
NAP AZ ÉLETÉRT! 

 Kedves Honfitársam! 

  

 Egy héttel ezelőtti első találkozásunkon az alapvető 

életvédő célról, vagyis az abortuszok számának imával és 

böjttel történő visszaszorításáról beszélgetve két fontos 

témakört érintettünk. 

 Ezek közül az első téma az volt, hogy miképpen 

helyezhető el törekvésünk történelmünk jelen szakaszában, 

milyen magatartást alakítunk ki magunkban és milyen 

cselekvésre szánjuk el magunkat ezzel kapcsolatban. A 

világszerte évi 56 millió magzati életkorú gyermek halálával, 

ugyanannyi nő testi és lelki termékenységének sérülésével, a 

nagyszülők leszármazottaktól történő megfosztásával járó 

tragédia nem csupán statisztika, hanem helyi választ váró 

kérdésfelvetés is.  

A szándékunk az, hogy a 40 nap az életért olyan esemény 

legyen, amelyben Isten hatalmas jelenléte fejeződik ki fohász, 

böjtölés és békésen virrasztó jelenlét keretében.  

Küldetésünk az, hogy a 40 nap az életért során Krisztus 

Titokzatos Testének egységét közösen jelentessük meg úgy, 



hogy az megtérésben mutatkozzon meg. Megtérésben, 

amelynek eredményeként szívek és gondolatok serkentik 

embertársainkat a halál civilizációjától az élet kultúrájához 

való megtérésre, a termékenységelleneség legdrámaibb 

formájának, az abortusznak a megszűnéséhez. 

  

A nemzetközi mozgalom eddigi eredményei ékesszólóan 

bizonyítják a jótékony hatást: már eddig is több száz város, 50 

állam, sok-sok ország területén több, mint 750.000 résztvevő, 

több ezer kongregáció, több ezer kisbaba, asszony vett ebben 

részt. Több mint 100 abortusz-szolgáltató zárt be, száznál 

több, korábban abortuszokat végző egészségügyi dolgozó 

hagyott fel az ítéletvégrehajtói vagy az azt előkészítő, azzal 

együttműködő szereppel. 

Elmondtuk, hogy miközben a 40 nap az életért első 

helyre a Teremtő Istent teszi, a válság helyi kezelését végzi 

egyszerű, célorientált, rendszeres és fokozatos formában. 

Eredménytudatosan, kipróbált és nemzetközileg koordinált 

keretben indítja és fejezi be ezt a rövid távú eseménysort. 

A 40 nap az életért  

NEM egy újabb, helyi szerveződés, hanem egy eseménysor 

szabványának általunk átvett és követett modellje. NEM 

politikai megmozdulás, NEM csak néhány, heti pár 

alkalommal otthon vagy templomban végzendő fohászkodás, 

NEM felforgató és nem erőszakos, NEM haraggal teli 

megnyilvánulás és NEM polgári engedetlenség.   

A 40 nap az életért jótékony hatása, hogy személyes és 

lelki megerősödést szolgál, a látszólag lehetetlen 



kivitelezésével önbizalmat ad, vezetői képességet fejleszt, 

életeket ment, összehozza a közösséget, a tennivalók 

nyilvánosságra hozatalával megjelenik a különféle közösségek 

„radarjain”, megmutatja Krisztus iránti szeretetünket. 

A 40 nap az életért mozgalom támogatói között az alábbi 

külföldi személyiségek találhatók: I. Ferenc pápa, Norma 

McCorvey egy amerikai abortuszper egyik szereplője, 

Vincenzo Paglia, az Életért Pápai Akadémia elnöke, Dr. 

Alveda King, Martin Luther King unokája. 

 

Munkánkat a helyi körülmények fölmérésével kell kezdeni, 

amelyben szerepelnie kell annak, hogy milyen intézmények 

milyen törvényi felhatalmazással végzik az abortuszt vagy 

annak előkészítését, milyen életvédő szervezetekre, 

egyházakra, sajtóra számíthatunk támogatásként.           

 

       

A második téma 

a felkészüléssel és a tervezéssel kapcsolatos.  

