
Ima, böjt, békés jelenlét.

Segíts, hogy a babák megszülethessenek!

Magyarországon, Budapesten is, együtt a világ sok más városában imádkozóval. 

40 nap, naponta 12 órás vagy 24 órás szolgálat, közterületen. 

Érkeztető felelősök – váltásban- fogadják az óránként újabb imádkozókat.

 Minimum 2-3 imádkozó szükséges a helyszinen minden órában .

A 40 Nap Az Életért célzott életpárti kampány, amelynek célja, hogy ima, böjt és békés jelenlét révén

felhívja a figyelmet arra, hogy az élet a fogantatással kezdődik. 

Közös ügyünk a baba és az anya védelme, segítése. 

Imádkozzunk, böjtöljünk együtt, határainkon belül és  kívül lévő keresztény testvéreinkkel, 

hogy azok, akik szeretnék, megtarthassák a babáikat, 

több gyermek születhessen meg, csökkenjen az abortuszok száma!

A kampány küldetése:Krisztus testének összefogása az egység szellemében,
40 napos ima, böjt és békés jelenlét során, a bűnbánat céljából, hogy Isten kegyelmét keresse.
 A halál szellemisége helyett az élet szellemisége kapjon teret. 
Legyen kívánatos az ÉLET választása a babák, azaz az anyaméh gyümölcsei számára.

A kampány három fő összetevőből áll:
    • Imádság és böjt: hívők hívása városunkban és országszerte, hogy csatlakozzanak 40 napig tartó 
buzgó imádsághoz és böjthöz 
    • Békés jelenlét: kiállás az élet melett 40 napon át, közterületen, olyan kórház közelében, ahol történik
abortusz. Kiemelve az ÉLET értékességét, fontosságát.
    • Közösségi ismeretterjesztés: Szemléletformálás, a média segítségével, a petíciók és a nyilvános 
láthatóság révén pozitív, lendületes életvédő üzenetek eljuttatása az emberekhez. Egyházi és iskolai 
ismeretterjesztés.

Potenciális előnyök:  
• Csökkenti az abortuszok számát 15, 20, 25% -kal ... Vagy még többel! 
• Hatékony, életmentő erőfeszítésekre mozgósít új önkénteseket.
• Hatékony, gyógyuló programokba vezeti az abortuszt elkövető nőket és férfiakat. 
• Új, dinamikus  vezetőket készít fel az életvédelmi erőfeszítések növelése érdekében 
• Keresztény egységre és közös cselekvésre hozza össze az egyházakat
• A megmenekült babákról szóló híradás lendületet ad az életvédelemi szolgálatoknak
• Növeli az életvédelmi erőfeszítések helyi pénzügyi támogatását
• Döntő fontosságú kérdéssé teszi az emberi élet tiszteletét, ami hatással lehet az országos 
választásokra is 
 Mindezek az eredmények valóban megvalósultak már más közösségekben, és - Isten segítségével - 
megtörténhetnének itt, a mi városainkban, nemzetünkben is. 

Miért 40 nap? 
Isten a 40 napos időszakokban, jelentős átalakulásokat végzett (Noé, Mózes, Illés, Ninive, Jézus, majd a
tanítványok életében)
Mit fog elérni az Úr, amikor a hithű emberek  40 napos imádságra és böjtre egyesülnek közösségükben 
és azon kívül is, és ezzel mindent megtesznek a halál szellemiségével szemben? Hisszük, reméljük, 
hogy Istennek kedves lesz, ha az igazságait képviseljük.



