsolatok
építése, ismerkedés, evangélizáció, szolgálat). Legyenek bátrak és erősek a fiatalok, kapjanak minél szélesebb
körben hitet és látást a jövőre vonatkozóan munkájuk, a családalapítás és elhívásuk tekintetében.
 Éljenek a fiatalok világi környezetükben is bátor, hitvalló életet!
 A világi iskolákba járó keresztény fiatalok maradjanak meg az Úrban, és legyenek jó bizonyságok. Minden fiatal
találja meg az elhívását. A hites oktatásból kikerülő fiatalok ne menjenek be a világba, minden második
generációs fiatalt érintsen meg és ragadjon meg az Úr Jézus. Hitüket, az evangélium képviseletét a világi
közegben is bátran vállalják fel, ne szégyelljék.
 Minőségileg javuljanak a házasságok, szoruljon ki a bűn, a házasságtörés, a családokban is Jézus Krisztus legyen
az Úr. Ne váljanak el az újjászületett és az Úrban házasodott hívők! Kölcsönös megbocsátás és változások által
álljon helyre a béke, szűnjenek meg krízisek, a házastársak ragaszkodjanak a szövetséghez!
 Alakuljanak új jegyességek, ismerkedések a Szent Szellem vezetése szerint! A fiúk ne legyenek passzívak ezen
a területen, ne a világból keressenek társat. A régóta váró hölgyeket is találják meg azok, akiknek Isten
teremtette őket. Ők se meneküljenek a hosszú várakozás miatt világi kapcsolatokba. Legyenek a gyülekezetben
fórumok, lehetőségek az ismerkedésre.
 A családok, hívők anyagilag is emelkedjenek fel, szabaduljon meg mindenki a hitelektől. Megélhetési
nehézségek miatt ne hagyják el az országot a hívők, a szorgalmas, kreatív réteg. Akik kimentek, nyíljon
lehetőségük hazajönni jó munkahelyekre.
 A gyülekezet prosperáljon anyagi területen, valamennyi anyagi célunk teljesüljön.
 A kisapáti ingatlanunk fejlesztése legyen gördülékeny, problémamentes. 2019 nyarán már meg lehessen ott
tartani az Ifjúsági Konferenciát.
 Legyenek áldottak és sikeresek az ország különböző pontjain, különböző korcsoportok, köztük a fiatalok felé
való szolgálatok! A már működő egyetemi lelkészségek, ifjúsági rendezvényközpontok és mozgalmak, az általuk
szervezett programok legyenek nagyon sikeresek és népszerűek. Képesek legyenek integrálni az elkóborolt
keresztényeket csakúgy, mint vonzani világi fiatalokat.
 A rossz testvéri kapcsolatok rendeződjenek. A világból jövő szeretetlenség, elidegenítő erők ne hassanak a
hívőkre. A rendezetlen anyagi ügyeket bibliai elvek alapján igyekezzenek korrekten rendezni.
 Legyen eredményes a Hit Gyülekezetének Izrael és a zsidóság melletti kiállása. Hatásunkra is váljon nemzetünk
filoszemitává, hogy bejusson az Ezeréves Királyságba.
 Legyen sikeres 2019-ben is az SZJA 1%-os kampányunk, és növekedjen a támogatóink száma. Lépjünk előre a
támogatott egyházak között.
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 A gyülekezeti és gyülekezet közeli intézmények (SZPA, BPG + regionális iskolák és óvodák, Hetek, ATV, Hit Rádió,
internetes oldalak, HISZ, sportszakosztályok) prosperáljanak, fejlődjenek, legyen finanszírozásuk folyamatos és
akadálytalan (pályázatok segítségével), és békességben működjenek.
 A Vidám Vasárnap különböző közvetítései (istentisztelet-közvetítések, stúdióbeszélgetések) legyenek nagyon
nézettek. A hívők (imában, személyes jelenléttel, anyagiakban) támogassák a műsort.
 A Hit Rádiónak legyen saját frekvenciája, ne legyen ennek se politikai, se más akadálya, adásai jussanak el minél
több háztartásba, otthonba, úton közlekedő emberhez.
 A Gyülekezet sikeresen és a Szent Szellem vezetése szerint tudjon fejlődni az intézményesülés terén, eközben
ne veszítse el spirituális és mozgalmi jellegét. Ne merevedjünk felekezetté!
 Az ATV (és tulajdonosi köre) valamint a Hit Rádió, Hetek álljon Isten védelme alatt. Ellenségei, irigyei ne
tudjanak nekik kárt okozni. Kerüljenek megfelelő emberek a műsorok élére, tehetséges, elkötelezett fiatalok is
dolgozzanak ott.
 Legyenek sikeresek az izraeli zarándokutak. Izrael támogatottsága erősödjön a társadalomban.
 Isten tegyen sikeressé bennünket jogi küzdelmeinkben is, különös tekintettel Bartus László írómédiumra.
Vezetőink, jogászaink kapjanak védelmet az Úrtól!
 A Hit Gyülekezete teljesítse társadalmi küldetését. Erősödjön meg vezetőink társadalmi befolyása. A tagok is
tudatosan és aktívan álljanak ki társadalmi szerepvállalásuk során a gyülekezet, az ébredés, a nemzeti érdekek
mellett, különös tekintettel a 2019-es Európai Parlament és magyar önkormányzati választásokra. Ne legyen
megosztott a gyülekezet! Egységesen fogadja el és kövesse a mennyei látást.
 Legyenek rendezettek kapcsolataink a hatóságokkal, a demokratikus politikai erőkkel. Az állammal való
kapcsolatunk Isten tökéletes akarata szerint alakuljon, ne kriminalizálják a gyülekezetet emiatt.
 A Hit Gyülekezete továbbra is tartsa vissza a szellemi és erkölcsi romlást, bibliai értékek mentén tudjon hatni a
nemzetre, töltsön be híd szerepet a társadalomban, szolgálja a nemzet fennmaradását és a békességet.
 A határainkon túli testvérgyülekezetekkel, illetve evangéliumi gyülekezetekkel való kapcsolataink legyenek
harmonikusak.
 Fejlődjenek és növekedjenek a határon túli gyülekezetek, és ne érje őket atrocitás. A külhoni magyarok között
is terjedjen az evangélium. A külföldön dolgozó híveink is jussanak szellemi táplálékhoz, ne szakadjanak el az
Úrtól és a gyülekezettől! Induljon el ezeken a helyeken is Isten munkája, alakuljanak imacsoportok és új
gyülekezetek.
 Erősödjön, prosperáljon a gyülekezet missziós tevékenysége is a Szent Szellem vezetésének és Isten akaratának
megfelelően. Nyíljon lehetőségünk arra, hogy a gyülekezet látásait, áldását továbbadjuk az iszlám közegben
működő gyülekezeteknek is.
 Nemzetközi, egyházi és társadalmi kapcsolataink is legyenek áldottak.

