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Kedves Szülők, 

ezt a könyvecskét 3-4 éves gyermekeknek szántuk. Bizonyára 

szívesen nézegetik majd. Rövid mondatokban és tarka képek

ben elmondja nekik a legfontosabbat Jézusról : hogyan született, 

mi mindent tett életében érettünk, emberekért, hogyan szen

vedett kereszthalált és mégis hogyan él és müködik tovább 

közöttünk egyházában. Ezért látják a gyermekek a könyv 

elején és végén az egyházat jelképező templomot. Az elején 

amint az emberek az istentiszteletre mennek; a végén amint 

a templomból visszatérnek lakásukba, az óvodába, az iskolába, 

a gyárba és irodába. Mert az egyház nem csak ott van , ahol 

a kőből vagy betonból és üvegből épült ",stenházát" látjuk, 

hanem mindenütt, ahol a hívek összetartanak, Jézust és egy

mást szeretik, egymásról gondoskodnak s így maradnak 

állandó kapcsolatban Jézus Krisztussal, aki ma is minden 

gyermekben élni akar. 
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