Ennek jegyében elengedhetetlen a személyes és építő 

hozzáállás, a cselekvő jelenlét melletti elköteleződés. Tudjuk, 

hogy sokan szenvednek attól, mennyire időhiányos (és ennek 

egyik velejárójaként: szeretethiányos) a mai ember világunk.  

Ha tehát időt adsz, szeretetetről teszel tanúságot. Ha a 

naptáradban helyet szorítva adsz némi időt magadnak és 

Istennek is a 40 nap az életért jegyében elkötelezett 

jelenlétnek, akkor szeretetet is adsz. Ehhez azonban fontos, 



hogy békében légy önmagaddal, legyél építő és éber, gyűrd le 

a gondokat, viselkedj szolgáló vezetőként, legyen benned 

küldetéstudat! 

Az önkéntes munkatársak között, 1. a kampány vezetője 

mellett szükség lesz olyanra, aki 2. az imavirrasztásokat 

egyezteti, 3. sajtófelelősre, 4. az események felelősére, aki a 

heti és a napi események gazdája. 

1. A kampány vezetője felelős 40 nap az életért egész 

eseménysorának lebonyolításáért, vezető társainak 

véleményét figyelembe véve dönt a határozatokról és 

azok végrehajtásáról.    

2. Az imavirrasztások felelőse állítja össze az eseménysort 

és vezeti a toborzást azért, hogy az imavirrasztás minden 

egyes órájában legyen békés fohászkodás. Az ő 

munkatársa a napi ügyeletes, aki az imavirrasztásokat 

osztja be úgy, hogy minden hét le legyen fedve.   

3. A sajtófelelős minden közleményért, köztük a közösségi 

médiaoldalakért emailekért, sajtóközleményekért, 

interjúkért felel. 

4. Az eseményfelelős a kampányvezető asszisztenseként 

gondoskodik a helyszínről,  a programról, lelkipásztorok 

vagy előadók meghívásáról, az élelemről és minden 

egyéb, logisztikai jellegű feladat elvégzéséről.  

 

Fontos, hogy a rendezvényen való részvételre buzdító 

felkérések inkább személyes telefonhívás útján 

történjenek, mert az e-mailes megszólítást kevésbé 

hatékony, mint a személyes hang és megszólítás.    

Fontos, hogy készüljön a kampányhoz költségvetés, 

jelöljünk ki pénzkezelőt és bevételi számlaszámot stb.  



Emlékeztetőül:  

Szeptember 27-től november 5-ig 40 napon 

át, naponta 12 órát böjtölünk és 

imádkozunk a nemzetünk legbelső határain, 

vagyis az anyaméheken belül veszélyeztetett 

legkisebb kisebbségért, a magzatkorú 

gyermekekért, az őket teherként hordó 

szülőkért, a babákat ítéletvégrehajtóként 

elpusztító orvosokért egy művi terhesség-

megszakítást (szakszóval: abortus 

artificialist) végző budapesti szülészet előtt.  

(E szülészetet közösen már megneveztük, de 

nyilvánosságra hozatalát kicsit  későbbre 

tervezzük.)      

  

Kérlek, vegyél részt a mozgalom magyarországi 

továbbvitelében, annak testet-lelket mentő, fölemelő 

munkájában. 

Gyere el a NAP AZ ÉLETÉRT! 

mozgalom elindítóinak második találkozására, amelynek 

témái: 3. Hogyan szólítsuk meg a közösséget? 

4. Sajtó és közösségi média 

 



Találkozzunk újra 2017. július 28-án, 

pénteken 14.00-kor Budapesten, a VI. 

kerületi Nagymező u. 49. szám alatt („50”-

es kapucsengő) tartandó, (nem 

sajtónyilvános) megbeszélésen! 
 

„Isten, áldd meg a magyart!” Életre fel! 

Dr. Téglásy Imre 

+36 30 9226775 

imre.teglasy@gmail.com 

Utóirat: Kérem, hogy ezt a levelet egyetértésed esetén küldd 

meg azoknak, akik nézeted szerint építő jelenléttel segíthetik 

életvédő mozgalmunkat.  
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