Magyarország
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 Hazánkban továbbra is békés, nyugodt életet tudjunk élni (1Tim 2:2), ne legyen utcáinkon „kiáltozás, kirohanás,
betörés” (Zsolt 144:14), zavargások, uszítás, felforgatás, agresszió, provokáció;
-

valljon kudarcot, szoruljon vissza, szégyenüljön meg, ne leljen társadalmi támogatottságra az
anarchista, szélsőséges (szélsőbalos, szélsőjobbos), nemzet-, illetve keresztényellenes,
családellenes aktivitás,

-

maradjon meg az ország/a nemzet szuverenitása,

-

valljon kudarcot minden olyan belső és külső (nemzetközi) terv, akció, ami abban érdekelt, hogy
válságot gerjesszen Magyarországon, aláássa az ország szuverenitását, zsidó-keresztény kulturális
örökségét, a magyar társadalom nemzeti identitását, és az országot kiszolgáltassa a globalista,
„brüsszelita” (EU-birodalmat építő) erőknek.

 Legyen továbbra is vallásszabadság, aminek keretében
-

a bibliai kereszténység (benne a Hit Gyülekezete) akadálytalanul tud tevékenykedni, növekedni,
intézményesülni,

-

cenzúra nélkül lehet az evangéliumot hirdetni, néven nevezni a bűnt, képviselni és megélni az
isteni törvényeket,

-

az állami törvények összhangban vannak az isteni törvényekkel, erkölcsi értékrenddel, nem
mennek szembe azokkal.

 Magyarország legyen védőbástyája a zsidó-keresztény kultúrának, értékeknek, a hagyományos erkölcsi
értékeknek, hagyományos családmodellnek, nemzeti szuverenitásnak, klasszikus szabadságjogoknak. Legyen
áttörhetetlen gát az „új moralitással” (a törvénytelenség terjedésével) szemben. Mindig erre elkötelezett
vezetői legyenek, a magyar társadalom is legyen elkötelezett ebben, és találjon nemzetközi támogatókat,
szövetségeseket e téren. A nemzetközi fórumokon, szervezetekben (ENSZ, EU, Európa Tanács, stb.)
Magyarország bátran és bölcsen (taktikusan) mindig lépjen fel ezek érdekében.
 A 2019-es önkormányzati, polgármesteri és európai parlamenti választásokon olyan személyek, politikai erők
kerüljenek megválasztásra, akik
-

védik a zsidó-keresztény kultúrát,

-

védik bibliai (klasszikus) erkölcsiséget,

-

védik magyar állami és nemzeti szuverenitást,

-

védik a külhoni magyarságot,

-

védik a keresztények vallásszabadságát és a többi klasszikus szabadságjogot,

-

védik azt az Európát, és olyan Európát építenek, amiért Pál apostolt Isten ideküldte,

