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ÜÜddvvöözzlleett EEdd BBeerrggss iiggaazzggaattóóttóóllKedves Barátaink! Szeretettel üdvözöllek Benneteket, és kívánom Isten áldásait
Rátok, akik ezeket a sorokat olvassátok! Szeretnénk Benneteket újra tájékoztatni
a Kiáltás az Életért Egyesület és a Válságterhességi Központ munkájáról!
Szeretnénk köszönetet mondani mindannyiotoknak, akik imáitokkal és
anyagiakkal is hűen támogatjátok munkánkat!
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Az elmúlt év áttekintése
Abortusz utáni kurzus férfiaknak

Hálásak vagyunk, hogy az elmúlt tavasszal egy az USAból érkezett csoport
Abortusz utáni Gyógyuló Kurzust tartott férfiak számára. Sajnos nagyon kevés férfi
érkezett, a résztvevők nagy része nő volt, akik közül egyesek gyógyulást kerestek,
mások pedig azért jöttek, hogy megtanulják, miként vezethetnek abortusz utáni
kurzusokat. A képzés során gyógyulások történtek, útmutatást kaptunk a jövőbeni
szemináriumokra nézve, s az itt tanultakat többen is alkalmazzuk a tanácsadó
szobában. A képzés legjelentősebb része az volt, hogy megtanultunk szembenézni
szégyenérzetünkkel. Reményünk és imánk is az, hogy a jövőben még több nő és
férfi érkezik hozzánk, akik meggyógyulnak, majd szemináriumokat tartanak, hiszen
országszerte rengeteg férfi is szenved korábbi abortuszuk miatt.

Megelőzési munka
A nem kívánt terhességek elkerülésében nagy szerepet játszik a megelőzés, hiszen
amíg az emberek házasságon kívül is szexuális életet élnek, a nem kívánt terhességek

////////// Ezévi terveink //////////



Új Weboldal
Az elmúlt évben sokat dolgoztunk Terhességi Központunk új weboldalán, ahol nők
még több segítséget találnának szorult helyzetükben. Nézd meg oldalunkat te is:
www.terhessegkozpont.hu! Egy Facebook oldalunk is indult, mely mind a KiÉ mind
pedig a Terhességi Központ legfrissebb híreivel szolgál. Kérünk, te is hirdesd
weboldalunkat és Facebookos oldalunkat is, különösen olyan helyeken, ahol
megfordulhatnak bajba került lányok!
Az elkövetkezendő hónapokban szeretnénk elkészíteni a KiÉ új egyesületi oldalát is,
melyet szintén megtöltünk majd az egyesületre és a Terhességi Központra
vonatkozó mindenféle információval.

Nőgyógyászati rendelés
Szeretnénk megköszönni a sok imát és azt, hogy velünk együtt hittetek a
nőgyógyászati rendelés beindításában. Nagy örömmel értesítünk benneteket arról,
hogy még idén tavasszal végre beindul a rendelés. Sok éves keresés után
megtaláltuk a megfelelő orvost. Nagyon fontos volt számunkra az, hogy nőgyógyász
munkatársunk olyan személy legyen, aki soha nem végzett abortuszt és akiről
tudjuk, hogy nem fog abortuszt javasolni senkinek, hacsak az édesanya élete
kockán nem forog a terhesség miatt. Amennyiben te magad is egy jó, figyelmes
nőgyógyászt keresel, vagy már nehezen viseled azt, hogy a kórházban sorszámként
kezelnek, gyere el hozzánk! A rendelés időpont előjegyzéssel lesz látogatható. A
terhességi központ tanácsoltjai ingyen vehetik igénybe a szolgáltatást, míg többi
látogatónktól egy felajánlási összeget kérünk, melyet a Központ további
működtetésébe fektetünk. Ilyen módon mindannyiunknak előnyt és áldást jelenthet
az új szolgáltatás.

