
Tisztelt Egyház Vezető!

Tájékoztatom, újra lesz Budapesten, a Hugonnai Vilma téren 
40 Nap Az Életért ima, böjt, békés jelenlét.  „Segíts, hogy a babák megszülethessenek!” 
2022. március 02 – április 10-ig naponta 7-19 óráig váltott imádkozó szolgálat a parkban.

A 40 Nap Az Életért nem egy újabb szervezet, ez egy közbenjáró imaszolgálat az ÉLETÉRT.

Szeretném, ha az életvédelmi szolgálatok több önkéntessel, több anyagi támogatottsággal, még hatékonyabban végezhetnék 
tevékenységeiket, illetve ha szükséges akkor legyenek a válsághelyzetben élők közelében is újabbak. 

A 2021-es őszi kampány alatt vált világossá számomra, hogy Budapesten van a legtöbb olyan intézmény ahol abortuszokat 
végeznek, így a halál szellemiségének itt nagy az erődítménye. 
Nagy szükség van a keresztény együttműködésre, hogy az ajándékok megszülethessenek, és áldássá legyenek a családokban, így a 
nemzetünkben is.

Az 1956-ban legalizált abortusz 6,5 milliónál több anyának, apának, és egyébb családtagok veszteségét okozta. 
További kihatása van a beavatkozást elvégző egészségügyi személyzetre, mert amit a törvény megenged azt valakinek el kell 
végeznie. 2021-ben több mint 42,6 millió embert abortáltak a világunkban.

Mivel nem jártam az Isten útján, magam is átestem abortuszon. Így pontosan tudom, hogy ezzel az ember nem dicsekszik, inkább 
takargatja, szégyelli. Ez egy belső, újra és újra felszínre törő lelki fájdalom, ha valaki ezt a beavatkozást kényszerítő körülmények 
miatt választja, és nem eleve életellenes. A lelkiismeretem nem nyugodott meg, és több év alatt egyre mélyülő depresszíóba estem. 
Egy depressziós rehabilitáció után, Isten újra keresett egy ismerősön keresztűl, a saját lakóhelyemen. Nem elősszőr hívott, de most 
elfogadtam a meghívást. Lett egy nem kézzel fogható társam, Isten. Megszabadított a depressziótól. Sok testvérrel ajándékozott 
meg Krisztusban, akik olyan szeretettel fogadtak maguk közé mint amilyenre mindig is vágytam. Letettem a kereszthez bűneimet 
és Isten megajándékozott a gyógyulással, a szabadulással és megtetézte a nyelveken szólás ajándékával. 
Úgy éreztem, Isten oldalán tehetek valamit, hogy a világunk jobb legyen. Érték legyen a szeretet, a segítőszándék, az önzetlenség.

Majd 2016-ban meghallottam egy hirdetést „Séta az ÉLETÉRT” Bűnbánat a meg nem született gyermekekért. Nos ez megszólított.
A séta után elindultam az életvédelmet jobban megismerni. 
A felvilágosítást, segítő beszélgetést a válsághelyzetben lévőkkel és az abortusz kiscsoportos feldolgozást. 
Majd 2017-ben kordinátora lettem az első budapesti 40 Nap Az Életért ima, böjt, békés jelenlétnek, melyet az Alfa Szövetség 
vezetője Dr. Téglási Imre szervezett.
Isten annyi bizonyságot adott már magáról addig is, de abban a 40 napban, újra megtapasztaltam, hogy amiben mi gyengék voltunk
abban Ő volt aki megsegített bennünket.
Az első csapat nem bátorodott újabb ima szolgálat szervezésére. Nem találtam támogatóra, de az ÉLETVÉDELMET nagyon fontos
kulcskérdésnek éreztem. Szívemben éreztem a késztetést, vágytam újra megtapasztalni Isten segítségét, jelenlétét és így 2021. 
tavaszán vízre léptem, Isten erejére támaszkodva belevágtam a szervezésbe.

Isten megdícsőítette magát. Ő ma is ugyan az aki kiszabadította népét az egyiptomi rabszolgaságból. 

Kérem ha módot és lehetőséget talál rá, kapcsolódjon be ebbe a nemzetközi imaszolgálatba közössége tagjaival!

Felsorolok egy pár lehetséges módot, amit átgondolásra javaslok. (lehet 1-1, vagy több) 
Ezek módosíthatóak, illetve újabbakkal is kiegészülhetnek.

1)   A saját közösségében tanítás az élet értékességéről (Életvédő szervezet bevonható)
2)   A saját közösségében, a kampányt hírdetni szóban, vagy kiplakátolva.
3)   A saját közösségében életvédő ima alkalom tartása Pl. hetente egyszer a 40 Nap Az Életért kampány időszakában.
4)   A 40 Nap Az Életért napi 12 órás szolgálatból valamennyi szolgálati idő lefedése.   Minden héten azonos időben lenne a 

közösség képviseletében valaki imaszolgálatban a helyszínen Pl. csütörtök 17-19 óráig.
Lehet minden héten más személy ebben az időben. Vagy lehet heti több, vagy más időpont. 

 
Hallassuk a hangunkat! Szolgáljuk az élet Urát!
Csak együtt tudjuk hatékonyan az ÉLET értékét hangsúlyozni, a halál szellemiségét legyőzni, a fogságban, azaz a 
fájdalomban lévőket kiszabadítani.

Bízva az együttműködésben várom a szíves válaszát, vagy kérdéseit.
Hajdani Józsefné Magdi  

06 70 677 0265    utodainkert@gmail.com

Ez a levél, az ima témák, és a „ Mi szól a 40 Nap mellett” letölthető: https://www.40daysforlife.com/budapest oldalról
Információk: https://www.facebook.com/40napazeletert      YouTube: 40napazéletért

https://www.40daysforlife.com/budapest
https://www.facebook.com/40napazeletert