-

ellenállnak az iszlamizációnak és az „új moralitásnak”,

-

nem ellenségesek az evangéliumi keresztényekkel, Hit Gyülekezetével,

-

nem ellenségesek Izraellel, sőt támogatják, mert felismerik a vele lévő stratégiai partnerség
fontosságát, az értékközösséget.

 A magyar vezetőket, politikusokat, döntéshozókat, döntés-előkészítőket Isten áldja meg értelemmel,
bölcsességgel, előrelátással, hogy tevékenységük, döntéseik a közjót, a nemzet javát, Isten terveit szolgálják, a
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nemzetet mindenkor a jó oldalra állítsák, döntéseik segítsék elő, hogy a népek ítéletekor a magyar nép kedvező
elbírálást nyerjen.
 Hazánkban legyen gazdasági felemelkedés.
 A gazdasági, vagyoni, tulajdoni viszonyok igazságosan (szorgalom, teljesítmény stb. mentén) alakuljanak.
Semmilyen pártklientúra ne sajátíthassa ki az országot, erőforrásokat. Szoruljon vissza a teljesítmény nélküli,
pusztán politikai kapcsolatokból élő, „gazdagodó” hűbérurak, oligarchák gazdasági hatalma. Az emberek
méltósággal, tisztességgel tudjanak élni (1Tim 2:2), ne kelljen elvtelenségre, megalázó helyzetbe
kényszerülniük ahhoz, hogy megfelelő munkához, megrendelésekhez, anyagi forrásokhoz jussanak. Ne
alakuljon ki modern rabszolgaság.
 Ne fagyjon meg senki, és ne nélkülözzenek az emberek a téli időszakban sem, ne legyenek öngyilkosok az
elcsüggedt, reménytelen emberek.
 A magyar kormány továbbra is folytasson tudatos nemzetépítő politikát. A fiataloknak továbbra is nyíljanak
kedvező esélyek a pályakezdésre, otthonteremtésre, családalapításra, gyermekvállalásra. Ne vándoroljanak el
Magyarországról, inkább költözzenek vissza! A családok továbbra is kapjanak meg minden támogatást, hogy a
népesség ne fogyjon.
 Az államigazgatásban, politikai szférában, közszolgálatban Isten munkáját nem akadályozó, sőt azt támogató,
a társadalmat szolgálni akaró személyek legyenek.
 A magyar kormány továbbra is képes legyen védelmezni az ország szuverenitását, és a konzervatív, bibliai
értékrendet képviselje az Európai Unió berkein belül.
 A Hit Gyülekezete negyven éves szolgálata során elért sorsfordulatok és bizonyságok tudjanak terjedni a
magyar társadalomban, mutassanak vonzó alternatívát az emberek számára.
 Ne legyen Magyarországon menekültválság, ne tudja az EU semmilyen zsarolással az országra kényszeríteni a
menekültek tömeges és ellenőrizetlen befogadását. A magyar társadalom érdekeit, biztonságát,
életkörülményeit, kultúráját szolgáló bevándorlás-politika érvényesüljön.
 A hatóságok időben leplezzék le és akadályozzák meg a tervezett terrorista akciókat. A különböző
kereskedelmi, gazdasági és egyéb kapcsolatok égisze alatt ne lopakodjon be hazánkba a dzsihád. A Budapesten
2019-ben megrendezésre kerülő Maccabi játékok atrocitások nélkül, sikeresen tudjanak lemenni.
 A Soros György és elvbarátai által Európára kényszerített terv ne valósuljon meg, a többi nemzet is ismerje fel
az ebben rejlő hatalmas veszélyt (iszlám hódítás, antikrisztusi, globális világrendbe való integrálódás
következtében történő nemzethalál stb.).
 A nyugati liberális média ne tudja lejáratni Magyarországot és a V4-et, bővüljön más országokkal is a szövetség.
 Szoruljon vissza hazánkban a zsidó-keresztény értékrenddel és a klasszikus európai kultúrával ellentétes vallási
és kulturális trend (iszlám, hamis keleti vallások, pogány kultuszok, okkultizmus, ezotéria).
 Hazánkban ne tudjon megerősödni, elterjedni az iszlám, lepleződjenek le az iszlámot támogató pénzügyi
források. Ne épüljenek mecsetek, iszlám „kulturális központok”! A már meglévő hazai iszlám közösségek
törvénykövetően működjenek, ne radikalizálódhassanak, és ne tudjanak hódítani.
 A magyar határőrizet jól és törvényesen működjön! A határvédelemben résztvevők tevékenykedjenek
eredményesen és legyen megfelelő az ellátásuk.
 A szélsőséges pártok és szervezetek befolyása csökkenjen.
 A pénzügyi, gazdasági, politikai maffiák, mutyik, korrupciók lepleződjenek le és szoruljanak vissza.
5