Az eredmények 
Az első 40 Nap Az Életért kampányt 2004 őszén rendezték a texasi Bryan / College Station-ben. A 
kampány sikereiről szóló történetek szájról szájra terjedtek a helyi egyházak és a közösség életvédő 
tagjainak motiválásával. 
A következő két évben hat másik város folytatta saját kampányait. 2007 őszén az Egyesült Államok 89 
városában került megrendezésre az első összehangolt, egyidejű 40 Nap Az Életért kampány.
2004 és 2021 között 64 nemzet több mint 1000 városa tartott 40 Nap Az Életért kampányt mérhető, 
életmentő eredménnyel:
    • Több mint 1 000 000 hitbeli és lelkiismeretes ember összefogott, hogy imádkozzanak és böjtöljenek 
az abortusz megszüntetéséért
    • Több mint 20 000 gyülekezet működött együtt az Életért
    • Több mint 20 000 gyermeket mentettek meg az abortusztól - csak ennyiről tudunk
    • A nők és férfiak ezreit megkímélték az abortusz fájdalmaitól 
    • Sok olyan ember, talált gyógyulásra, akik a múltban abortuszt éltek meg
    • Az abortuszintézmények tucatjai éles visszaeséseket tapasztaltak, csökkentették a nyitvatartási 
órákat és napokig bezártak
    • Több mint 220 abortuszt végző munkavállaló hagyta el munkáját
    • Több mint 110 abortusz létesítmény bezárt, vagy megszűnt az ajtóik előtt tartott 40 Nap Az Életért 
kampányt követően
    • A médián keresztűl sok interjú szólt az életbarát álláspontról, több ezer hírrel a 40 Nap Az Életért 
erőfeszítésről
    • A kampány résztvevőinek 30% -a első alkalommal lett önkéntes, akiket kiképeztek és mozgósítottak
    • Anyagi támogatást gyűjtöttek a helyi életvédő szervezetek  tevékenységeinek bővítésére
• A mozgalom résztvevőinek 92% -a arról számolt be, hogy spirituálisan és ismeretekben is növekedtek  
• Az emberek megújult REMÉNNYEL fordultak vissza Istenhez

Életbarát egységnek számos előnye lesz, ha a 40 Nap Az Életért kampányt tartanak egyszerre 
több helyen: 
• Az egység erősödik, amikor a városok összefognak ebben a kezdeményezésben 
• Városban segítő hálózat lesz. Több életvédő közösség egyidejűleg ugyanabban a tevékenységben 
vesz részt.
• Kevesebb teherrel jár a helyi kampány lebonyolítása, ha több résztvevő közösség együtt biztosítja az  
erőforrásokat  
• A  közös imádságnak, böjtnek nagy a szellemi ereje. 
• A média hírt ad arról, amikor egy városban sok közösség együtt szervez és bonyolít le egy kampányt, 
egy adott időszak alatt.
• A 40 nap során tapasztalt pozitív eredmények erőteljes lendületet adnak, ami növeli a résztvevők 
számát.
 Kérem, imádkozzon és kérje Istent, hogy mutassa meg azt az egyedülálló szerepet, amelyet önnek 
szán a 40 Nap Az Életért kampányban: 
• Önkéntes imádkozókra böjtölőkre van szükség, hogy Istent megáldja ezt az erőfeszítést, és úgy 
cselekedjen, ahogyan megígérte a 2 Krónika 7:14 de ha népem, amely nevemet viseli, megalázkodik, 
könyörög hozzám, kedvemet keresi és megtér gonosz útjáról, akkor meghallgatom az égből, megbocsátom bűneit, 
és meggyógyítom országát. 
• Isten megkérheti önt, hogy békésen álljon ki tanújaként a helyi abortuszt végzó intézmény elé, jelezve 
a közösség számára, hogy ami az épületen belül történik, az egyszerűen helytelen. 
• Lehetséges, hogy vezetői, koordinátori, vagy szervezői tapasztalatai vannak esetleg a kommunikáció, 
Isten igazságainak hirdetése az erőssége.

 
Kérem, keresse Isten akaratát, hogy milyen szerepben tudna segíteni?  

Jelentkezzen, ha Isten indítja az együttmunkálkodásra!

Információ:  Hajdani Józsefné Magdi   tel.: 06 70 677 0265      e-mail: utodainkert@gmail.com 

www.facebook.com/40napazeletert ; YouTube: 40napazéletért ; www.40daysforlife.com/budapest  

http://www.facebook.com/40napazeletert

