
Éreztél valaha 
elégedetlenséget a 
szívedben ❤ amiatt, 
amit csinálsz,
aki vagy ?

Ha igen, akkor örülhetsz, 
mert van egy recept ✅
ami által elérheted a 
vágyott teljességet.

ÉLETIGE
„MINDAZT, AMIT 
SZERETNÉTEK, HOGY 
MEGTEGYENEK NEKTEK AZ 
EMBEREK, TEGYÉTEK MEG 
TI IS NEKIK.”

Szomjaztál már valaha a 
végtelenre🌏 ?

7,12MT.
Egy egyetemes törvény ez, 
közös minden vallásban és 
jelen van minden ember 
szívében.❤ olyan értékes, 
hogy így hívjuk:

Minden emberrel👨👧, 
akivel nap közben 📆
találkozunk:
legyen szimpatikus vagy 
antipatikus, fiatal vagy 
idős, barát vagy ellenség,
így 👍 szeressük!

Képzeljük magunkat az ő 
helyzetébe és bánjunk vele 
úgy, ahogy szeretnénk, 
hogy velünk bánjanak.

Az Evangéliumnak 📕 ez az 
Igéje elgondolkodtat.

Éhes? 🌮🍊
Gondolj arra, hogy te vagy 
éhes és adj neki enni.

Szomorú 😢? 
Te vagy az. Próbáld 
megvigasztalni és osztozz 
fájdalmában.

Nehéz helyzetben van?
Annyira akard szeretni, 
hogy végül azt érezze, 
magadra vetted az ő 
fájdalmát.

Persze, ez gyakran távol 
van attól, ahogy 
gondolkodni 💭 és 
cselekedni szoktunk, de 😇
bátorság!

Belsőnkben egy hang 📢
Minden pillanatban és 
helyzetben meg fogja 
súgni, hogy mit mondjunk 
💬 és hogy mit 💡
tegyünk. Néha nehéz lesz és vissza 

akarunk majd térni korábbi 
életünkhöz, de ne 
lankadjunk, menjünk előre
👣, mindig újrakezdve
és a 🌏 világ lassan meg 
fog változni körülöttünk.

Kezdjük el most ⏰
azokkal, aki körülöttünk 
vannak ebben a 🕐
pillanatban.

Egy így eltöltött nap felér 
egy élettel

Meg fogjuk tapasztalni, 
hogy az Evangélium életre 
váltása 🎨 színt ad 
életünknek és fényt gyújt 
☀ a világban.

Ez az a ☀ titok, ami által 
megvalósult emberekké 
lehetünk és megtaláljuk 
azt 😀 a boldogságot, 
amit 🔎 keresünk.

ARANY 
SZABÁLY

George vagyok, 
Tanzániában élek. 
Hazámban sok gyerek 
kényszerül az utcán 
élni, akár 
bűncselekményekben 
is részt vesznek, hogy 
életben maradjanak. 
Rongyokban járnak, 
alultápláltak és 
betegek. Én is ilyen 
voltam.
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Mindig azt reméltem, hogy visszamehetek az iskolába.
Egyik nap, miközben valami ennivalót kerestem a kukában,
hallottam a Dogodogo Központról, akik utcagyerekeket
gondoznak. Befogadtak és gondomat viselték. Családra
találtam 160 hozzám hasonló gyerekkel együtt.
Különböző vallásúak vagyunk, de közös vágyunk, hogy új
életet kezdjünk. Folytattam a tanulást és kitűnő
eredményekkel hoztam be az elveszett éveket. Ügyvéd
szeretnék lenni és a gyerekek emberi jogainak tiszteletben
tartásáért szeretnék dolgozni. Nagyon örülök annak, hogy
tanúságot tehetek arról, hogy a szeretet mindent legyőz.

A családommal egy kunyhóban laktunk tízen. Nagyon
szegények vagyunk, ezért harmadik osztály után abba
kellett hagynom az iskolát. Birkapásztor voltam, de 9
éves koromban elmentem hazulról. Kétségbeesetten
sírtam, egyedül voltam. Kértem Istent, ne hagyjon el
engem és a családomat. Vonatra szálltam és felmentem
a fővárosba. Két napig utaztam élelem nélkül, az ülések
alatt bujkáltam, mert nem volt pénzem jegyre. A
rendőrök megtaláltak és megvertek. Kimerültem. Így
kezdődött utcai kalandom, mindenféle fájdalmak és
megaláztatások között.
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