Kizárólag belső használatra, a Hit Gyülekezete imaláncában résztvevők számára
 Az ország vezetői hozzanak okos, józan, bölcs döntéseket mind politikai, mind gazdasági téren. A
rendelkezésükre álló pénzeket megfelelő prioritással kezeljék. Isten áldja meg őket jó látásokkal, jó
tanácsadókkal.
 Magyarországon ne jussanak hatalomra vagy döntéseket befolyásoló pozíciókba melegpárti, illetve az „új
moralitást” (erkölcsi törvénytelenséget) képviselő politikusok, tanácsadók. A kormány továbbra is álljon ki a
bibliai családmodell mellett! A liberálisok ne képviseljenek biblia- és családellenes szexuális "szabadságot",
elveket. Ha magánéletükben ezt az utat választják, elveik maradjanak meg magánszférájukban, és ne tegyék
azt politikájuk részévé.
 A gendermozgalom fészkei (CEU és a hasonszőrű intézmények, alapítványok, szervezetek) sorvadjanak el,
képviselőik, aktivistáik ne tudjanak beszivárogni óvodákba, iskolákba, egyetemekre, főiskolákra! Ne tudják a
médiát se kisajátítani, a közvéleményt manipulálni, ne engedjék az emberek, hogy pozitívan állítsák be előttük
ezt a természet-, Isten- és emberellenes ideológiát! Alakuljon ki mindezek ellen egy óriási társadalmi
felháborodás és ellenállás! Fogjanak ebben össze az egyházak aktív fellépéssel.
 Az ultraliberális követelményekkel (különféle szexuális perverzitások, pornográfia, prostitúció, „melegjogok,”
a szexuális identitás „szabad megválasztása,” könnyű drogok, eutanázia, stb.) szemben legyen masszív
társadalmi, politikai ellenállás Magyarországon és Európában.
 Maradjon Magyarországon periférikus és elszigetelt a homoszexuális propaganda, kampányaik ne legyenek
sikeresek.
 Országunk legyen szabadságszerető és azt garantáló jogállam, működjön demokratikus keretek között! Legyen
jogbiztonság és köznyugalom.
 Erősödjenek meg, illetve kerüljenek helyreállításra a hatalom korlátai, a politikai fékek és ellensúlyok. Hazánk
ne váljon pártállammá!
 Az államvezetőket, közszolgákat Isten mindig tartsa alázatban, ne bízzák el magukat, ne „szálljanak el”, a
hatalom birtokában (különösen számba vehető politikai ellenzék kontrolljának hiányában) ne uralja le, ne
degenerálja őket a romlott, korrupt emberi természet.
 A nemzetállam védelme, a nemzeti közösség iránti elkötelezettség és a patriotizmus a klasszikus
szabadságjogok védelmével, garantálásával harmóniában valósuljon meg.
 A kormányzás, hatalomgyakorlás mentes legyen a visszaélésektől, szolgálja eredményesen a közjót, az emberi
méltóság és szabadság tisztelete, védelmezése jellemezze. Az ellenzéki tevékenységet is józanság, felelősség,
konstruktivitás jellemezze.
 Szoruljon vissza a politikai és gazdasági demagógia, gyűlölködés, átkozódás.
 Az EU-val, az USA-val, Oroszországgal, a külföldi országokkal, a nemzetközi pénzvilággal való kapcsolataink
alakuljanak ideálisan. A keleti nyitásnak csak pozitív hatásai legyenek az országra nézve.
 Szoruljon vissza, ne kerüljön hatalomra a szélsőjobb, sem a szélsőbal, illetve semmilyen nemzet- és
keresztényellenes, globalista, brüsszelita, vagy „új moralitás”-t propagáló politikai erő. A gazdasági és szociális
nehézségeket ne használhassák fel rendbontásokra. Izrael gyűlöletét ne tudják az emberekben elültetni.
Szoruljon vissza az antiszemitizmus, az anticionizmus, az Izrael-ellenesség és a Hit Gyülekezete ellenesség!
 Hivatalos fórumokon (ENSZ és szervezetei, EU-tanácskozások) Magyarország soha ne szavazzon meg Izraelt
elítélő határozatot, továbbra is bátran álljon oda Izrael mellé mindaddig, amíg ez Isten akarata.
 Az újfasiszta szervezetek, ideológiák, a zsidózások, cigányozások veszítsék el társadalmi támogatottságukat.
Határozott hatósági fellépés legyen velük szemben!
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 A felmerülő társadalmi elégedetlenségek során (tüntetések, sztrájk, útelzárások stb.) a rendőrség és a
hatóságok bölcsen, szakszerűen és jogszerűen viselkedjenek. Az ilyen események ne váljanak erőszakossá,
őrizzék meg békés jellegüket.
 A társadalom megosztottsága enyhüljön, a felebaráti szeretet és a társadalmi szolidaritás erősödjön.
 Legyen jó kapcsolat a szomszédos országokkal. Tudjunk egységes politikát folytatni Közép-Európában a sióval,
az iszlám terjeszkedéssel, a gendermozgalommal és a homoszexuális lobbival szemben.
 A határon túli magyarok éljenek védelem alatt, érvényesüljenek jogaik. A nemzetiségek jelenléte váljon
kölcsönös áldás forrásává.
