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Informații generale

Din 6 martie până în 14 aprilie 2019, te invităm la post,
veghe și rugăciune pașnică în stradă pentru femeile care
se gândesc la avort și care au nevoie de sprijin. Te
așteptăm să faci parte din această mare familie care
promovează viața și le susține pe mamele care au nevoie
de o încurajare, de un cuvânt bun, de ajutor sau de consiliere.
Pentru înscrieri la veghe în stradă sau pentru orice alte
informații, ne puteți contacta prin:
EMAIL: veghe40dezile@gmail.com
WEB: 40pentruviata.org
TELEFON: 0754 211 573
PAGINA DE FACEBOOK:
40 de zile pentru viață Cluj-Napoca

06.03 - 14.04.2019
orele
7:00 - 19:00

Str. Clinicilor,
colț cu
Str. V. Babeș

Ce rezultate are campania 40?

„Când am văzut pancarta asta, chiar
asta cu bebelașul ăsta cu ochișorii
albaștri, am simțit că nu vreau să fac
niciun avort și că îmi doresc acest
copil.” - Andreea

Ne întrebăm de multe ori dacă ajută în mod
concret să stai în stradă cu o pancartă în mâini, iar
răspunsul l-am a lat în noiembrie 2017 când am
văzut că prezența oamenilor în apropierea spitalului
chiar contează și chiar poate salva o viață de la
avort.
Era o după-masă de toamnă mohorâtă, când s-au
apropiat de stand două domnișoare. Nu le dădeai
mai mult de 18 ani, și nici nu aveau mai mult.
Andreea, una dintre ele era mai îngrijorată, era
însărcinată, iar prietena ei încerca să o ajute. Astfel,
au intrat în vorbă cu Estera și Bianca, două
voluntare, care se a lau atunci în stradă și Andreea
le-a mărturisit că dorește să facă avort.
A urmat o conversație îndelungată, cele 4 fete s-au
dus împreună în parc pentru a putea sta de vorbă în
liniște. În timpul acesta, Bianca trimitea mesaje
echipei de organizare și le spunea ce se întâmplă,
era prima oară când stătea de vorbă cu o fată care
dorea să avorteze, însă cu multă încredere în ele,
voluntarele, tinere și ele și ără experiență,

i-au spus Andreei să nu facă asta, deoarece există
și alte opțiuni și toți cei implicați în campania de
rugăciune vor i alături de ea.
Andreea era venită în Cluj la liceu, iar părinții ei
locuiesc în județul Suceava. Rămăsese însărcinată
cu prietenul ei, în vârstă de 20 de ani, plecat la
studii în Anglia. Cel mai mult se temea să nu a le
mama ei că este însărcinată. Când a văzut căldura
cu care cele 2 tinere i-au vorbit, oferindu-i și o
altă perspectivă asupra problemei, Andreea și-a
dat seama că nu își dorește câtuși de puțin să își
omoare copilul...
După această primă întâlnire, Andreea era destul
de hotărâtă să devină mamă, deși frica de părinți
nu dispăruse. A avut mai multe întâlniri cu
organizatorii campaniei. Ea le-a mărturisit celor
doi că pe lângă mama, de a cărei reacție îi era
frică, mai era și prietenul ei care nu era în niciun
caz de acord să păstreze copilul. Pentru ea ar i
contat enorm dacă el s-ar i răzgândit. Revenind
în țară, prietenul Andreei a început să pună

foarte multă presiune pe ea pentru ca aceasta să
avorteze, însă Andreea devenise deja foarte
puternică în hotărârea ei.
După mai multe discuții între voluntarii
campaniei și prietenul Andreei, tatăl copilului,
acesta a aceptat să recunoască copilul. Între timp a
a lat și mama ei, care, spre surprinderea Andreei, a
reacționat mult mai bine decât s-a așteptat și a fost
într-un inal foarte bucuroasă că va deveni bunică.
Întreaga familie îi oferă Andreei sprijinul și
nădejdea pe care, la început, ea nu le vedea din
cauza crizei în care intrase, iar prietenul ei este și
el bucuros pentru că acum au o fetiță.
Ne gândim acum, cum ar mai i fost posibilă
întâlnirea dintre cele patru fete, dacă voluntarele
s-ar i rugat de acasă... Iată că merită să ieșim în
stradă pentru că doar împreună salvăm vieți!

Andreea și fetița ei, Sophia

Ziua pregătitoare
Ne rugăm pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se
reverse asupra tuturor celor care participă la campania 40 de
Zile pentru Viață care începe acum.
Ziua 1
Fie ca în această campanie să invocăm milostivirea și harul lui
Dumnezeu pentru toți cei implicați în păcatul avortului.
Ziua 2
Ne rugăm ca păstorii bisericii să nu ie distrași de la
prioritatea de a lupta pentru viața umană.
Ziua 3
Ne rugăm cerând de la Dumnezeu darul puterii în încercarea
noastră de a proteja viața umană în timpul celor 40 de Zile
pentru Viață.
Ziua 4
Pentru ca taina întrupării să mărească zelul nostru pentru
apărarea vieții.
Ziua 5
Ne rugăm ca adevărul judecății inale să îndrume gândurile,
prioritățile și deciziile noastre aici pe pământ.
Ziua 6
Conștientizând fragilitatea vieții, să o prețuim mai profund.