és nemi betegségek száma csak nő. Már régóta szeretnénk aktívabban működni, a
központban történő felvilágosításnál és alkalmankénti bemutatóknál többet adni ezen a
területen, de emberhiány miatt eddig erre nem adódott lehetőségünk. Az Úr azonban
mindent elhoz a Maga idejében – s a tavalyi évben egyre több ember (15 önkéntes)
mutatott érdeklődést a megelőzésben való szolgálat iránt. Ennek eredményeként
megalakult egy csoport, akik főként iskolákban és gyülekezeti ifjúsági csoportokban
fognak megelőzési előadásokat tartani. Emellett az iskolák és ificsoportok is nyitottabbak
ezügyben.
A megalakult csoportot Horváthné Ági vezeti, aki egy egri életvédő szervezet munkatársa
több mint 17 éves tapasztalattal a megelőzés területén. Ez az életvédő csoport szívén
viseli a megelőzést, és már több mint tizenöt iskolában tartottak előadást. Megalakult
csoportunkkal jelenleg egy a magyar viszonyokra alkalmazható általános programon
dolgozunk annak reményében, hogy így egységes alapokon hasonló mentalitással
tudunk majd oktatni országszerte, s ezzel a programmal látogatunk el hamarosan
azokba az iskolákba és gyülekezetekbe, melyek már várják érkezésünket.
Az Úr arról is gondoskodott, hogy a nyár folyamán Vajtán egy magas szintű Megelőzési
Tanfolyamon vehessünk részt, ahol az ország különböző részeiről és a Vajdaságból
érkezett 15 fős csapatunk mindegyik tagja tanusítványt is szerzett.Amennyiben úgy érzed, hogy az Úr erre a szolgálatra hív téged, vagy tudsz olyaniskolákról és/vagy ifi csoportokról, akik szívesen fogadnának minket, kérlek, keress felbennünket!



Megújult látás
Az elmúlt nyáron az éves Életvédők Találkozóján az Úr bátorított engem és elkezdte
felfedni előttem, hogy milyen irányba szeretné vinni a KiÉ (Kiáltás az Életért) szolgálatát.
Később ezt az Úr megerősítette egy pásztori továbbképzésen, Kijevben.
Eredeti látásunk Magyarország és a határon túli magyarul beszélő régiók
gyülekezeteinek elérése és az élet üzenetének átadása volt – elsősorban a
krízisterhességi központok és az abortusz utáni gyógyuló szemináriumok
vonatkozásában. Ennek ellenére budapesti Terhességi Központunk megnyitásával
(melyet példaként szerettünk volna a gyülekezetek elé állítani) figyelmünk nagy
része a központban folyó munkára terelődött. Szerettünk volna egy színvonalas
központot vezetni, heti 56 napos nyitvatartással és legalább 2 állandó tanácsadóval.
A központ működtetése anyagiakban és önkéntesek területén is nagy befektetéseket
igényelt. Munkatársakat gyülekezetekből szerettük volna toborozni, és anyagi
szükségeinket állami és egyéni személyek támogatásából, valamint gyülekezeti
adományokból fedeztük. Az idő múltával egyre több energiát emésztett fel a központ
fenntartásához szükséges források felkutatása. Elfáradtunk, s mégis, szükségeinket
alig tudtuk fedezni, bár Isten hűséges volt mindig! A nyitvatartást heti 56 napról 2
napra kellett csökkentenünk, és tanácsadók is csak szűkösen akadtak.
Természetesen láttunk jó eredményeket is, BABÁK MENEKÜLTEK MEG,FELNŐTTEK TÉRTEK MEG, de valami mégsem volt helyén.Az elmúlt évben rámutatott az Úr arra, hogy a KiÉ elhívása felkészítenigyülekezeti és ifjúsági vezetőket arra, hogy életadók legyenek és azéletvédelemben szolgáljanak.
Az abortusz egy szellemi háború: a halál szellemisége ellen harcolunk s nem
emberek ellen. Ezért is van szükségünk olyan emberekre, akik tudnak szellemi
szinten harcolni, s őket a Gyülekezetben találjuk meg.
Ahhoz, hogy országunk szellemi és fizikai értelemben is áldott legyen, a