 Isten óvja meg a kárpátaljai magyarság életét, vagyonát, jogait. Az ukrán-orosz konfliktus mielőbb békésen és
véglegesen rendeződjön. Az ukránok szabaduljanak meg az oroszellenességtől, ne tudjanak ellenségeskedést
szítani közöttük a nyugatiak.
 Székelyföldet ne darabolják föl, maradjon egységes, lehetőség szerint nyerje el az autonómiát.
 Érvényesüljenek a szabadságjogok. Erősödjön és maradjon fenn a lelkiismereti- és vallásszabadság.
 Érvényesüljön a sajtószabadság. A véleménynyilvánítási szabadság ne kerüljön korlátozásra.
 Ne alakulhasson ki ideológiai (vallási, világnézeti) alapon működő államhatalom, valósuljon meg az állam és az
egyház szétválasztásának alapelve.
 A Hit Gyülekezete bevett egyházi státusza maradjon meg, jusson egyházi státuszának megfelelő jogi,
intézményi, anyagi lehetőségek birtokába. A Gyülekezet váljon megkerülhetetlenné, mellőzhetetlenné
egyházpolitikai kérdésekben! Egyenjogú partnerként kezeljék a többi bevett (pl. a „történelmi”) egyházakkal.
Jöjjön létre mindezeket biztosító átfogó megállapodás a Kormány (a magyar állam) és a Hit Gyülekezete között.
 Ne tudják kötelezővé tenni a keleti misztikára épülő gyakorlatokat az iskolákban (pl. transzcendentális
meditáció, jóga, relaxáció).
 Az emberek váljanak érzékennyé a magánszféra védelmére.
 Álljon meg az elszegényedés, gyermekéhezés, csökkenjen a munkanélküliek, hajléktalanok száma. A szegények
tudjanak felemelkedni, tudják gyermekeiket iskoláztatni. Az önhibájukon kívül rászorultak kapják meg az
indokolt segítséget.
 Újuljon meg és erősödjön a magyar gazdaság, mezőgazdaság, kerüljön túlsúlyba az értékteremtő, termelő
munka, legyen ennek becsülete. Erősödjenek meg a magyar kis- és középvállalkozások.
 Ne a multik uralják és tarolják le a gazdaságot! Legyen minél több folyamatosan növekvő, exportálni is képes,
magyar tulajdonban lévő kis- és középvállalat.
 Hazánk adottságai, erőforrásai kerüljenek kiaknázásra, és azok elsősorban az itt élő emberek javát szolgálják!
 Szülessenek az ország sorsát előre vivő találmányok, újítások, felfedezések gazdasági, egészségügyi és más
területeken. Csökkenjen az ország energiafüggősége.
 A magyar földek maradjanak magyar kézben, beleértve a határokon túli magyar területeket is.
 Ne jöjjön létre Magyarországon földesúri nagybirtokrendszer, az erre irányuló földmutyik kerüljenek feltárásra
és felszámolásra. Az emberek szeressék meg a földművelést, tudjanak földeket szerezni mindazok, akik ebből
akarnak megélni.
 Igazságos gazdasági és vagyoni viszonyok alakuljanak ki.
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 A Forint ne veszítse el értékét, az államadósság csökkenjen az üzemanyagárakkal együtt.
 A készpénzforgalmat ne korlátozzák tovább, ne sikerüljön azt radikálisan csökkenteni.
 A munkahelyekre megfelelő szakemberek kerüljenek, szűnjön meg a munkaerőhiány, nyíljon lehetőségük a
szakembereknek visszajönni az országba. A munkavállalók szorgalmasan és értékesen végezzék a munkájukat,
és kapjanak annak megfelelő (teljesítményarányos) fizetéseket.
 Az egészségügyben és oktatásban hosszú távú, megnyugtató megoldások szülessenek. Fékeződjön le az
orvosok külföldre vándorlása. Az egészségügyi dolgozók tisztességesen élhessenek meg itthon, a betegek méltó
kórházi körülmények biztosításával szakszerű ellátásban részesüljenek.
 A romák felzárkóztatása területén történjenek előrelépések. Emelkedjenek fel olyan felelős roma vezetők, akik
ebben megfelelő partnerek tudnak lenni.
 Legyenek kedvező időjárási körülmények és megfelelő csapadékmennyiség az év során. Legyen 2019 is
katasztrófamentes év. Mindig az évszaknak és mérsékelt égövi elhelyezkedésünknek megfelelő időjárás legyen.
 Szoruljon vissza az abortuszok száma. Több gyermek szülessen. Álljon meg a magyarság fogyása- Legyen több
házasságkötés. és mindegyik maradjon meg.
 Szoruljon vissza a válás, a házasságtörés, a pornóipar, az alkoholizmus, az öngyilkosság, a leánykereskedelem,
az embercsempészés, a szerencsejáték-ipar.
 Szoruljon vissza a kábítószer- és szervkereskedelem, az ilyen forrásokból meggazdagodott személyek bukjanak
le.
 Csökkenjen a bűnözés. A rendőrség eredményesen üldözze a bűnelkövetőket.
 A bulikultúra szoruljon vissza. A kereskedelmi televíziók ilyen irányú műsorai veszítsék el nézettségüket,
befolyásukat, ne fertőzzék a fiatalokat, a társadalmat. A fiatalok ne éljenek szexcentrikus, bulizó, hedonista
életet.