Ai fost ales. Te-ai născut cu un scop.
Ai fost dorit. Dumnezeu are un plan
pentru viața ta. El vrea să îți dea un
viitor și o nădejde. Nu descuraja.
Ridică-te și azi și luptă. Ai primit
putere. Domnul va fi de partea ta.
Biruiește răul prin bine.

Ziua 7
Să ne rugăm ca noi toți să im în lăcărați de zel și pentru eliberarea
celor prigoniți.
Ziua 8
Ne rugăm ca spiritul și exemplul Bunului Samaritean să umple
inimile și conștiințele tuturor concetățenilor noștri.
Ziua 9
Să creștem în bucurie, știind că slujim un Dumnezeu viu.
Ziua 10
Să ne rugăm pentru centrele de criză de sarcină din orașul nostru.
Ziua 11
Ne rugăm pentru ca atunci când cadrele medicale și toți cei care
reprezintă grupurile care promovează contracepția și avortul îi văd
pe voluntarii campaniei 40 de Zile pentru Viață, să-i vadă ca pe
ambasadori ai lui Hristos și pentru iecare voluntar să ie conștient
de faptul că îl reprezintă, întotdeauna pe Domnul.
Ziua 12
Fie ca Regele acestui Univers, care a venit în această lume ca un
prunc vulnerabil, să ne dea umilința necesară pentru a i vindecați.
Ziua 13
Să ne rugăm pentru toți bărbații cărora le este frică să ie tați.

Fiecare copil are
dreptul la viață.

Ziua 14
Ne rugăm ca toți cei care fac avorturi sau sunt implicați în
industria avorturilor să ie tulburați în inimi cu privire la munca
lor și să caute adevărul.
Ziua 15
Ne rugăm ca poporul lui Dumnezeu să devină conștient de faptul
că suntem responsabili pentru viețile fraților noștri.
Ziua 16
Să ne rugăm pentru mamele care apelează la centre pentru criză
de sarcină.
Ziua 17
Ne rugăm ca toată lumea să înțeleagă mai profund că mesajul proviață este înrădăcinat în cele două adevăruri de bază ale vieții;
1.Există un Dumnezeu.
2.Acel Dumnezeu nu sunt eu.
Ziua 18
Ne rugăm pentru o în lorire a bucuriei de a i părinte.
Ziua 19
Să ne rugăm pentru reînnoirea zelului nostru de a oferi tot
ajutorul nostru pentru cei nenăscuți și familiile lor.
Ziua 20
Ne rugăm pentru ca iecare dintre noi să își pună, zilnic, armura
lui Dumnezeu, în așa fel încât să im puternici în Domnul și în
atotputernicia Sa.

Ziua 21
Să ne rugăm ca iecare dintre noi să își pună zilnic armura
completă a lui Dumnezeu, pentru că astfel suntem întăriți în
Domnul și în puterea tăriei Lui.
Ziua 22
Fie ca cei care consideră viața neînsemnată să conștientizeze că
trăim pentru că Dumnezeu vrea acest lucru.
Ziua 23
Ne rugăm pentru tăria de a-i iubi pe aceia care nu ne iubesc.
Ziua 24
Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze eforturile care au fost
puse în realizarea campaniei 40 de Zile pentru Viață, după cum
ne încredem în El pentru rezultate.
Ziua 25
Ne rugăm pentru convertirea tuturor acelora care refuză să
creadă că viața umană îi aparține numai lui Dumnezeu.
Ziua 26
Să ne rugăm pentru ca cei care și-au uitat scopul să îl
redescopere în Dumnezeu și astfel să aibă curajul să aleagă viața.
Ziua 27
Ne rugăm pentru smerenie în munca noastră pentru Împărăția
lui Dumnezeu.