Tanácsadó Képzés április 5től
Amennyiben olyan nő vagy, aki akár gyülekezetében, akár Központunkban szívesen
szolgálna nem kívánt terhességet hordozó lányok felé, akkor ez a képzés neked szól!
Amennyiben olyan nő vagy férfi vagy, aki szívesen csatlakozna nőknek/férfiaknak tartott,
megelőzési előadások és/vagy abortusz utáni gyógyuló szemináriumok vezetésében,
szeretettel várunk a képzés első két alkalmára, ahol az abortusz romboló hatásáról lesz
szó, valamint arról, hogy mi mit tehetünk ezzel kapcsolatban.
Az ezt követő két szombat (3. és 4. alkalom) előadásai elsősorban nőket képeznek
abortuszra hajló nem kívánt terhességet hordozó lányok felé való szolgálatra. Témáink
lesznek: beszélgetési technikák, ima, evangelizáció és tanácsadási technikák. A képzés
költsége 5000 forint, mely magába foglalja a képzési tananyag és a képzés minden
költségét. Amennyiben a képzés elvégzése után önkéntes szolgálatot vállalsz
Központunkban, úgy 4000 forintot visszatérítünk számodra. Várunk tehát téged is április
5.én szombaton a Terhességi Központban! A képzések négy szombaton át reggel 9tól
délután 4 óráig tartanak. Jelentkezhetsz emailen vagy telefonon is!



Gyülekezetnek magára kell vállalnia az abortusz elleni harcot.
Egyesületünk korlátozott forrásokkal rendelkezik, csupán néhány helyen
szolgálhatunk eredményesen, és ez is csak gyülekezeti önkéntesek segítségével
valósítható meg.
A Gyülekezet azonban rendelkezik anyagi és emberierőforrásokkal, ezenkívül
jelen van szinte minden kerületben, s az ország minden városában.
Magyarországon a kismamáknak a területi védőnőktől kell engedélyt kérniük az
abortusz elvégzéséhez. A védőnők mindenütt túlterheltek és a halál szellemiségének
nyomása alatt roskadoznak.
El tudod képzelni, micsoda változással járna az, ha a helyi gyülekezetek tagjai
rendszeresen látogatnák, bátorítanák a védőnőket, imádkoznának értük,
felajánlanák segítségüket, jó kapcsolatot alakítanának ki velük, s esetleg még el is
hívnák az abortuszra hajló terhes nőket gyülekezetükbe további tanácsadásra?! Az
abortusz egy komoly műtéti beavatkozás hosszútávú fizikai és mentális
következmények veszélyével. A mentális következmények formái a bűntudat,
kárhoztatás, megbánás és üresség érzete, melyek hosszú évek múltán is üldözhetik
az abortuszon átesett nőket, megbélyegezve érzelmi állapotukat, kapcsolataikat,
meglopva őket békességüktől. Becslések szerint Magyarország lakosságának (a
Gyülekezet tagjait beleértve) 80%át érinti az abortusz valamilyen szinten.
El tudod képzelni, hogy mennyivel egészségesebbek lennének gyülekezeteink, ha
emberek meggyógyulnának az abortusz következményeiből?! Kezdjük el a
gyógyulás folyamatát gyülekezeteinkben, és azután adjunk lehetőséget a
gyülekezeten kívül eső, körülöttünk élő embereknek is. Még Idősek Otthonában élő
idős emberek is szenvednek régi abortuszok emléke miatt, s nem tudnak még
nyugodt szívvel meghalni sem az őket gyötrő bűntudat végett.
A magyar fiatalságot (mind a Gyülekezeten belül s az azon kívül élőket) a média és
társaik is állandóan szexuális tartalmú üzenetekkel bombázzák, s ennek
következményeként nagyon nehezen tartóztatják meg magukat a házasság előtti
szexuális kapcsolatoktól.
El tudod képzelni, milyen más lenne az életük, ha valós információkra alapozva
hoznának döntéseket és elköteleznék magukat a házasság előtti
önmegtartóztatásra?! Az ilyen fiatalok élete mentes lenne nemi betegségektől, nem
kívánt terhességektől, összetört szívektől és anyagi nehézségektől, ezenkívül
figyelmüket sem venné el a szexuális tevékenység, így azt Isten akaratának
kutatására fordíthatnák.
A Gyülekezetet Isten arra hívta, hogy szerető és együttérző legyen, képviselje a
gyógyulást és helyreállást, hirdesse az evangéliumot és felkeltse az emberek
figyelmét az igazságra. Mindezeket, és sok egyéb elhívását is betöltené a
Gyülekezet azáltal, hogy felvállalná életadó szerepét és aktív részt vállalna a nem
kívánt terhességek és az abortusz utáni szindróma kezelésében, valamint
megelőzés ügyében, s mindeközben minden lehetőséget felhasználna arra, hogy az
evangéliumot hirdesse, ezzel szolgálva a szükségben levők felé. Ezzel mind a
Gyülekezet, mind pedig nemzetünk nagy áldásokat vonna magára.