IZRAEL
 Az Úr adjon védelmet a szervezett és a magányos terrorcselekményekkel szemben is Izrael lakosságának.
Semmilyen terrorcselekmény ne legyen sikeres (késeléses, elgázolós, lövöldözős, gyújtogatós).
 A Gázai övezet közelében lakó izraeliek békében és nyugalomban tudjanak élni, szűnjön meg az állandó
rakétafenyegetettség.
 Az izraeli hadsereg sikeresen tárjon fel minden terrorista alagutat északon és délen, és hatékonyan meg tudja
semmisíteni azokat.
 Az iszlám és a liberális világ semmilyen szinten ne tudja elszigetelni, bojkottálni és delegitimizálni Izraelt. Legyen
sikertelen a nemzetközi BDS Mozgalom.
 Értékek és kölcsönös érdekek mentén erősödjön Izrael és a V4 országok összefogása. Valósuljon meg egy V4
találkozó Jeruzsálemben. Magyarország helyezze át a nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe.
 A nemzetközi szervezetekben Magyarország ne támogasson Izrael-ellenes akciókat, javaslatokat, lehetőleg
ellenük szavazzon, de minimum tartózkodjon.
 Az USA Izraellel kapcsolatos politikájában Isten akarata valósuljon meg.
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 Az ENSZ szervei ne írjanak antiszemita, Izrael-ellenes jelentéseket, Izrael a nemzetközi közösség előtt se
szigetelődjön el.
 Izraelt ne tudja megtámadni Irán és a többi iszlám ellensége. Ne legyen sikeres Irán azon terve, hogy Izrael
határaihoz közel hadállásokat épít, soha ne tudjon atombombához jutni, és azt bevetni, illetve ne tudjon
megerősödve kikerülni a közel-keleti konfliktusokból.
 Isten adjon kegyelmet, vezetést Izraelnek, hogy a nemzetközi nyomás ellenére felismerhesse és végrehajthassa
az Úr tervével harmóniában álló lépéseket, és ne cselekedjen ezekkel ellentétesen! Ne kössön ezekkel
ellentétes alkukat, szövetségeket.
 Izraelben se tudjon terjedni az „új moralitás”, a zsidóság ragaszkodjon a törvényes életmódhoz.
 Isten adjon kegyelmet a diaszpóra-zsidóságnak, hogy ne menjenek szembe Izraelnek azon politikáival, amelyek
harmóniában vannak Isten akaratával.
 Ne tudják Izraelt belekényszeríteni olyan megállapodásokba, melyek nem Isten akarata szerintiek, amelyek
fenyegetik a biztonságát. Ne tudják felszámoltatni velük a júdeai, szamariai településeiket. Isten őrizze és áldja
meg a telepeseket, telepeiket; a telepes mozgalom tovább erősödjön, terjedjen.
 A „palesztinok” kezében lévő területeken ne tudják eltüntetni a zsidóság történeti, régészeti emlékeit. Az ősi
zsidó területeken, településeken ne hajthassanak végre történelmet meghamisító változtatásokat. Lehessen a
szent helyeket szabadon látogatni.
 Izrael legyen katonailag védhető, maradjon egy és oszthatatlan fővárosa Jeruzsálem. Ne tudják nemzetközi
erők elvitatni jogait Jeruzsálemmel kapcsolatban. Ebben a valódi Egyház legyen egységes! A keresztények
ismerjék meg az ide vonatkozó próféciákat és álljanak Izrael mellé.
 Ne rekedjen meg Izrael helyreállításának folyamata, hanem még időben induljon el a helyreállítás második
(szellemi) szakasza. Ismerjék fel az Istennel való szövetség helyreállításának szükségességét, ehhez támasszon
az Úr karizmatikus személyiségeket. Fogadják el mindebben az igazi egyház támogatását.
 Zsidó barátaink ismerjék fel, hogy súlyos problémáik megoldásához a Messiásra van szükségük.
 Csatlakozzanak sokan az Izrael helyreállását, megújulását célul kitűző mozgalmakhoz.
 Erősödjön meg Európában is Izrael támogatottsága, és ebben használja továbbra is az Úr a Hit Gyülekezetét.
 Gazdaságilag tovább erősödjön Izrael.
 Az alijázások az isteni tervnek megfelelően folytatódjanak.
 Minél több izraeli tudjon megmenekülni az utolsó idők megpróbáltatásaiban, és találkozzon Megváltójával!
Addig is szoruljon vissza Izraelben minden, Isten számára elfogadhatatlan, utálatos bűn!
 Isten tartsa rajta kezét Izrael és a diaszpóra zsidóság kapcsolatán!

