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Guds påskmirakler
av Lee Ann Mancini
Fristående uppföljare till Snabbe Sigge och Vilken 
skrytmåns! och tredje delen i bokserien ”Äventyr i 
havets djup”! 

   I Guds Påskmirakler, lär sig havsbarnen att påsken 
inte handlar om påskharen eller godis. Den handlar 
om att Jesus Kristus gav sitt liv för oss alla och hur 
vi kan offra oss för andra.

Pelle, som är autistisk, kämpar med relationer, 
Jimmy vill inte dela med sig och Lennart kämpar för 
livet på grund av en hemsk båtolycka.

På påskdagen får barnen se resultatet av sina böner. 
Deras söndagsskollärare, fröken Linda, talarom 
för barnen: ”Gud har verkligen välsignat oss med 
många påskmirakler! Lennart blev frisk, Jimmy bad 
Jesus komma in i sitt hjärta.” Till och med Pelle får 
ett mirakulöst förändrat hjärta.

Att verkligen lära sig att bli mer lik Jesus är vad vi 
lär oss i denna härliga påskberättelse om kärlek och 
nåd.
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”Äventyr i havets djup är en inspirerande serie som är anpassad 
för att nå de yngre barnen med evangeliet om Jesus Kristus. Jag 
rekommenderar varmt denna serie. Den är ett utmärkt verktyg för 
att hjälpa barnen att bygga en stark relation med Jesus och lära sig 
att visa kärlek och respekt för andra.”
– dr mary drabik (doktor i kristen utbildning)
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