Egy kliens bizonyságtétele:
A 2012es év életem legnagyobb próbatétele volt. Azzal kezdődött, hogy testvérem
fiatalon, ismeretlen betegségtől sújtva lélegeztető gépre került. Eközben édesanyám és
nagymamám is kórházba került. Vallásos neveltetésben volt részem, természetes volt
hát, hogy imában kérek segítséget (pedig hosszú évek óta már nem ápoltam a
kapcsolatot az Atyával). Testvérem kikerült az intenzívről, sőt, most már járni is tud.
Anyukám, és az ő anyukája viszont több hetes szenvedés után  2 hét eltéréssel –
meghalt. Gyászomban is Istenhez szóltam, imádkoztam Őértük és az ittmaradottakért.
Szeptemberben nagy örömhírt tudtam meg: hosszú évek várakozása és orvosi kezelése
után, végre terhes lettem. De örömünk nem tartott sokáig, a terhesség veszélyeztetetté
vált. 5 hetet feküdtem végig, de mindhiába, a baba meghalt, engem pedig műteni kellett.
A munkahelyemre nem vettek vissza, és az a cég is csődbe ment, ahol a férjem
dolgozott. Ekkor eljutottam egy pontra, amiben kijelentettem:
„Isten nem létezik. Ha létezne, ennyi rosszat nem engedne meg”
Innentől kezdve még lesújtottabb lettem, egyedül nem tudtam feldolgozni a hármas
gyászt. Isten nélkül pedig a „halál”, a „magány” új jelentést kapott. Az életemnek nem
maradt értelme. Egyre mélyebbre süllyedtem az önsajnálatba, és a felgyülemlő
feszültség miatt az életemben – hacsak még gondolatban – de megjelent az agresszió:
Ha nagy pocakos nőt láttam, el tudtam képzelni, hogy rugdosom meg. „Hogy mer ő
terhes lenni, mikor nekem meghalt a babám, és ki tudja, nem ez volte az első, és utolsó
alkalma?” Azt kezdtem képzelni, hogy az én babám „átköltözött” másba, mert nem akar
engem anyukájának.
Ezektől a gondolatoktól kellőképpen megijedtem, és elkezdtem az interneten keresgélni.
Egy oldalon megtaláltam a magzat elvesztése utáni gyász stádiumait, és az alján egy
telefonszámot, a 06702252525öt. Felhívtam, amit Klaudia vett fel és azonnal
megbeszéltünk egy időpontot. Első találkozásunkkor én magam hoztam fel az Isten
témát, hogy dacolok vele, sőt, megkockáztatom, hogy nem is létezik. Ekkor derült ki,
hogy ahova „csöppentem”, az a „Kiáltás az életért”, egy keresztyén egyesület. Klaudia
kérdezte, szeretnéme, hogy a Biblián keresztül próbáljuk megérteni a történteket. Én
pedig azonnal igent mondtam. Most már úgy gondolom, Isten üzent nekem ezzel, ő
nyújtott segítséget a bajban. Hiszen ha nem épp ez az oldal jön elő az interneten, vagy
ha elolvasom rendesen és meglátom, hogy keresztyén, lehet, hogy nem is telefonálok.
Isten ekkoriban más üzenetet is küldött, de csak később fogtam fel, ennek mekkora a
jelentősége. Apukám az új Bibliáját mutatta meg, egy szép kötéses, Új fordítású Bibliát.
Forgattam, és beleolvastam. Egyetlen helyen, azt sem „szándékosan”. Az idézet a
következő volt:

BBeevvéétteelleekk::

A KiÉ munkatársai megújult elhívásunknak tekintjük azt, hogy a Gyülekezeti testet
életadó szerepének betöltésére bátorítsuk és ebben segítsük. Készen állunk arra,
hogy a Gyülekezetet felkészítsük a nem kívánt terhességek, PAS szemináriumok és
megelőzés területein.
Végezetül, a KiÉ látásának fontos része az is, hogy kevésbé foglaljon le
bennünket terhességi központok létesítése, és tudjunk sokkal több energiát és időt
fektetni a gyülekezetek felkészítésébe és az életvédő szolgálatok felállításának
előrevitelébe. Kérlek, imádkozzatok velünk azért, hogy a magyar gyülekezetek
átvegyék ezt a látást és életadó szerepüket felvállalva kiálljanak ez élet ügyéért!

KKiiaaddáássookk:



KKIIÁÁLLTTÁÁSS AAZZ ÉÉLLEETTÉÉRRTT EEGGYYEESSÜÜLLEETT 22001133aass éévvii kkööllttssééggvveettééssee
2012es évből áthozat:2.136.885, Ft
1%:209.330, Ft
Tagdíjak:33.000, Ft
Képzésekhez hozzájárulás:19.000, Ft
OTP kamatok:41.302, Ft

Adományok: Össz.: 5.574.808, Ft
LIFE International:331.289, Ft
Golgota Gyülekezet:401.000, Ft
International Church Budapest:191.000, Ft
Delfintel Kft:120.000, Ft
Gödöllői Evangéliumi Ker. Gyülekezet: 67.000, Ft
Mo. Evangélikus Gyülekezet:30.000, Ft
Bankett:881.500, Ft
Jótékonysági koncert:185.925, Ft
F. V.: 920.000, Ft
Anonym:557.500, Ft
B. M.: 500.000, Ft
KUL: 137.500, Ft

További egyéni adományozók:1.252.094, Ft
ÖÖsssszzeesseenn:: 55..887777..444400,, FFtt

Iroda bérlése és költségei:2.546.397, Ft
Alkalmazott bére és járulékai:2.054.562, Ft
Konferenciák költségei:1.091.341, Ft
Könyvelö költségei:264.160, Ft
Telefon:218.548, Ft
Egyéb müködési költségek (OTP):103.456, Ft
Hirdetés:87.465, Ft
Fénymásolás, nyomda:49.770, Ft
Irodaszerek:10.446, Ft
Posta és pályázati költség7.890, Ft
Együttműködő szervezeteinknek: 70.000, Ft

ÖÖsssszzeesseenn::66..550044..003355,, FFtt
2014 évre átvitt összeg összesen:1.510.290, Ft

(Az adatok tájékoztató jellegek, pontos számadatok a könyvelő által elkészített mérlegben és
közhasznúsági jelentésben találhatóak meg! www.kialtasazeletert.org)