Nemzetközi helyzet
 Donald Trump Isten akarata szerinti kabinetet működtessen, amiben kapjanak helyet józan, a reálpolitikát
ismerő személyek, tanácsadói is ilyenek legyenek. Folytasson Isten akarata szerinti, sikeres politikát, jó
döntéseket tudjon hozni. Isten védelme legyen rajta ezekben.
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 Ne tudjon a világon végigvonulni a „meleg egyenjogúság hulláma”, hanem ennek sikeresen álljanak ellene a
keresztények. Az eddig gender és homoszexuális szempontból konzervatív térségekben (pl. Afrika, Ázsia)
továbbra se tudjanak áttörést elérni az ezt propagáló erők.
 A Visegrádi Négyek együttműködése maradjon fenn, erősödjön, ne tudják tagjait megosztani, egymás ellen
kijátszani, sőt újabb partnerekkel bővüljön a szövetség. Hatékonyan tudjon működni érdekérvényesítő
képessége az EU-ban.
 Az amerikai evangéliumi keresztények is támogassák imával, aktivitással Trumpot abban a munkájában, ami
összhangban áll Isten akaratával. Biztosítsanak szellemi védelmet Michael M. Hughes, Dakota Bracciale és
általuk, ill. hasonló varázslók által irányított boszorkányok rontást, igézést, fekete mágiát működtető
praktikáikkal szemben. Ugyanezért imádkozunk Netanjahuval és Orbán Viktorral kapcsolatban is. ("Ímé, ti
mind, akik tüzet gyújtotok, felövezvén magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzeteknek lángjába és a tüzes
nyilakba, amelyeket meggyújtottatok! Kezemből jő ez rátok; fájdalomban fogtok feküdni!" Ésa 50:11)
 Legyen hatékony Oroszország és az USA együttműködése a Közel-Keleten, Észak-Koreával szemben és más
területeken is. Együttműködésük eredményeként is szoruljon háttérbe Irán, fulladjanak kudarcba regionális
törekvései.
 Az EU és az USA demokratikusan, a szabadság védelmezőjeként működjön. Ne nyerjenek teret bennük a zsidókeresztény értékeket tagadó irányzatok, politikai vezetők.
 Európában olyan politikai erők kerüljenek előtérbe és vezető pozícióba, melyek előtérbe helyezik, figyelembe
veszik a nemzetállamokat, a zsidó-keresztény értékeket.
 Ne tudjon a globalizáció tovább erősödni, legyen világszerte erős ellenállás ezzel szemben.
 Ne tudják nem demokratikus erők, szervezetek felszámolni az európai országok maradék önállóságát! A 2019es Európai Parlamenti választásokon jelentősen erősödjenek meg az európai nemzetállamokban gondolkodó
erők. A globalista, birodalomépítő felfogást képviselő és a tömeges migrációt támogató pártok és politikusok
szenvedjenek vereséget.
 Ne tudjon mély gyökeret verni a törvénytelenség az európai nemzetekben. Erősödjön meg a belső ellenállás az
emberekben, és a fiatal generáció is mondjon nemet a globalizációt és az új moralitást hirdető eszmékre.
 Európában ne üresedjen ki és kerüljön gettóba a keresztény erkölcsi kultúra. A klasszikus zsidó-keresztény
értékrend és életvitel legyen újra vonzó a különböző társadalmi rétegek számára.
 Európa ne válhasson teljesen aposztatává, terjedjen és szerezzen társadalmi rangot benne az evangélium.
 Hosszabbodjon meg a kegyelmi időszak hazánk és Európa számára, maradjanak fent azok a kedvező politikai,
gazdasági és társadalmi feltételek, melyek az ébredés ügyét szolgálják.