Se terminase deja timpul meu prestabilit
pentru a sta în stradă la 40 zile, dar parcă nu
voiam să plec. Era frumos afară așa că am
mai stat vreo 30 de minute. Când mă
gândeam să plec, vine o doamnă care
întreabă despre ce e vorba aici și cum poate
ajuta și ea. Apoi a zis că a văzut pancarda cu
“Există iertare și vindecare după avort” și
voia să știe mai multe despre aceasta. De fapt
o văzuse din taxi când trecuse mai înainte pe
acolo și a ținut sa se întoarcă pentru că o
interesa subiectul. A zis că și ea a ăcut avort
și că mai are o singură fetița de 9 ani care
este operată de o tumoră pe creier și că
acum își dă seama cât de prețioasă este viața.
Cel mai mult îi pare rău pentru fetiță care,
crede ea, că trebuie să sufere datorită
păcatelor părinților. Atunci i-am spus
Vestea bună a Evangheliei care aduce cu
adevărat iertare și vindecare atât pentru ea
cât și pentru iica ei, dacă există o pocăință
sinceră și o dorința de a trăi după voia lui
Dumnezeu. După ce i-am explicat toate astea
după înțelepciunea pe care mi-a dat-o
Dumnezeu, i-am spus că mă pot ruga pentru
ea și iica ei și a acceptat să mă rog acolo în
stradă. La sfârșit m-a îmbrățișat strâns și mia mulțumit cu lacrimi in ochi.

Ziua 28
Ne rugăm pentru convertirea celor ce fac avorturi și pentru aceia
care militează pentru avort.
Ziua 29
Binecuvântat să ie Domnul pentru compasiunea lui în iertarea
păcatelor noastre și erorilor noastre. Să îl lăudăm pentru că el își
găsește plăcerea în a i milostiv față de noi.
Ziua 30
Pentru ca cei tentați să facă avort să înțeleagă că bebelușul lor este
deja prezent, și că este o persoană umană.
Ziua 31
Pentru comunitatea medicală, pentru ca adevărul pe care îl cunosc
despre corpul uman să devină admirație și curiozitate către
Dumnezeul care l-a creat.
Ziua 32
În timp ce ne rugăm pentru un sfârșit al avortului, să ne rugăm și
pentru înmulțirea, la nivel global, a centrelor de ajutor pentru
mamele în criză de sarcină.
Ziua 33
Fie ca noi să absorbim adevărul că Dumnezeu ne acordă atenție
iecărui dintre noi, iecărei vieți umane, la nivel personal și
individual.
Ziua 34
Fie ca noi să ajunge să cunoaștem faptul că viața divină, într-o
relație, creează viață umană.

Cuvânt de încurajare
Stăm și privim în urmă și curând se va încheia o nouă
campanie. Ce s-a schimbat în urma acestei campanii?
A avut impact?
Da, a avut un impact mare în viețile celor implicați.
Au fost modelați, au învățat să lupte, să iubească, să se
smerească, să dăruiască, să sacri ice, să poarte o
discuție în acord sau contradictoriu.
Oamenii care au trecut prin zona campaniei au putut
să își aducă aminte de valoarea vieții, să își înceapă
ziua într-un ton mai pozitiv, cu un zâmbet,
bucurându-se că trăiesc.
Am văzut voluntari noi răsărind la ore în care
calendarul arăta gri. Am cunoscut oameni din diferite
colțuri ale lumii care s-au oprit să ne încurajeze sau să
se roage împreună cu noi.
Am întâlnit mai mulți oameni care s-au bucurat că
mai este cineva care luptă pentru valorile vieții.
Au venit și cei mici să lupte, familii care așteapă un
nou membru în familie, familii care au înțeles că
iecare copil e o bucurie și un dar.
Și lista de binecuvântări poate continua...

Ziua 35
Să ne rugăm pentru femeile care au trecut printr-un avort și nu se
pot ierta pe ele însele, ie ca ele să înțeleagă că nu există condamnare
pentru cei care sunt în Isus Cristos.
Ziua 36
Ne rugăm pentru darul de a i deschiși la a primi copii.
Ziua 37
Să ne rugăm pentru ca iecare dintre noi să se încredințeze în această
zi ca un sacri iciu viu pentru Domnul, dăruind tot ceea ce avem în noi
pentru cei care sunt sacri icați pe altarul comodității.
Ziua 38
Ne rugăm ca cei care veghează pașnic să își extindă milostivirea și
harul spre ceilalți, amintindu-și că Cristos nu ne-a tratat după cum
meritam pentru păcatele noastre.
Ziua 39
Ne rugăm pentru ca voluntarii să înlocuiască epuizarea și
descurajarea cu bucuria pentru miracole pe care le-am văzut pana
acum, și cu slujirea entuziasmată căci Domnul ne conduce spre
victorie!
Ziua 40
Să ne ixăm ochii spre Noul Ierusalim, unde moartea nu va mai exista.
Ziua 41
Să ne rugăm ca prezența campaniei 40 de Zile pentru Viață să aducă
fructe din abundență, și pentru ca zilnic să cutremurăm porțile
iadului până când Dumnezeu ne va chema la porțile cerului.

"Deschideți gura pentru cel
mut,
pentru drepturile tuturor celor
nenorociți."

Proverbe 31:8

"Ori de câte ori ați făcut aceste
lucruri unuia din acești foarte
neînsemnați frați ai Mei, Mie
mi le-ați făcut."
Matei 25:40