BBeevvéétteelleekk::

Ha Isteneteket, az Urat szolgáljátok, akkor megáld kenyérrel és vízzel. És eltávolítom
tőled a bajokat. Nem vetél el, sem meddő nem lesz senki a földeden. Napjaid számát
teljessé teszem. (IIMóz 23, 2526)
A Klaudiával való beszélgetéseink során megértettem sok mindent, főként azt, hogy
Isten nem egy gonosz, elvetemült lény, aki jól elszórakozik a szenvedésünkön. És azt is,
hogy igenis létezik. Mert az élet összehangolt működése, a sejtek rendezettsége, a
fogantatás és szülés nem lehet más, csak csoda.

KKiiaaddáássookk:



IImmaa kkéérréésseekk
* Imádkozzunk a nőgyógyászati rendelésért
* Imádkozzunk a központ, a rendelő, és a teljes idejű munkatárs anyagi fedezetéért
* Imádkozzunk, hogy az életvédelem munkája tovább terjedjen Budapesten és azon túl
* Imádkozzunk a VTK és nőgyógyászati rendelő hatékony hirdetéséért
* Imádkozzunk nyitott szívű gyülekezetekért, hogy életvédelemről oktassuk a hívőket
* Imádkozzunk, hogy gyülekezetek átvegyék az életvédő látást, és támogassák

munkánkat önkéntesekkel, babakelengyével, vagy éppen saját központjuk felállításával
* Imádkozzunk, hogy Isten szeretete vonzza be a szükségben lévőket a központba
* Imádkozzunk, hogy a válságterhes anyák megtartsák babáikat
* Imádkozzunk, hogy terjedjen a gyógyulás az abortusz utáni Biblia tanulmány révén
* Imádkozzunk, hogy minden tanácsolttal meg tudjuk osztani az evangéliumot
* Imádkozzunk, hogy Isten adjon bölcsességét mindazoknak, akik a VTKt vezetik és

akik ott vagy másutt tanácsolnak
* Imádkozzunk az életvédő munkások védelméért, hiszen naponta szembenéznek a
halál szellemével

* Imádkozzunk még több önkéntesért
TTeerrhheessssééggii TTaannááccssaaddóó KKöözzppoonntt

Ingyenes és bizalmas információkezelés:
* * Terhesség (válsághelyzetben), abortusz és alternatívák
* * Fogamzásgátlás & természetes családtervezés
* * Gyakorlati segítség (pl.: INGYENES TERHESSÉGI TESZT,

2D Ultrahang vizsgálat, babaruhák) és lelki segítségnyújtás.
CCíímmüünnkk:: 1065 Budapest, VI. ker., Nagymező u. 49., 1.em./1.ajtó, 50es kapucsengő

(A Nyugati Pályaudvarnál, a Podmaniczky utca sarkánál)
NNyyiittvvaa ttaarrttááss: Hétfő: 12:30  16:30 Kedd: 9:00  13:00

Csütörtök : 10:00  16:00 Péntek: 10:00  16:00
Telefonos egyeztetés alapján más időpontban is nyitva tartunk.

2244 óórrááss sseeggééllyyvvoonnaall:: 0066770022225522552255
TTeelleeffoonn:: ((006611)) 33333344444400 vvaaggyy ((006611)) 44113377441122

EEmmaaiill:: tanacsadas@freemail.hu vagy valsagterhesseg@gmail.com
WWeebboollddaall:: www.terhessegkozpont.hu vagy www.valsagterhesseg.org

www.kialtasazeletert.org
Hálásan fogadjuk az életvédő munkára adott minden felajánlásotokat!

BBaannkksszzáámmllaasszzáámm:: OOTTPP BBaannkk 1111770077002244  2200445500771133
AA „„KKiiáállttááss aazz ÉÉlleettéérrtt EEggyyeessüülleett”” nnéévvrree