 Szűnjön meg a világméretű keresztényüldözés; legyenek az Úr védelme alatt a bajba jutott, üldözött
keresztények az arab és iszlám országokban, valamint kommunista és más diktatúrákban. Tudjanak erősek
maradni az üldöztetések során, és a nehéz helyzetekben is képviseljék hitelesen az evangéliumot. Szoruljanak
vissza, ne tudjanak nagy befolyással bírni a keresztényellenes globalista ideológiák.
 A zsidó-keresztény kultúrkörhöz tartozó országok szálljanak síkra a keresztényüldözésekkel szemben. Az
ezektől felajánlott segítség jusson el a célszemélyekhez. Működjön nagyon hatékonyan az e célból létrehozott
magyar helyettes államtitkárság, és ezt a példát kövessék más államok, kormányok is.
 A közel-keleti állapotok ne a háborúk további eszkalálódása, hanem a megoldás, béke irányába mozduljanak el
(Szíria, Irak, Libanon, Jemen, Egyiptom, Líbia stb.). Olyan kormányok kerüljenek hatalomra ezekben az
országokban, melyek nem támogatják a terrorizmust. A Gane Sharp – vér nélküli – forradalom elméletével ne
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tudjanak a nemzetekben politikai anarchiát, felfordulásokat létrehozni és Isten akarata elleni vezetőket
hatalomra juttatni.
 Legyen sikeres az Iszlám Állam teljes felszámolása, ne kerüljön a helyére még rosszabb rendszer.
 A terrorizmus, a militáns iszlám világméretekben szoruljon vissza. Isten adjon védelmet az európai
nemzeteknek, benne Magyarországnak is a Közel-Keletről beáramló dzsihádistákkal, az Iszlám Állam
bosszújával szemben.
 Isten adjon védelmet azoknak az európai politikusoknak, aktivistáknak, akik az iszlamizáció ellen küzdenek. Ne
legyenek sikeresek azok a politikusok, akik le akarják tagadni ezt a veszélyt! Ne tudja a média sem elhitetni az
emberekkel azt a hazugságot, hogy az Iszlám a béke vallása. A migránsokkal együtt beáramló antikrisztusi
szellem és anticionizmus, antiszemitizmus, egyházellenesség szoruljon vissza, ne tudjanak senkit elidegeníteni
Krisztustól, az aktív szellemi élettől, az imádkozástól.
 Az Úr védelmezze meg a keresztényeket Közép-Ázsia térségében, ill. Kirgizisztánban és Afrikában is, ahol a Hit
Gyülekezete által is támogatott közösségek vannak.
 Fedezzenek fel olyan energiaforrásokat, földgáz- és olajmezőket, illetve találjanak olyan alternatív
energiaforrásokat, amelyek által megtörik az arab olajállamok nyomásgyakorlási képessége, ami lehetővé teszi,
hogy a nemzetközi politikát ne az energiapolitikai érdekek befolyásolják.
 A Magyarországgal szomszédos országokban is érvényesüljenek az emberi és a nemzetiségi jogok.
Demokratikus, hazánkkal és a magyar kisebbségekkel jó viszonyt ápoló kormányzatok működjenek náluk. Ott
is maradéktalanul érvényesüljön a vallásszabadság: az evangéliumi keresztény gyülekezetek működjenek
szabadon, nyerjék el az egyházi státuszt.
 Járjon sikerrel az európai őshonos nemzeti kisebbségek jogvédelmének megteremtésére irányuló európai
uniós népi kezdeményezés (Minority Safepack): az EU hozzon a nemzeti kisebbségek jogvédelmét garantáló
intézkedéseket, szabályokat!
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